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 بسم اللّه الرمحن الرحيم

  الجزء االول

  

  مقدمة الكتاب

  

بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم احلمد هللا الذي أنقذنا بنور العلم من 
ظلمات اجلهالة وهدانا باالستبصار به عن الوقوع يف عماية الضاللة ونصب لنا من شريعة حممد أعلى علم وأوضح داللة 

 اجلليلة وأناله فلقد كنا قبل شروق هذا النور خنبط خبط العشواء وكان ذلك أفضل ما من به من النعم اجلزيلة واملنح
وجترى عقولنا يف اقتناص مصاحلنا على غري السواء لضعفها عن محل هذه األعباء ومشاركة عاجالت األهواء على ميدان 

ء كالقابض على املاء وال النفس اليت هي بني املنقلبني مدار األسواء فنضع السموم على األدواء مواضع الدواء طالبني للشفا
زلنا نسبح بينهما يف حبر الوهم فنهيم ونسرح من جهلنا بالدليل يف ليل يم ونستنتج القياس العقيم ونطلب آثار الصحة 

من اجلسم السقيم ومنشي إكبابا على الوجوه ونظن أنا منشي على الصراط املستقيم حىت ظهر حمض اإلجبار يف عني 
 أيدي األضطرار إىل الواحد القهار وتوجهت إليه أطماع أهل اإلفتقار ملا صح من ألسنة األحوال األقدار وارتفعت حقيقة

صدق اإلقرار وثبت يف مكتسبات األفعال حكم األضطرار فتداركنا الرب الكرمي بلطفه العظيم ومن علينا الرب الرحيم 
 جعل العذر مقبوال والعفو عن الزالت قبل بعث بعطفه العميم إذ مل نستطع من دونه حيال ومل تد بأنفسنا سبال بأن

  الرساالت

مأموال فقال سبحانه وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال فبعث األنبياء عليهم السالم يف األمم كل بلسان قومه من عرب 
 متامهم أو عجم ليبينوا هلم طريق احلق من أمم ويأخذوا حبجزهم عن موارد جهنم وخصنا معشر اآلخرين السابقني بلبنة

ومسك ختامهم حممد بن عبد اهللا الذي هو النعمة املسداة والرمحة املهداة واحلكمة البالغة األمية والنخبة الطاهرة اهلامشية 
أرسله إلينا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا وأنزل عليه كتابه العريب املبني الفارق بني الشك 

تيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ووضع بيانه الشايف وإيضاحه الكايف يف كفه وطيبه بطيب ثنائه واليقني الذي ال يأ
وعرفه بعرفه إذ جعل أخالقه ومشائله مجلة نعته وكلى وصفه فصار عليه السالم مبينا بقوله وإقراره وفعله وكفه فوضح 

 غني فنحمده سبحانه واحلمد نعمة منه مستفادة النهار لذى عينني وتبني الرشد من الغي مشسا من غري سحاب وال
ونشكر له والشكر أول الزيادة ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له امللك احلق املبني خالق اخللق أمجعني وباسط 

 وما الرزق للمطيعني والعاصني بسطا يقتضيه العدل واإلحسان والفضل واإلمتنان جاريا على حكم الضمان قال اهللا تعاىل
خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني وقال 

wتعاىل وأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها ال نسألك رزقا حنن نرزقك والعاقبة للتقوى كل ذلك ليتفرغوا إلداء األمانة اليت 
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ى حكم اجلزاء محلوها فرضا ويا ليتهم اقتصروا على اإلشفاق واإلباية وتأملوا يف عرضت عليهم عرضا فلما حتملوها عل
البداية خطر النهاية لكنهم مل خيطر هلم خطرها على بال كما خطر للسماوات واألرض واجلبال فلذلك مسي اإلنسان 

نا األمانة فسبحان من أجرى ظلوما جهوال وكان أمر اهللا مفعوال دل على هذه اجلملة املستبانة شاهد قوله وانا عرض
  األمور حبكمته

وتقديره عل وفق علمه وقضائه ومقاديره لتقوم احلجة على العباد فيما يعملون ال يسأل عما يفعل وهم يسألون ونشهد 
ق أن حممدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الصادق األمني املبعوث رمحة للعاملني مبلة حنيفية وشرعة باملكلفني ا حفية ينط

بلسان التيسري بياا ويعرف أن الرفق خاصيتها والسماح شأا فهي حتمل اجلماء الغفري ضعيفا وقويا ودي الكافة فهيما 
وغبيا وتدعوهم بنداء مشترك دانيا وقصيا وترفق جبميع املكلفني مطيعا وعصيا وتقودهم خبزائمهم منقادا وأبيا وتسوي 

 حاملها يف الدنيا واآلخرة مكانا عليا وتدرج النبوءة بني جنبيه وإن مل يكن نبيا بينهم حبكم العدل شريفا ودنيا وتبوىء
وتلبس املتصف ا ملبسا سنيا حىت يكون هللا وليا فما أغىن من واالها وإن كان فقريا وما أفقر من عادها وإن كان غنيا 

هينها عليها وحيمي بقواطعها جانبيها بالغ الغاية فلم يزل عليه السالم يدعو ا وإليها ويبث للثقلني ما لديها ويناضل بربا
يف البيان يقول بلسان حاله ومقاله أنا النذير العريان وعلى آله وأصحابه الذين عرفوا مقاصد الشريعة فحصلوها وأسسوا 

 اآلمال قواعدها وأصلوها وجالت أفكارهم يف آياا وأعملوا اجلد يف حتقيق مباديها وغاياا وعنوا بعد ذلك باطراح
وشفعوا العلم بإصالح األعمال وسابقوا إىل اخلريات فسبقوا وسارعوا إىل الصاحلات فما حلقوا إىل أن طلع يف آفاق 

بصائرهم مشس الفرقان وأشرق يف قلوم نور اإليقان فظهرت ينابيع احلكم منها على اللسان فهم أهل اإلسالم واإلميان 
رع ذلك الباب فصاروا خاصة اخلاصة ولباب اللباب وجنوما يهتدى بأنوارهم واإلحسان وكيف ال وقد كانوا أول من ق

  أولو األلباب رضي اهللا

عنهم وعن الذين خلفوهم قدوة للمقتدين وأسوة للمهتدين والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين أما بعد أيها الباحث عن 
لى موارد الفهوم احلائم حول محى ظاهر املرسوم طمعا يف حقائق أعلى العلوم الطالب ألسىن نتائج احللوم املتعطش إىل أح

إدراك باطنه املرقوم معاين مرتوقة يف فتق تلك الرسوم فإنه قد آن لك أن تصغى إىل من وافق هواك هواه وأن تطارح 
ق الشجى من ملكه مثلك شجاه وتعود إذ شاركته يف جواه حمل جنواه حىت يبث إليك شكواه لتجري معه يف هذا الطري

من حيث جرى وتسري يف غبشه املمتزج ضوؤه بالظلمة كما سرى وعند الصباح حتمد إن شاء اهللا عاقبة السرى فلقد 
قطع يف طلب هذا املقصود مهامه فيحا وكابد من طوارق طريقه حسنا وقبيحا والقى من وجوهه املعترضة جها وصبيحا 

 لتعب السري طليحا أو ملا حالف من العاء طرحيا أو حملاربة وعاتى من راكبته املختلفة مانعا ومبيحا فإن شئت ألفيته
العوارض الصادة جرحيا فال عيش هنيئا وال موت مرحيا ومجلة األمر يف التحقيق أن أدهى ما يلقاه السالك للطريق فقد 

 قبيل إىل الدليل مع ذهن لعدم نور الفرقان كليل وقلب بصدمات األضغاث عليل فيمشي على غري سبيل وينتمي إىل غري
أن من الرب الكرمي الرب الرحيم اهلادي من يشاء إىل صراط مستقيم فبعثت له أرواح تلك اجلسوم وظهرت حقائق تلك 

wالرسوم وبدت مسميات تلك الوسوم فالح يف أكنافها احلق واستبان وجتلى من حتت سحاا مشس الفرقان وبان وقويت 
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ق فوصل أسبابه وزهق الباطل فبان فأورد من أحاديثه الصحاح احلسان النفس الضعيفة وشجع القلب اجلبان وجاء احل
  وفوائده الغريبة الربهان وبدائعه الباهرة لألذهان ما يعجز عن تفصيل بعض أسراره

العقل ويقصر عن بث معشارة اللسان ايرادا مييز املشهور من الشاذ وحيقق مراتب العوام واخلواص واجلماهري واألفذاذ 
قلد واتهد والسالك واملريب والتلميذ واألستاذ على مقاديرهم يف الغباوة والذكاء والتواين واإلجتهاد ويويف حق امل

والقصور والنفاذ ويرتل كال منهم مرتلته حيث حل ويبصره يف مقامه اخلاص به مبا دق وجل وحيمله فيه على الوسط 
مستقيم بني اإلستصعاد واإلسترتال ليخرجوا من احنرايف الذي هو جمال العدل واإلعتدال ويأخذ باملختلفني على طريق 

التشدد واإلحنالل وطريف التناقض واحملال فله احلمد كما جيب جلالله وله الشكر على مجيل إنعامه وجزيل إفضاله وملا بدأ 
فاصيل ومجال من مكنون السر ما بدا ووفق اهللا الكرمي ملا شاء منه وهدى مل ازل اقيد من اوابده واضم من شوارده ت

واسواق من شواهده يف مصادر احلكم وموارده مبينا ال جممال معتمدا على االستقراآت الكلية غري مقتصر على االفراد 
اجلزئية ومبينا اصوهلا النقلية بأطراف من القضايا العقلية حسبما اعطته االستطاعة واملنة يف بيان مقاصد الكتاب والسنة مث 

ظم تلك الفرائد ومجع تلك الفوائد اىل تراجم تردها اىل اصواهلا وتكون عونا على تعقلها استخرت اهللا تعاىل يف ن
  وحتصيلها فانضمت اىل تراجم االصول الفقهية وانتظمت يف اسالكها السنية البهية فصار كتابا منحصرا يف مخسة اقسام 

  االول يف املقدمات العلمية احملتاج اليها يف متهيد املقصود 

 األحكام وما يتعلق ا من حيث تصورها واحلكم ا أو عليها كانت من خطاب الوضع أو من خطاب والثاين يف
  التكليف 

  والثالث يف املقاصد الشرعية يف الشريعة وما يتعلق ا من األحكام 

  على أيوالرابع يف حصر األدلة الشرعية وبيان ما ينضاف إىل ذلك فيها على اجلملة وعلى التفصيل وذكر مآخذها و

  وجه حيكم ا على أفعال املكلفني 

واخلامس يف أحكام اإلجتهاد والتقليد واملتصفني بكل واحد منهما وما يتعلق بذلك من التعارض والترجيح والسؤال 
واجلواب ويف كل قسم من هذه األقسام مسائل ومتهيدات وأطراف وتفصيالت يتقرر ا الغرض املطلوب ويقرب بسببها 

وب وألجل ما أودع فيه من األسرار التكليفية املتعلقة ذه الشريعة احلنيفية مسيته بعنوان التعريف بأسرار حتصيله للقل
التكليف مث انتقلت عن هذه السيماء لسند غريب يقضي العجب منه الفطن األريب وحاصله أين لقيت يوما بعض 

حمطا للرحل ومناخا للوفادة وقد شرعت يف ترتيب الشيوخ الذين أحللتهم مين حمل اإلفادة وجعلت جمالسهم العلمية 
الكتاب وتصنيفه ونابذت الشواغل دون ذيبه وتأليفه فقال يل رأيتك البارحة يف النوم ويف يدك كتاب ألفته فسألتك عنه 

بن فأخربتين أنه كتاب املوافقات قال فكنت أسألك عن معىن هذه التسمية الظريفة فتخربين أنك وفقت به بني مذهيب ا
القاسم وأيب حنيفة فقلت له لقد أصبتم الغرض بسهم من الرؤيا الصاحلة مصيب وأخذمت من املبشرات النبوية جبزء صاحل 

ونصيب فإين شرعت يف تأليف هذه املعاين عازما على تأسيس تلك املباين فإا األصول املعتربة عند العلماء والقواعد املبين 
w غرابة هذا اإلتفاق كما عجبت أنا من ركوب هذه املفازة وصحبة هذه الرفاق عليها عند القدماء فعجب الشيخ من
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ليكون أيها اخلل الصفي والصديق الويف هذا الكتاب عونا لك يف سلوك الطريق وشارحا ملعاين الوفاق والتوفيق ال ليكون 
 من مجلة العلوم ورمسا عمدتك يف كل حتقق وحتقيق ومرجعك يف مجيع ما يعن لك من تصور وتصديق إذ قد صار علما

كسائر الرسوم وموردا الختالف العقول وتعارض الفهوم ال جرم أنه قرب عليك يف املسري وأعلمك كيف ترقى يف علوم 
  الشريعة وإىل أين تسري ووقف بك من الطريق السابلة على

وصلت وأقبل على ما قبلك الظهر وخطب لك عرائس احلكمة مث وهب لك املهر فقدم قدم عزمك فإذا أنت حبول اهللا قد 
منه فها أنت إن شاء اهللا قد فزت مبا حصلت وإياك وإقدام اجلبان والوقوف مع الطرق احلسان واإلخالد إىل جمرد التصميم 
من غري بيان وفارق وهد التقليد راقيا إىل يفاع اإلستبصار ومتسك من هديك مة تتمكن ا من املدافعة واإلستنصار إذا 

ة الضعيفة والشبه القصار وألبس التقوى شعارا واإلتصاف باإلنصاف دثارا واجعل طلب احلق لك حنلة تطلعت األسئل
واإلعتراف به ألهله ملة ال متلك قلبك عوارض األغراض وال تغر جوهرة قصدك طوارق اإلعراض وقف وقفة املتخريين 

الب فال عليك من اإلحجام وإن جل اخلصوم فالواقع ال وقفة املتحريين إال إذا اشتبهت املطالب ومل يلح وجه املطلوب للط
يف محى املشتبهات هو املخصوم والواقف دوا هو الراسخ املعصوم وإمنا العار والشنار على من اقتحم املناهي فأوردته 

امها النار ال ترد مشرع العصبية وال تأنف من اإلذعان إذا الح وجه القضية أنفة ذوي النفوس العصية فذلك مرعى لسو
وبيل وصدود عن سواء السبيل فإن عارضك دون هذا الكتاب عارض اإلنكار وعمي عنك وجه اإلختراع فيه واإلبتكار 

وغر الظان أنه شىء ما مسع مبثله وال ألف يف العلوم الشرعية األصلية أو الفرعية ما نسج على منواله أو شكل بشكله 
اعه فال تلتفت إىل األشكال دون إختبار وال ترم مبظنة الفائدة على وحسبك من شر مساعه ومن كل بدع يف الشريعة ابتد

غري اعتبار فإنه حبمد اهللا أمر قررته اآليات واألخبار وشد معاقده السلف األخيار ورسم معامله العلماء األحبار وشيد 
 ما أبداه واإلقرار حاشا ما أركانه أنظار النظار وإذا وضح السبيل مل جيب اإلنكار ووجب قبول ما حواه واإلعتبار بصحة

  يطرأ على البشر من اخلطأ والزلل

ويطرق صحة أفكارهم من العلل فالسعيد من عدت سقطاته والعامل من قلت غلطاته وعند ذلك فحق على الناظر املتأمل 
نام حىت أهدى إذا وجد فيه نقصا أن يكمل وليحسن الظن مبن حالف الليايل واأليام واستبدل التعب بالراحة والسهر بامل

إليه نتيجة عمره ووهب له يتيمة دهره فقد ألقى إليه مقاليد ما لديه وطوقه طوق األمانة اليت يف يديه وخرج عن عهدة 
البيان فيما وجب عليه وإمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل إمرىء ما نوى فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا 

إىل دنيا يصيبها أو إىل امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه جعلنا اهللا من العاملني مبا علمنا ورسوله ومن كانت هجرته 
وأعاننا على تفهيم ما فهمنا ووهب لنا علما نافعا يبلعنا رضاه وعمال زاكيا يكون عدة لنا يوم نلقاه إنه على كل شيء 

 وآخذ يف اجناز ذلك املوعود واهللا املستعان وال حول وال قوة قدير وباإلجابة جدير وها أنا أشرع يف بيان الغرض املقصود
  إال باهللا العلي العظيم
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  مقدمات المؤلف

  متهيد املقدمات احملتاج إليها قبل النظر يف مسائل الكتاب وهي بضع عشر مقدمة 

  األولى إن أصول الفقه في الدين قطعية الظنية  ةالمقدم

يات الشريعة وما كان كذلك فهو قطعي بيان األول ظاهر باإلستقراء املفيد للقطع والدليل على ذلك أا راجعة إىل كل
  وبيان الثاين من أوجه أحدها أا ترجع إما إىل أصول عقلية وهى قطعية وأما إىل

اإلستقراء الكلي من أدلة الشريعة وذلك قطعي أيضا وال ثالث هلذين إال اموع منهما والؤلف من القطعيات قطعي 
ك أصول الفقه والثاين أا لو كانت ظنية مل تكن راجعة إىل أمر عقلي إذ الظن ال يقبل يف العقليات وال إىل كلي وذل

شرعي ألن الظن إمنا يتعلق باجلزئيات إذ لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة جلاز تعلقه بأصل الشريعة ألنه الكلي األول 
ضروريات واحلاجيات والتحسينيات وأيضا لو جاز تعلق الظن بأصل الشريعة وذلك غري جائز عادة وأعين بالكليات هنا ال

  جلاز تعلق الشك ا وهي ال شك فيها وجلاز تغيريها وتبديلها وذلك خالف ما ضمن اهللا عز وجل من حفظها

كذلك هنا والثالث أنه لو جاز جعل الظين أصال يف أصول الفقه جلاز جعله أصال يف أصول الدين وليس كذلك باتفاق ف
ألن نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين وإن تفاوتت يف املرتبة فقد استوت يف أا كليات معتربة يف 

كل ملة وهي داخلة يف حفظ الدين من الضروريات وقد قال بعضهم ال سبيل إىل إثبات أصول الشريعة بالظن ألنه 
ك مل يعد القاضي ابن الطيب من األصول تفاصيل العلل كالقول يف عكس تشريع ومل نتعبد بالظن إال يف الفروع ولذل

العلة ومعارضتها والترجيح بينها وبني غريها وتفاصيل أحكام األخبار كإعداد الرواة واإلرسال فإنه ليس بقطعي واعتذر 
ملعىن فيما دل عليه الدليل القطعي ابن اجلويين عن إدخاله يف األصول بأن التفاصيل املبنية على األصول املقطوع ا داخلة با

قال املازري وعندي أنه ال وجه للتحاشي عن عد هذا الفن من األصول وأن كان ظنيا على طريقة القاضي يف أن األصول 
هي أصول العلم ألن تلك الظنيات قوانني كليات وضعت ال ألنفا لكن ليعرض عليها أمر غري معني مما ال ينحصر قال 

موم واخلصوص قال وحيسن من أيب املعايل أن ال يعدها من األصول ألن األصول عنده هي األدلة واألدلة فهي يف هذا كالع
  عنده

ما يفضي إىل القطع وأما القاضي فال حيسن به إخراجها من األصول على أصله الذي حكيناه عنه هذا ما قال واجلواب أن 
كان مظنونا تطرق إليه احتمال اإلخالف ومثل هذا ال جيعل األصل على كل تقدير ال بد أن يكون مقطوعا به ألنه إن 

أصال يف الدين عمال باإلستقراء والقوانني الكلية ال فرق بينها وبني األصول الكلية اليت نص عليها وألن احلفظ املضمون 
وهو املراد بقوله تعاىل اليوم يف قوله تعاىل إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون إمنا املراد به حفظ أصوله الكلية املنصوصة 

أكملت لكم دينكم أيضا ال أن املراد املسائل اجلزئية إذ لو كان كذلك مل يتخلف عن احلفظ جزئي من جزئيات الشريعة 
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وليس كذلك ألنا نقطع باجلواز ويؤيده الوقوع لتفاوت الظنون وتطرق اإلحتماالت يف النصوص اجلزئية ووقوع اخلطأ 
  اخلطأ يف أخبار اآلحادفيها قطعا فقد وجد 

ويف معاين اآليات فدل على أن املراد بالذكر احملفوظ ما كان منه كليا وإذ ذاك يلزم أن يكون كل أصل قطعيا هذا على 
مذهب أيب املعايل وأما على مذهب القاضي فإن إعمال األدلة القطعية أو الظنية إذا كان متوقفا على تلك القوانني اليت هي 

 ميكن اإلستدالل ا إال بعد عرضها عليها واختبارها ا ولزم أن تكوم مثلها بل أقوى منها ألنك أقمتها أصول الفقه فال
مقام احلاكم على األدلة حبيث تطرح األدلة إذا مل جتر على مقتضى تلك القوانني فكيف يصح أن جتعل الظنيات قوانني 

ن بطلب القطع فيها فإا حاكمة على غريها فال بد من الثقة ا لغريها وال حجة يف كوا غري مرادة ألنفسها حىت يستها
يف رتبتها وحينئذ يصلح أن جتعل قوانني وأيضا لو صح كوا ظنية لزم منه مجيع ما تقدم يف أول املسألة وذلك غري 

  صحيح ولو سلم ذلك كله فاإلصطالح اطرد على أن املظنونات ال جتعل

ت من األصول بإطالق فما جرى فيها مما ليس بقطعي فمبين على القطعي تفريعا عليه أصوال وهذا كاف يف اطراح الظنيا
  بالتبع ال بالقصد األول

   المقدمة الثانية إن المقدمات المستعملة في هذا العلم واألدلة المعتمدة فيه ال تكون إال قطعية 

 إما عقلية كالراجعة إىل أحكام العقل الثالثة ألا لو كانت ظنية مل تفد القطع يف املطالب املختصة به وهذا بني وهي
الوجوب واجلواز واإلستحالة وإما عادية وهي تتصرف ذلك التصرف أيضا إذ من العادي ما هو واجب يف العادة أو جائز 

 أو مستحيل وإما مسعية وأجلها املستفاد من األخبار املتواترة يف اللفظ بشرط أن تكون قطعية الداللة أو من األخبار

املتواترة يف املعىن أو املستفاد من اإلستقراء يف موارد الشريعة فإذا األحكام املتصرفة يف هذا العلم ال تعدو الثالثة الوجوب 
واجلواز واإلستحالة ويلحق ا الوقوع أو عدم الوقوع فأما كون الشيء حجة أو ليس حبجة فراجع إىل وقوعه كذلك أو 

  غري صحيح راجع إىل الثالثة األول وأما كونهعدم وقوعه كذلك وكونه صحيحا أو 

فرضا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو حراما فال مدخل له يف مسائل األصول من حيث هي أصول فمن أدخلها فيها 
  فمن باب خلط بعض العلوم ببعض 

   الثالثة األدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة المقدمة

دلة السمعية أو معينة يف طريقها أو حمققة ملناطها أو ما أشبه ذلك ال مستقلة بالداللة ألن النظر فيها نظر يف أمر على األ
شرعي والعقل ليس بشارع وهذا مبني يف علم الكالم فإذا كان كذلك فاملعتمد بالقصد األول األدلة الشرعية ووجود 

غاية الندور أعين يف آحاد األدلة فإا إن كانت من أخبار اآلحاد فعدم القطع فيها على اإلستعمال املشهور معدوم أو يف 
إفادا القطع ظاهر وإن كانت متواترة فإفادا القطع موقوفة على مقدمات مجيعها أو غالبها ظين واملوقوف على الظين ال 

  بد أن يكون ظنيا فإا تتوقف على نقل اللغات وآراء النحو وعدم
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از والنقل الشرعي أو العادي واإلضمار والتخصيص للعموم والتقييد للمطلق وعدم الناسخ والتقدمي اإلشتراك وعدم ا
والتأخري واملعارض العقلي وإفادة القطع مع إعتبار هذه األمور متعذر وقد اعتصم من قال بوجودها بإا ظنية يف أنفسها 

ني وهذا كله نادر أو متعذر وإمنا األدلة املعتربة هنا املستقرأة من لكن إذا اقترنت ا قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليق
مجلة أدلة ظنية تضافرت على معىن واحد حىت أفادت فيه القطع فإن لإلجتماع من القوة ما ليس لإلفتراق وألجله أفاد 

يل املطلوب وهو شبيه بالتواتر التواتر القطع وهذا نوع منه فإذا حصل من استقراء أدلة املسألة جمموع يفيد العلم فهو الدل
املعنوي بل هو كالعلم بشجاعة علي رضي اهللا عنه وجود حامت املستفاد من كثرة الوقائع املنقولة عنهما ومن هذا الطريق 

ثبت وجوب القواعد اخلمس كالصالة والزكاة وغريمها قطعا وإال فلو استدل مستدل على وجوب الصالة بقوله تعاىل 
 ما أشبه ذلك لكان يف اإلستدالل مبجرده نظر من أوجه لكن حف بذلك من األدلة اخلارجية واألحكام أقيموا الصالة أو

  املترتبة ماصار به فرض الصالة ضروريا يف الدين ال يشك فيه إال شاك يف أصل الدين

شواغب وإذا تأملت ومن ههنا اعتمد الناس يف الداللة على وجوب مثل هذا على داللةاإلمجاع ألنه قطعي وقاطع هلذه ال
أدلة كون اإلمجاع حجة أو خرب الواحد أو القياس حجة فهو راجع إىل هذا املساق ألن أدلتها مأخوذة من مواضع تكاد 

تفوت احلصر وهي مع ذلك خمتلفة املساق ال ترجع إىل باب واحد إال أا تنتظم املعىن الواحد الذي هو املقصود 
الناظر األدلة عضد بعضها بعضا فصارت مبجموعها مفيدة للقطع فكذلك األمر يف باإلستدالل عليه وإذا تكاثرت على 

مآخذ األدلة يف هذا الكتاب وهي مآخذ األصول إال أن املتقدمني من األصوليني رمبا تركوا ذكر هذا املعىن والتنبيه عليه 
يث على انفرادها إذ مل يأخذها فحصل إغفاله من بعض املتأخرين فاستشكل اإلستدالل باآليات على حدا وباألحاد

مأخذ اإلجتماع فكر عليها باإلعتراض نصا نصا واستضعف اإلستدالل ا على قواعد األصول املراد منها القطع وهي إذا 
  أخذت على هذا السبيل غري مشكلة ولو أخذت أدلة الشريعة على الكليات

تة إال أن نشرك العقل والعقل إمنا ينظر من وراء الشرع واجلزئيات مأخذ هذا املعترض مل حيصل لنا قطع حبكم شرعي ألب
فال بد من هذا اإلنتظام يف حتقيق األدلة األصولية فقد اتفقت األمة بل سائر امللل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على 

ذلك بدليل الضروريات اخلمس وهي الدين والنفس والنسل واملال والعقل وعلمها عند األمة كالضروري ومل يثبت لنا 
معني وال شهد لنا أصل معني ميتاز برجوعها إليه بل علمت مالءمتها للشريعة مبجموع أدلة ال تنحصر يف باب واحد ولو 
استندت إىل شيء معني لوجب عادة تعيينه وأن يرجع أهل اإلمجاع إليه وليس كذلك ألن كل واحد منها بانفراده ظين 

ي أو غريه أن يكون املفيد للعلم خرب واحد دون سائر األخبار كذلك ال يتعني هنا وألنه كما ال يتعني يف التواتر املعنو
إلستواء مجيع األدلة يف إفادة الظن على فرض اإلنفراد وإن كان الظن خيتلف بإختالف أحوال الناقلني وأحوال دالالت 

لك فنحن إذا نظرنا يف الصالة فجاء املنقوالت وأحوال الناظرين يف قوة اإلدراك وضعفه وكثرة البحث وقلته إىل غري ذ
فيها أقيموا الصالة على وجوه وجاء مدح املتصفني بإقامتها وذم التاركني هلا وإجبار املكلفني على فعلها وإقامتها قياما 

  وقعودا وعلى جنوم وقتال من تركها أو عاند يف تركها إىل غري ذلك مما
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 قتلها موجبا للقصاص متوعدا عليه ومن كبائر الذنوب املقرونة بالشرك يف هذا املعىن وكذلك النفس ي عن قتلها وجعل
كما كانت الصالة مقرونة باإلميان ووجب سد رمق املضطر ووجبت الزكاة واملواساة والقيام على من ال يقدر على 

ى اخلائف من إصالح نفسه وأقيمت احلكام والقضاة وامللوك لذلك ورتبت األجناد لقتال من رام قتل النفس ووجب عل
املوت سد رمقه بكل حالل وحرام من امليتة والدم وحلم اخلرتير إىل سائر ما ينضاف هلذا علمنا يقينا وجوب الصالة 

وحترمي القتل وهكذا سائر األدلة يف قواعد الشريعة وذا امتازت األصول من الفروع إذ كانت الفروع مستندة إىل آحاد 
لى أصلها من اإلستناد إىل الظن خبالف األصول فإا مأخوذة من استقراء مقتضيات األدلة وإىل مآخذ معينة فبقيت ع

األدلة بإطالق ال من آحادها على اخلصوص فصل وينبين على هذه املقدمة معىن آخر وهو أن كل أصل شرعي مل يشهد 
يرجع إليه إذا كان ذلك له نص معني وكان مالئما لتصرفات الشرع ومأخوذا معناه من أدلته فهو صحيح يبىن عليه و

األصل قد صار مبجموع أدلته مقطوعا به ألن األدلة ال يلزم أن تدل على القطع باحلكم بإنفرادها دون انضمام غريها 
إليها كما تقدم ألن ذلك كاملتعذر ويدخل حتت هذا ضرب اإلستدالل املرسل الذي أعتمده مالك والشافعي فإنه وإن مل 

 شهد له أصل كلي واألصل الكلي إذا كان قطعيا قد يساوي األصل املعني وقد يرىب عليه معني فقد يشهد للفرع أصل
حبسب قوة األصل املعني وضعفه كما أنه قد يكون مرجوحا يف بعض املسائل حكم سائر األصول املعينة املتعارضة يف 

 يرجع إىل تقدمي اإلستدالل باب الترجيح وكذلك أصل اإلستحسان على رأي مالك ينبين على هذا األصل ألن معناه
  املرسل على القياس كما هو مذكور يف موضعه فإن قيل اإلستدالل باألصل األعم على الفرع األخص غري صحيح ألن

األصل األعم كلى وهذه القضية املفروضة جزئية خاصة واألعم ال إشعار له باألخص فالشرع وإن اعترب كلى املصلحة من 
صلحة اجلزئية املتنازع فيها فاجلواب أن األصل الكلى إذا انتظم ىف االستقراء يكون كليا جاريا أين يعلم اعتباره هلذه امل

جمرى العموم ىف األفراد أما كونه كليا فلما يأتى يف موضعه إن شاء اهللا وأما كونه جيرى جمرى العموم ىف األفراد فألنه ىف 
نه امنا استنبط من أدلة األمر والنهى الواقعني على مجيع املكلفني قوة اقتضاء وقوعه ىف مجيع األفراد ومن هنالك استنبط أل

فهو كلى يف تعلقه فيكون عاما ىف األمر به والنهى للجميع ال يقال يلزم على هذا اعتبار كل مصلحة موافقة ملقصد 
ا اعتربت مصاحل من حيث الشارع أو خمالفة وهو باطل ألنا نقول ال بد من اعتبار املوافقة لقصد الشارع ألن املصاحل إمن

وضعها الشارع كذلك حسبما هو مذكور ىف موضعه من هذا الكتاب فصل وقد أدى عدم االلتفات إىل هذا األصل وما 
قبله إىل أن ذهب بعض األصوليني إىل أن كون االمجاع حجة ظىن ال قطعى إذ مل جيد يف آحاد األدلة بانفردها ما يفيده 

من قبله من األمة ومن بعده ومال أيضا بقوم آخرين إىل ترك االستدالل باألدلة اللفظية ىف القطع فأداه ذلك إىل خمالفة 
بأمور عادية أو االستدالل باإلمجاع على اإلمجاع وكذلك مسائل أخر غري اإلمجاع عرض فيها أا ظنية وهى  األخذ

  قطعية حبسب هذا الترتيب من االستدالل وهو واضح إن شاء اهللا تعاىل 
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 الرابعة كل مسألة مرسومة فى أصول الفقه ال ينبنى عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو ال تكون مةالمقد
  عونا فى ذلك فوضعها فى أصول الفقه عارية 

والذي يوضح ذلك أن هذا العلم مل خيتص بإضافتة إىل الفقه إال لكونه مفيدا له وحمققا لالجتهاد فيه فإذا مل يفد ذلك 
 يلزم على هذا أن يكون كل ما انبىن عليه فرع فقهي من مجلة أصول الفقه وإال أدى ذلك إىل أن فليس بأصل له وال

يكون سائر العلوم من أصول الفقه كعلم النحو واللغة واالشتقاق والتصريف واملعاىن والبيان والعدد واملساحة واحلديث 
  وغري ذلك من العلوم الىت

ا من مسائله وليس كذلك فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله وإمنا الالزم يتوقف عليها حتقيق الفقه وينبىن عليه
أن كل أصل يضاف إىل الفقه ال ينبىن عليه فقه فليس بأصل له وعلى هذا خيرج عن أصول الفقه كثري من املسائل الىت 

 تكليف أم ال ومسألة أمر املعدوم تكلم عليها املتأخرون وأدخلوها فيها كمسألة ابتداء الوضع ومسألة اإلباحة هل هى
ومسألة هل كان النيب متعبدا بشرع أم ال ومسألة ال تكليف إال بفعل كما أنه ال ينبغى أن يعد منها ماليس منها مث البحث 

  فيه يف عمله وأن انبىن عليه الفقه كفصول كثرية من النحو حنو معاىن احلروف

حلقيقة وااز وعلى املشترك واملترادف واملشتق وشبه ذلك غري أنه يتكلم وتقاسيم اإلسم والفعل واحلرف والكالم على ا
من األحكام العربية ىف أصول الفقه على مسألة هى عريقة ىف األصول وهى أن القرآن عريب والسنة عربية ال مبعىن أن 

 مبعىن أنه يف ألفاظه ومعانيه القرآن يشتمل على ألفاظ أعجمية ىف األصل أو ال يشتمل ألن هذا من علم النحو واللغة بل
وأساليبه عرىب حبيث إذا حقق هذا التحقيق سلك به ىف االستنباط منه واالستدالل به مسلك كالم العرب يف تقرير معانيها 

ومنازعها ىف أنواع خماطباا خاصة فإن كثريا من الناس يأخذون أدلة القرآن حبسب ما يعطيه العقل فيها ال حبسب ما 
يق الوضع وىف ذلك فساد كبري وخروج عن مقصود الشارع وهذه مسألة مبينة يف كتاب املقاصد واحلمد هللا يفهم من طر

فصل وكل مسألة ىف أصول الفقه ينبىن عليها فقه إال أنه ال حيصل من اخلالف فيها خالف يف فرع من فروع الفقه فوضع 
ع املعتزلة ىف الواجب املخري واحملرم املخري فإن كل فرقة األدلة على صحة بعض املذاهب أو إبطاله عارية أيضا كاخلالف م

  موافقة

لآلخرى ىف نفس العمل وإمنا اختلفوا ىف اإلعتقاد بناء على أصل حمرر ىف علم الكالم وىف أصول الفقه له تقريرا أيضا وهو 
يف الكفار بالفروع عند هل الوجوب والتحرمي أو غريمها راجعة إىل صفات األعيان أو إىل خطاب الشارع وكمسألة تكل

الفخر الرازي وهو ظاهر فإنه ال ينبىن عليه عمل وما أشبه ذلك من املسائل الىت فرضوها مما ال مثرة له ىف الفقه ال يقال إن 
ما يرجع اخلالف فيه إىل االعتقاد ينبىن عليه حكم ذلك االعتقاد من وجوب أو حترمي وأيضا ينبىن عليه عصمة الدم واملال 

بالعدالة أو غريها من الكفر إىل مادونه وأشباه ذلك هو من علم الفروع ألنا نقول هذا جار ىف علم الكالم ىف واحلكم 
  مجيع مسائله فليكن من أصول الفقه وليس كذلك وإمنا املقصود ما تقدم
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  المقدمة الخامسة كل مسألة ال ينبنى عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه 

 شرعى وأعىن بالعمل عمل القلب وعمل اجلوارح من حيث هو مطلوب شرعا والدليل على ذلك استقراء الشريعة دليل
فإنا رأينا الشارع يعرض عما ال يفيد عمال مكلفا به ففى القرآن الكرمي يسألونك عن األهلة قل هى مواقيت للناس واحلج 

ئل من السؤال عن اهلالل مل يبدو ىف أول الشهر دقيقا كاخليط مث فوقع اجلواب مبا يتعلق به العمل إعراضا عما قصده السا
ميتلىء حىت يصري بدرا مث يعود إىل حالته األوىل مث قال وليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها بناء على تأويل من تأول 

 للبيوت من ظهورها والرب إمنا أن اآلية كلها نزلت ىف هذا املعىن فكان من مجلة اجلواب أن هذا السؤال ىف التمثيل إتيان
هو التقوى ال العلم ذه األمور الىت ال تفيد نفعا ىف التكليف وال جتر إليه وقال تعاىل بعد سؤاهلم عن الساعة أيان مرساها 

  فيم أنت من ذكراها أى إن السؤال عن هذا سؤال عما

ة والسالم عن الساعة قال للسائل ما أعددت هلا ال يعىن إذ يكفى من علمها أنه ال بد منها ولذلك ملا سئل عليه الصال
بإسناد البخاري ومسلم إعراضا عن صريح سؤاله إىل ما يتعلق ا مما فيه فائدة ومل جيبه عما سأل وقال تعاىل يا أيها الذين 

رف الغضب آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم نزلت ىف رجل سأل من أيب روى أنه عليه السالم قام يوما يع
ىف وجهه فقال ال تسألوين عن شىء إال أنبأتكم فقام رجل فقال يا رسول اهللا من أيب قال أبوك حذافة فرتلت وىف البابني 
روايات أخر وقال ابن عباس ىف سؤال بىن إسرائيل عن صفات البقرة لو ذحبوا بقرة ما ألجزأم ولكن شددوا فشدد اهللا 

كن فيه فائدة وعلى هذا املعىن جيرى الكالم ىف اآلية قبلها عند من روى أن اآلية نزلت عليهم وهذا يبني أن سؤاهلم مل ي
فيمن سأل احجنا هذا لعامنا أم لألبد فقال عليه السالم لألبد ولو قلت نعم لو جبت وهذه اجلملة ملفقه من حديثني يف 

  قصتني خمتلفتني

لكم بكثرة سؤاهلم أنبياءهم احلديث وإمنا سؤاهلم هنا زيادة ال وىف بعض رواياته فذروىن ما تركتكم فامنا هلك من كان قب
فائدة عمل فيها ألم لو سكتوا مل يقفوا عن عمل فصار السؤال ال فائدة فيه ومن هنا ى عليه السالم عن قيل وقال 

ما املسئول عنها وكثرة السؤال رواه البخاري صحيح النه مظنة السؤال عما ال يفيد وقد سأله جربيل عن الساعة فقال 
  باعلم من السائل رواه البخاري صحيح فأخربه

أن ليس عنده من ذلك علم وذلك يبني أن السؤال عنها ال يتعلق به تكليف وملا كان ينبىن على ظهور أماراا احلذر منها 
لسالم ذلك احلديث ومن الوقوع ىف األفعال الىت هى من أماراا والرجوع إىل اهللا عندها أخربه بذلك مث ختم عليه ا

بتعريفه عمر أن جربيل أتاهم ليعلمهم دينهم فصح إذا أن من مجلة دينهم ىف فصل السؤال عن الساعة أنه مما ال جيب العلم 
به أعىن علم زمان إتياا فليتنبه هلذا املعىن ىف احلديث وفائدة سؤاله له عنها وقال إن أعظم الناس جرما من سأل عن شىء 

ن أجل مسألته الشيخني صحيح وهو مما حنن فيه فإنه إذا مل حيرم فما فائدة السؤال عنه بالنسبة إىل العمل مل حيرم فحرم م
وقرأ عمر بن اخلطاب وفاكهة وأبا وقال هذه الفاكهة فما األب مث قال ينا عن التكلف وىف القرآن الكرمي ويسألونك 

 يفيد أم مل جيابوا وأن هذا مما ال حيتاج إليه ىف التكليف عن الروح قل الروح من أمر رىب اآلية وهذا حبسب الظاهر
wوروى أن أصحاب النىب ملوا ملة فقالوا يا رسول اهللا حدثنا فأنزل اهللا تعاىل اهللا نزل أحسن احلديث كتابا متشاا اآلية 
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 ملوا ملة فقالوا حدثنا حديثا وهو كالنص ىف الرد عليهم فيما سألوا وأنه ال ينبغى السؤال إال فيما يفيد ىف التعبد هللا مث
فوق احلديث ودون القرآن فرتلت سورة يوسف انظر احلديث يف فضائل القرآن ألىب عبيد وتأمل خرب عمر بن اخلطاب 

مع ضبيع ىف سؤاله الناس عن أشياء من القرآن ال ينبىن عليها حكم تكليفى وتأديب عمر له وقد سأل ابن الكواء علي بن 
  يات ذروا فاحلامالت وقرا اخل فقال له علي ويلكأىب طالب عن الذار

سل تفقها وال تسأل تعنتا مث أجابه فقال له ابن الكواء أفرأيت السواد الذي ىف القمر فقال أعمى سأل عن عمياء مث أجابه 
 مث سأله عن أشياء وىف احلديث طول وقد كان مالك بن أنس يكره الكالم فيما ليس حتته عمل وحيكى كراهيته عمن

تقدم وبيان عدم االستحسان فيه من أوجه متعددة منها أنه شغل عما يعىن من أمر التكليف الذي طوقه املكلف مبا ال يعىن 
إذ ال ينبىن على ذلك فائدة ال ىف الدنيا وال ىف اآلخرة أما ىف اآلخرة فإنه يسأل عما أمر به أو ى عنه وأما ىف الدنيا فإن 

ه ىف تدبري رزقه وال ينقصه وأما اللذة احلاصلة عنه ىف احلال فال تفى مشقة اكتساا وتعب عمله مبا علم من ذلك ال يزيد
طلبها بلذة حصوهلا وإن فرض أن فيه فائدة ىف الدنيا فمن شرط كوا فائدة شهادة الشرع هلا بذلك وكم من لذة وفائدة 

ب اخلمر وسائر وجوه الفسق واملعاصى الىت يعدها اإلنسان كذلك وليست ىف أحكام الشرع إال على الضد كالزىن وشر
يتعلق ا غرض عاجل فإذا قطع الزمان فيما ال جيىن مثره ىف الدارين مع تعطيل ما جيىن الثمرة من فعل ماال ينبغى ومنها أن 

ظن أنه الشرع قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال العبد ىف الدنيا واآلخرة على أمت الوجوه وأكملها فما خرج عن ذلك قد ي
  على خالف ذلك وهو مشاهد ىف التجربة العادية فإن عامة املشتغلني بالعلوم الىت ال تتعلق ا

مثرة تكليفية تدخل عليهم فيها الفتنة واخلروج عن الصراط املستقيم ويثور بينهم اخلالف والرتاع املؤدي إىل التقاطع 
 عن السنة ومل يكن أصل التفرق إال ذا السبب حيث تركوا والتدابر والتعصب حىت تفرقوا شيعا وإذا فعلوا ذلك خرجوا

االقتصار من العلم على ما يعىن وخرجوا إىل ما ال يعىن فذلك فتنة على املتعلم والعامل وإعراض الشارع مع حصول 
 أن تتبع السؤال عن اجلواب من أوضح األدلة على أن اتباع مثله من العلم فتنة أو تعطيل للزمان ىف غري حتصيل ومنها

النظر ىف كل شىء وتطلب علمه من شأن الفالسفة الذين يتربأ املسلمون منهم ومل يكونوا كذلك إال بتعلقهم مبا خيالف 
السنة فاتباعهم ىف حنلة هذا شأا خطأ عظيم واحنراف عن اجلادة ووجوه عدم االستحسان كثرية فإن قيل العلم حمبوب 

جاء الطلب فيه على صيغ العموم واإلطالق فتنتظم صيغه كل علم ومن مجلة على اجلملة ومطلوب على اإلطالق وقد 
العلوم ما يتعلق به عمل وما ال يتعلق به عمل فتخصيص أحد النوعني باالستحسان دون اآلخر حتكم وأيضا فقد قال 

مل فما ظنك مبا العلماء إن تعلم كل علم فرض كفاية كالسحر والطلسمات وغريمها من العلوم البعيدة الغرض عن الع
قرب منه كاحلساب واهلندسة وشبه ذلك وأيضا فعلم التفسري من مجلة العلوم املطلوبة وقد ال ينبىن عليه عمل وتأمل 

حكاية الفخر الرازي أن بعض العلماء مر بيهودى وبني يديه مسلم يقرأ عليه علم هيئة العامل فسأل اليهودي عما يقرأ 
  من كتاب اهللا فسأله ما هى وهو متعجب فقال قولهعليه فقال له أنا أفسر له آية 

تعاىل أفلم ينظروا إىل السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما هلا من فروج قال اليهودي فأنا أبني له كيفية بنائها وتزيينها 
لسموات واألرض فاستحسن ذلك العامل منه هذا معىن احلكاية ال لفظها وأيضا فإن قوله تعاىل أو مل ينظروا يف ملكوت ا w
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وما خلق اهللا من شىء يشمل كل علم ظهر يف الوجود من معقول أو منقول مكتسب أو موهوب وأشباهها من اآليات 
ويزعم الفالسفة أن حقيقة الفلسفة إمنا هو النظر يف املوجودات على اإلطالق من حيث تدل على صانعها ومعلوم طلب 

ل على عموم اإلستحسان يف كل علم على اإلطالق والعموم فاجلواب عن النظر يف الدالئل واملخلوقات فهذه وجوه تد
األول أن عموم الطلب خمصوص وإطالقه مقيد مبا تقدم من األدلة والذي يوضحه أمران أحدمها أن السلف الصاحل من 

 املطلوب بل قد عد عمر الصحابة والتابعني مل خيوضوا يف هذه األشياء اليت ليس حتتها عمل مع أم كانوا أعلم مبعىن العلم
ذلك يف حنو وفاكهة وأبا من التكلف الذي ى عنه وتأديبه ضبيعا ظاهر فيما حنن فيه مع أنه مل ينكر عليه ومل يفعلوا ذلك 
إال ألن رسول اهللا صلى اهللا وسلم مل خيض يف شىء من ذلك ولو كان لنقل لكنه مل ينقل فدل على عدمه والثاين ما ثبت 

د أن هذه الشريعة أمية ألمة أمية وقد قال عليه السالم حنن أمة أمية ال حنسب وال نكتب الشهر هكذا يف كتاب املقاص
وهكذا وهكذا صحيحمسلم والنسائي رواية اىل نظائر ذلك واملسألة مبسوطة هنالك واحلمد هللا وعن الثاين أنا ال نسلم 

ذلك الفاسد أو جهل إال أنه ال بد من علم أنه فاسد ذلك على اإلطالق وإمنا فرض الكفاية رد كل فاسد وإبطاله علم 
والشرع متكفل بذلك والربهان على ذلك أن موسى عليه السالم مل يعلم علم السحر الذي جاء به السحرة مع أنه بطل 

على يديه بأمر هو أقوى من السحر وهو املعجزة ولذلك ملا سحروا أعني الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم خاف 
  ى من ذلك ولو كان عاملا به مل خيف كما مل خيف العاملون به وهم السحرة فقال اهللا له ال ختف إنك أنت األعلىموس

مث قال إمنا صنعوا كيد ساحر وال يفلح الساحر حيث أتى وهذا تعريف بعد التنكري ولو كان عاملا به مل يعرف به والذي 
لة وهكذا احلكم يف كل مسألة من هذا الباب فإذا حصل اإلبطال كان يعرف من ذلك أم مبطلون يف دعواهم على اجلم

والرد بأي وجه حصل ولو خبارقة على يد ويل هللا أو بأمر خارج عن ذلك العلم ناشىء عن فرقان التقوى فهو املراد فلم 
املراد من يتعني إذا طلب معرفة تلك العلوم من الشرع وعن الثالث أن علم التفسري مطلوب فيما يتوقف عليه فهم 

اخلطاب فإذا كان املراد معلوما فالزيادة على ذلك تكلف ويتبني ذلك يف مسألة عمر وذلك أنه ملا قرأ وفاكهة وأبا توقف 
يف معىن األب وهو معىن إفرادي ال يقدح عدم العلم به يف علم املعىن التركييب يف اآلية إذ هو مفهوم من حيث أخرب اهللا 

 أنه أنزل من السماء ماء فأخرج به أصنافا كثرية مما هو من طعام اإلنسان مباشرة كاحلب تعاىل يف شأن طعام اإلنسان
والعنب والزيتون والنخل ومما هو من طعامه بواسطة مما هو مرعى لألنعام على اجلملة فبقي التفصيل ىف كل فرد من تلك 

عد البحث عن معىن األب من التكلف وإال فلو األفراد فضال فال على اإلنسان أن ال يعرفه فمن هذا الوجه واهللا أعلم 
توقف عليه فهم املعىن التركيىب من جهته ملا كان من التكلف بل من املطلوب علمه لقوله ليدبروا أياته ولذلك سأل الناس 

  على املنرب

ص وأنشده عن معىن التخوف ىف قوله تعاىل أو يأخذهم على ختوف فأجابه الرجل اهلذيل بأن التخوف ىف لغتهم التنق
شاهدا عليه ختوف الرحل منها تامكا قردا كما ختوف عود النبعة السفن فقال عمر يأيها الناس متسكوا بديوان شعركم ىف 
جاهليتكم فإن فيه تفسري كتابكم وملا كان السؤال ىف حمافل الناس عن معىن واملرسالت عرفا والساحبات سبحا مما يشوش 

w أدب عمر ضبيعا مبا هو مشهور فإذا تفسري قوله أفلم ينظروا إىل السماء فوقهم كيف على العامة من غري بناء عمل عليه
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بنيناها وزيناها اآلية بعلم اهليئة الذي ليس حتته عمل غري سائغ وألن ذلك من قبيل ماال تعرفه العرب والقرآن إمنا نزل 
ذلك القول ىف كل علم يعزى إىل الشريعة ال بلساا وعلى معهودها وهذا املعىن مشروح يف كتاب املقاصد حبول اهللا وك

يؤدى فائدة عمل وال هومما تعرفه العرب فقد تكلف أهل العلوم الطبيعية وغريها االحتجاج على صحة األخذ ىف علومهم 
بآيات من القرآن وأحاديث عن النيب كما استدل أهل العدد بقوله تعاىل فاسأل العادين وأهل اهلندسة بقوله تعاىل أنزل 

ن السماء ماء فسالت أودية بقدرها اآلية وأهل التعديل النجومى بقوله الشمس والقمر حبسبان وأهل املنطق ىف أن نقيض م
  الكلية السالبة جزئية

موجبة بقوله إذ قالوا ما أنزل اهللا على بشر من شىء قل من أنزل الكتاب اآلية وعلى بعض الضروب احلملية والشرطية 
رمل بقوله سبحانه أو أثارة من علم وقوله عليه السالم كان نيب خيط ىف الرمل رواه مسلم صحيح بأشياء أخر وأهل خط ال

إىل غري ذلك مما هو مسطور يف الكتب ومجيعه يقطع بأنه مقصود ملا تقدم وبه تعلم اجلواب عن السؤال الرابع وأن قوله أو 
دخل فيه من وجوه االعتبار علوم الفلسفة اليت ال مل ينظروا ىف ملكوت السموات واألرض وما خلق اهللا من شىء ال ي

  عهد للعرب ا وال يليق باألميني الذين بعث فيهم النيب

األمى مبلة سهلة مسحة والفلسفة على فرض أا جائزة الطلب صعبة املأخذ وعرة املسلك بعيدة امللتمس ال يليق اخلطاب 
ناشئني ىف حمض األمية فكيف وهى مذمومة على ألسنة أهل بتعلمها كى تتعرف آيات اهللا ودالئل توحيده للعرب ال

الشريعة منبه على ذمها مبا تقدم ىف أول املسألة فإذا ثبت هذا فالصواب أن ماال ينبىن عليه عمل غري مطلوب يف الشرع 
قف عليه فإن كان مث ما يتوقف عليه املطلوب كألفاظ اللغة وعلم النحو والتفسري وأشباه ذلك فال إشكال أن ما يتو

  املطلوب مطلوب إما شرعا وإما عقال حسبما تبني ىف موضعه لكن هنا معىن آخر ال بد من االلتفاف إليه وهو 

   السادسة وذلك أن ما يتوقف عليه معرفة المطلوبالمقدمة

فهو املطلوب  قد يكون له طريق تقريىب يليق باجلمهور وقد يكون له طريق ال يليق باجلمهور وإن فرض حتقيقا فأما األول 
املنبه عليه كما إذا طلب معىن امللك فقيل إنه خلق من خلق اهللا يتصرف ىف أمره أو معىن اإلنسان فقيل إنه هذا الذى أنت 

من جنسه أو معىن التخوف فقيل هو التنقص أو معىن الكوكب فقيل هذا الذى نشاهده بالليل وحنو ذلك فيحصل فهم 
   ميكن االمتثال وعلى هذا وقع البيان ىف الشريعة كما قال عليه السالم الكرب بطراخلطاب مع هذا الفهم التقريىب حىت

احلق وغمط الناس رواه مسلم والترمذي ففسره بالزمه الظاهر لكل أحد وكما تفسر ألفاظ القرآن واحلديث مبرادفاا لغة 
قوله على ما يليق باجلمهور وكذلك من حيث كانت أظهر ىف الفهم منها وقد بني عليه السالم الصالة واحلج بفعله و

سائر األمور وهو عادة العرب والشريعة عربية وألن األمة أمية فال يليق ا من البيان إال األمي وقد تبني هذا ىف كتاب 
املقاصد مشروحا واحلمد هللا فإذا التصورات املستعملة ىف الشرع إمنا هى تقريبات باأللفاظ املترادفة وما قام مقامها من 
البيانات القريبة وأما الثاين وهو ما ال يليق باجلمهور فعدم مناسبته للجمهور أخرجه عن اعتبار الشرع له ألن مسالكه 
wصعبة املرام وما جعل عليكم ىف الدين من حرج كما إذا طلب معىن امللك فأحيل به على معىن أغمض منه وهو ماهية 
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 اية ونطق عقلى أو طلب معىن اإلنسان فقيل هو احليوان الناطق املائت أو جمردة عن املادة أصال أو يقال جوهر بسيط ذو
يقال ما الكوكب فيجاب بأنه جسم بسيط كرى مكانه الطبيعى نفس الفلك من شأنه أن ينري متحرك على الوسط غري 

جلسم احملوى وما مشتمل عليه أو سئل عن املكان فيقال هو السطح الباطن من اجلرم احلاوى املماس للسطح الظاهر من ا
أشبه ذلك من األمور الىت ال تعرفها العرب وال يوصل إليها إال بعد قطع أزمنة ىف طلب تلك املعاىن ومعلوم أن الشارع مل 
يقصد إىل هذا وال كلف به وأيضا فإن هذا تسور على طلب معرفة ماهيات األشياء وقد اعترف أصحابه بصعوبته بل قد 

 وأم أوجبوا أن ال يعرف شىء من األشياء على حقيقته إذ اجلواهر هلا فصول جمهولة نقل بعضهم أنه عندهم متعذر
  واجلواهر عرفت بأمور

سلبية فإن الذايت اخلاص إن علم يف غري هذه املاهية مل يكن خاصا وإن مل يعلم فكان غري ظاهر للحس فهو جمهول فإن 
اص املذكور أوال فال بد من الرجوع إىل أمور حمسوسة عرف ذلك اخلاص بغري ما خيصه فليس بتعريف واخلاص به كاخل

أو ظاهرة من طريق أخرى وذلك ال يفي بتعريف املاهيات هذا يف اجلوهر وأما العرض فإمنا يعرف باللوازم إذ مل يقدر 
 أن ليس أصحاب هذا العلم على تعريفه بغري ذلك وأيضا ما ذكر يف اجلواهر أو غريها من الذاتيات ال يقوم الربهان على

ذايت سواها وللمنازع أن يطالب بذلك وليس للحاد أن يقول لو كان مث وصف آخر الطلعت عليه إذ كثري من الصفات 
غري ظاهر وال يقال أيضا لو كان مث ذايت آخر ما عرفت املاهية دونه ألنا نقول إمنا تعرف احلقيقة إذا عرف مجيع ذاتياا 

صل الشك يف معرفة املاهية فظهر أن احلدود على ما شرطه أرباب احلدود يتعذر فإذا جاز أن يكون مث ذايت مل يعرف ح
اإليتان ا ومثل هذا ال جيعل من العلوم الشرعية اليت يستعان ا فيها وهذا املعىن تقرر وهو أن ماهيات األشياء ال يعرفها 

ه يف التصور وأما التصديق فالذي يليق منه على احلقيقة إال باريها فتسور اإلنسان على معرفتها رمى يف عماية هذا كل
  باجلمهور ما كانت مقدمات الدليل فيه ضرورية أو قريبة من الضرورية حسبما يتبني يف آخر هذا الكتاب حبول

اهللا وقوته فإذا كان كذلك فهو الذي ثبت طلبه يف الشريعة وهو الذي نبه القرآن على أمثاله كقوله تعاىل أفمن خيلق كمن 
 وقوله تعاىل قل حيييها الذي أنشأها أول مرة إىل آخرها وقوله تعاىل اهللا الذي خلقكم مث وزقكم مث مييتكم مث ال خيلق

حيييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شىء وقوله تعاىل لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا وقوله تعاىل أفرأيتم 
 إذا احتيج إىل الدليل يف التصديق وإال فتقرير احلكم كاف وعلى هذا النحو ما متنون أأنتم ختلقونه أم حنن اخلالقون وهذا

مر السلف الصاحل يف بث الشريعة للمؤالف واملخالف ومن نظر يف استدالهلم على إثبات األحكام التكليفية علم أم 
 كانوا يرمون بالكالم على قصدوا أيسر الطرق وأقرا إىل عقول الطالبني لكن من غري ترتيب متكلف وال نظم مؤلف بل

عواهنه وال يبالون كيف وقع يف ترتيبه إذا كان قريب املأخذ سهل امللتمس هذا وإن كان راجعا إىل نظم األقدمني يف 
التحصيل فمن حيث كانوا يتحرون إيصال املقصود ال من حيث احتذاء من تقدمهم وأما إذا كان الطريق مرتبا على 

 إال أن يف إيصاهلا إىل املطلوب بعض التوقف للعقل فليس هذا الطريق بشرعي وال جتده يف قياسات مركبة أو غري مركبة
  القرآن وال يف السنة وال يف كالم السلف الصاحل فإن ذلك متلفة للعقل
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 ما وحمارة له قبل بلوغ املقصود وهو خبالف وضع التعليم وألن املطالب الشرعية إمنا هي يف عامة األمر وقتية فالالئق ا
كان يف الفهم وقتيا فلو وضع النظر يف الدليل غري وقيت لكان مناقضا هلذه املطالب وهو غري صحيح وأيضا فإن اإلدراكات 
ليست على فن واحد وال هي جارية على التساوي يف كل مطلب إال يف الضروريات وما قارا فإا ال تفاوت فيها يعتد 

 هذا املطلب ولكان التكليف خاصا ال عاما أو أدى إىل تكليف ما ال يطاق أو به فلو وضعت األدلة على غري ذلك لتعذر
  ما فيه حرج وكالمها منتف عن الشريعة وسيأيت يف كتاب املقاصد تقرير هذا املعىن 

  و وسيلة إلى التعبد به هللا تعالى السابعة كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون حيث هالمقدمة

  هر فيه اعتبار جهة أخرى فبالتبع والقصد الثاين ال بالقصد األول والدليل على ذلك أمورال من جهة أخرى فإن ظ

أحدها ما تقدم يف املسألة قبل أن كل علم ال يفيد عمال فليس يف الشرع ما يدل على استحسانه ولو كان له غاية أخرى 
صحابة والتابعني وذلك غري موجود فما شرعية لكان مستحسنا شرعا ولو كان مستحسنا شرعا لبحث عنه األولون من ال

يلزم عنه كذلك والثاين أن الشرع إمنا جاء بالتعبد وهو املقصود من بعثة األنبياء عليهم السالم كقوله تعاىل يأيها الناس 
اتقوا ربكم الر كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري أن ال تعبدوا إال اهللا اآليات كتاب أنزلناه إليك 

رج الناس من الظلمات إىل النور بإذن رم إىل صراط العزيز احلميد ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني احلمد هللا لتخ
الذي خلق السموات واألرض وجعل الظلمات والنور مث الذين كفروا برم يعدلون أي يسوون به غريه يف العبادة فذمهم 

نذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر املؤمنني الذين يعملون الصاحلات وما على ذلك وقال وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول لي
  أرسلنا من قبلك من رسول إال يوحى إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون إنا أنزلنا

إليك الكتاب باحلق فاعبد اهللا خملصا له الدين أال هللا الدين اخلالص اآلية وما أشبه ذلك من اآليات اليت ال تكاد حتصى 
دال على أن املقصود التعبد هللا وإمنا أوتوا بأدلة التوحيد ليتوجهوا إىل املعبود حبق وحده سبحانه ال شريك له ولذلك كلها 

قال تعاىل فاعلم أنه ال إله إال اهللا واستغفر لذنبك وقال فاعلموا أمنا أنزل بعلم اهللا وأن ال إله إال هو فهل أنتم مسلمون 
دعوه خملصني له الدين ومثله سائر املواضع اليت نص فيها على كلمة التوحيد ال بد أن وقال هو احلي ال إله إال هو فا

أعقب بطلب التعبد هللا وحده أو جعل مقدمة هلا بل أدلة التوحيد هكذا جرى مساق القرآن فيها إال تذكرة إال كذا وهو 
ى والثالث ما جاء من األدلة الدالة على أن واضح يف أن التعبد هللا هو املقصود من العلم واآليات يف هذا املعىن ال حتص

روح العلم هو العمل وإال فالعلم عارية وغري منتفع به فقد قال اهللا تعاىل إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء وقال وإنه لذو 
ر اآلخرة إىل أن علم ملا علمناه قال قتادة يعين لذو عمل مبا علمناه وقال تعاىل أمن هو قانت انآء الليل ساجدا وقائما حيذ

قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون اآلية وقال تعاىل أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون 
الكتاب وروى عن أيب جعفر حممد بن علي يف قول اهللا تعاىل فكبكبوا فيها هو والغاوون قال قوم وصفوا احلق والعدل 

  وعن أيب هريرة يف البخاري ومسلم صحيح قال إنبألسنتهم وخالفوه إىل غريه 
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ىف جهنم أرحاء تدور بعلماء السوء فيشرف عليهم من كان يعرفهم ىف الدنيا فيقول ما صريكم ىف هذا وإمنا كنا نتعلم 
ضل العلم منكم قالوا إنا كنا نأمركم باألمر وخنالفكم إىل غريه وقال سفيان الثوري إمنا يتعلم العلم ليتقى به اهللا وإمنا ف

على غريه ألنه يتقى اهللا به وعن النىب انه قال ال تزول قدما العبد يوم القيامة حىت يسأل عن مخس خصال اخرجه الترمذي 
ضعفها ويف رواية اخرى صححها وذكر فيها وعن علمه ماذا عمل فيه وعن أيب الدرداء إمنا أخاف أن يقال يل يوم القيامة 

 تبقى آية من كتاب اهللا آمرة أو زاجرة إال جاءتىن تسألىن فريضتها فتسألىن اآلمرة هل أعلمت أم جهلت فأقول علمت فال
ائتمرت والزاجرة هل ازدجرت فأعوذ باهللا من علم ال ينفع ومن قلب ال خيشع ومن نفس ال تشبع ومن دعاء ال يسمع 

 فيه ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وحديث أىب هريرة ىف الثالثة الذين هم أول من تسعر م النار يوم القيامة قال
فأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن قال كذبت ولكن ليقال 

  فالن قارئ فقد قيل مث أمر به فسحب على

وم القيامة عاملا مل ينفعه اهللا بعلمه وجهه حىت ألقى ىف النار رواه امحد والنسائي ومسلم وقال إن من أشد الناس عذابا ي
ضعفه الترمذي والطرباىن وغريهم وروى أنه عليه السالم كان يستعيذ من علم ال ينفع عن زيد بن ارقم وقالت احلكماء 

من حجب اهللا عنه العلم عذبه على اجلهل وأشد منه عذابا من أقبل عليه العلم فأدبر عنه ومن أهدى اهللا إليه علما فلم 
 به وقال معاذ بن جبل اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم اهللا بعلمه حىت تعملوا وروى أيضا مرفوعا إىل النىب يعمل

وفيه زيادة إن العلماء مهتهم الرعاية وإن السفهاء مهتهم الرواية وروى موقوفا أيضا عن أنس بن مالك وعن عبد الرمحن 
قالوا كنا نتدارس العلم ىف مسجد قباء إذ خرج علينا رسول اهللا فقال بن غنم قال حدثىن عشرة من أصحاب رسول اهللا 

تعلموا فلن يأجركم اهللا حىت تعملوا سندها ضعيف وكان رجل يسأل أبا الدرداء فقال له كل ما تسأل  تعلموا ما شئتم أن
هلم ودعوا أقواهلم فإن اهللا مل عنه تعمل به قال ال قال فما تصنع بازدياد حجة اهللا عليك وقال احلسن اعتربوا الناس بأعما

يدع قوال إال جعل عليه دليال من عمل يصدقه أو يكذبه فإذا مسعت قوال حسنا فرويدا بصاحبه فإن وافق قوله عمله فنعم 
ونعمة عني وقال ابن مسعود إن الناس أحسنوا القول كلهم فمن وافق فعله قوله فذلك الذي أصاب حظه ومن خالف 

خ نفسه وقال الثوري إمنا يطلب احلديث ليتقى به اهللا عز وجل فلذلك فضل على غريه من العلوم ولوال فعله قوله فإمنا يوب
ذلك كان كسائر األشياء وذكر مالك أنه بلغه عن القاسم بن حممد قال أدركت الناس وما يعجبهم القول إمنا يعجبهم 

 العلم وسيلة من الوسائل ليس مقصودا لنفسه من العمل واألدلة على هذا املعىن أكثر من أن حتصى وكل ذلك حيقق أن
حيث النظر الشرعى وإمنا هو وسيلة إىل العمل وكل ما ورد ىف فضل العلم فإمنا هو ثابت للعلم من جهة ما هو مكلف 

بياء بالعمل به فال يقال إن العلم قد ثبت ىف الشريعة فضله وإن منازل العلماء فوق منازل الشهداء وإن العلماء ورثة األن
وإن مرتبة العلماء تلى مرتبة األنبياء وإذا كان كذلك وكان الدليل الدال على على فضله مطلقا ال مقيدا فكيف ينكر أنه 
فضيلة مقصودة ال وسيلة هذا وإن كان وسيلة من وجه فهو مقصود لنفسه أيضا كاإلميان فإنه شرط ىف صحة العبادات 

ألنا نقول مل يثبت فضله مطلقا بل من حيث التوسل به إىل العمل بدليل  فسهووسيلة إىل قبوهلا ومع ذلك فهو مقصود لن
wما تقدم ذكره آنفا وإال تعارضت األدلة وتناقضت اآليات واألخبار وأقوال السلف األخيار فال بد من اجلمع بينها وما 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 الشاطيب-املوافقات يف أصول الشريعة                  18

وب وهو التصديق وهو ناشىء عن ذكر آنفا شارح ملا ذكر ىف فضل العلم والعلماء وأما اإلميان فإنه عمل من أعمال القل
العلم واألعمال قد يكون بعضها وسيلة إىل البعض وإن صح أن تكون مقصودة ىف أنفسها أما العلم فإنه وسيلة وأعلى 

ذلك العلم باهللا وال تصح به فضيلة لصاحبه حىت يصدق مبقتضاه وهو اإلميان باهللا فإن قيل هذا متناقض فإنه ال يصح العلم 
كذيب به قيل بل قد حيصل العلم مع التكذيب فإن اهللا قال ىف قوم وجحدوا ا واستيقنتها أنفسهم وقال الذين باهللا مع الت

آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون احلق وهم يعلمون وقال الذين آتيناهم الكتاب 
 ال يؤمنون فأثبت هلم املعرفة بالنىب مث بني أم ال يؤمنون وذلك يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم

مما يوضح أن اإلميان غري العلم كما أن اجلهل مغاير للكفر نعم قد يكون العلم فضيلة وإن مل يقع العمل به على اجلملة 
العلم ا حسن وصاحب العلم كالعلم بفروع الشريعة والعوارض الطارئة ىف التكليف إذا فرض أا مل تقع ىف اخلارج فإن 

مثاب عليه وبالغ مبالغ العلماء لكن من جهة ما هو مظنة االنتفاع عند وجود حمله ومل خيرجه ذلك عن كونه وسيلة كما 
أن ىف حتصيل الطهارة للصالة فضيلة وإن مل يأت وقت الصالة بعد أو جاء ومل ميكنه اداؤها لعذر فلو فرض أنه تطهر على 

لى مل يصح له ثواب الطهارة فكذلك إذا علم على أن ال يعمل مل ينفعه علمه وقد وجدنا ومسعنا أن كثريا عزمية أن ال يص
  من النصارى واليهود يعرفون دين اإلسالم ويعلمون كثريا من أصوله وفروعه ومل يكن ذلك نافعا

ب إال من جهة ما يتوسل به إليه هلم من البقاء على الكفر باتفاق أهل اإلسالم فاحلاصل أن كل علم شرعى ليس مبطلو
وهو العمل فصل وال ينكر فضل العلم ىف اجلملة إال جاهل ولكن له قصد أصلى وقصد تابع فالقصد األصلى ما تقدم 

ذكره وأما التابع فهو الذي يذكره اجلمهور من كون صاحبه شريفا وإن مل يكن ىف أصله كذلك وان اجلاهل دىنء وإن 
قوله نافذ ىف األشعار واألبشار وحكمه ماض على اخللق وأن تعظيمه واجب على مجيع املكلفني كان ىف أصله شريفا وأن 

إذ قام هلم مقام النىب ألن العلماء ورثة األنبياء وأن العلم مجال ومال ورتبة ال توازيها رتبة وأهله أحياء أبد الدهر إىل سائر 
ملنازل الرفيعة فذلك كله غري مقصود من العلم شرعا كما أنه غري ماله ىف الدنيا من املناقب احلميدة واملآثر احلسنة وا

مقصود من العبادة واالنقطاع إىل اهللا تعاىل وإن كان صاحبه يناله وأيضا فإن ىف العلم باألشياء لذة ال توازيها لذة إذ هو 
 إليها القلوب وهو مطلب خاص نوع من االستيالء على املعلوم واحلوز له وحمبة االستيالء قد جبلت عليها النفوس وميلت

برهانه التجربة التامة واالستقراء العام فقد يطلب العلم للتفكه به والتلذذ مبحادثته وال سيما العلوم الىت للعقول فيها جمال 
وللنظر ىف أطرافها متسع والستنباط اهول من املعلوم فيها طريق متبع ولكن كل تابع من هذه التوابع إما أن يكون 

ما للقصد األصلى أو ال فإن كان خادما له فالقصد إليه ابتداء صحيح وقد قال تعاىل فىمعرض املدح والذين يقولون خاد
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني واجعلنا للمتقني إماما وجاء عن بعض السلف الصاحل اللهم اجعلىن من أئمة 

املؤمن النخلة ألن تكون قلتها أحب إىل من كذا وكذا  لشجرة الىت هى مثلاملتقني وقال عمر البنه حني وقع ىف نفسه أن ا
وىف القرآن عن إبراهيم عليه السالم واجعل يل لسان صدق ىف اآلخرين فكذلك إذا طلبه ملا فيه من الثواب اجلزيل ىف 

مارى به السفهاء أويباهى به اآلخرة وأشباه ذلك وإن كان غري خادم له فالقصد إليه ابتداء غري صحيح كتعلمه رياء أو لي
wالعلماء أو يستميل به قلوب العباد أو لينال من دنياهم أو ما أشبه ذلك فإن مثل هذا إذا الح له شىء مما طلب زهد ىف 
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التعلم ورغب ىف التقدم وصعب عليه إحكام ما ابتدأ فيه وأنف من اإلعتراف بالتقصري فرضى حباكم عقله وقاس جبهله 
ىت بغري علم فضل وأضل أعاذنا اهللا من ذلك بفضله وىف احلديث ال تعلموا العلم لتباهوا به العلماء وال فصار ممن سئل فأف

لتماروا به السفهاء وال لتحتازوا به االس فمن فعل ذلك فالنار النار صحيح وقال من تعلم علما مما يبتغى به وجه اهللا ال 
ف اجلنة يوم القيامة صحيح على شرط البخاري ومسلم وىف بعض يتعلمه إال ليصيب به غرضا من الدنيا مل جيد عر

احلديث سئل عليه السالم عن الشهوة اخلفية فقال هوالرجل يتعلم العلم يريد أن جيلس إليه احلديث وىف القرآن العظيم إن 
نار اآلية واألدلة ىف املعىن الذين يكتمون ما أنرل اهللا من الكتاب ويشترون به مثنا قليال أولئك ما يأكلون ىف بطوم إال ال

  كثرية

  

   الثامنة العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا المقدمة

أعين الذي مدح اهللا ورسوله أهله على اإلطالق هو العلم الباعث على العمل الذي ال خيلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما 
رها ومعىن هذه اجلملة أن أهل العلم يف طلبه وحتصيله كان بل هو املقيد لصاحبه مبقتضاه احلامل له على قوانينه طوعا أو ك

على ثالث مراتب املرتبة األوىل الطالبون له وملا حيصلوا على كماله بعد وإمنا هم يف طلبه يف رتبة التقليد فهؤالء إذا دخلوا 
قل التكليف فال يف العمل به فبمقتضى احلمل التكليفي واحلث الترغييب والترهييب وعلى مقدار شدة التصديق خيف ث

يكتفي العلم ههنا باحلمل دون أمر آخر خارج مقوله من زجر أو قصاص أو حد أو تعزير أو ما جرى هذا ارى وال 
إحتياج ههنا إىل إقامة برهان على ذلك إذ التجربة اجلارية يف اخللق قد أعطت يف هذه املرتبة برهانا ال حيتمل متعلقه 

الواقفون منه على براهينه إرتفاعا عن حضيض التقليد ارد واستبصارا فيه حسبما أعطاه النقيض بوجه واملرتبة الثانية 
شاهد النقل الذي يصدقه العقل تصديقا يطمئن إليه ويعتمد عليه إال أنه بعد منسوب إىل العقل ال إىل النفس مبعىن أنه مل 

حملفوظة اليت يتحكم عليها العقل وعليه يعتمد يف يصر كالوصف الثابت لإلنسان وإمنا هو كاألشياء املكتسبة والعلوم ا
استجالا حىت تصري من مجلة مودعاته فهؤالء إذا دخلوا يف العمل خف عليهم خفة أخرى زائدة على جمرد التصديق يف 

  على خمالفةاملرتبة األوىل بل ال نسبة بينهما إذ هؤآلء يأىب هلم الربهان املصدق أن يكذبوا ومن مجلة التكذيب اخلفي العمل 

العلم احلاصل هلم ولكنهم حني مل يصر هلم كالوصف رمبا كانت أوصافهم الثابتة من اهلوى والشهوة الباعثة الغالبة أقوى 
الباعثني فال بد من اإلفتقار إىل أمر زائد من خارج غري أنه يتسع يف حقهم فال يقتصر فيه على جمرد احلدود والتعزيرات 

عادات ومطالبة املراتب اليت بلغوها مبا يليق ا وأشباه ذلك وهذه املرتبة أيضا يقوم الربهان بل مث أمور أخر كمحاسن ال
عليها من التجربة إال إا أخفى مما قبلها فيحتاج إىل فضل نظر موكول إىل ذوي النباهة يف العلوم الشرعية واألخذ يف 

صفا من األوصاف الثابتة مبثابة األمور البديهية يف املعقوالت اإلتصافات السلوكية واملرتبة الثالثة الذين صار هلم العلم و
األول أو تقارا وال ينظر إىل طريق حصوهلا فإن ذلك ال حيتاج إليه فهؤالء ال خيليهم العلم وأهواءهم إذا تبني هلم احلق بل 

wهلا والدليل على صحتها من يرجعون إليه رجوعهم إىل دواعيهم البشرية وأوصافهم اخللقية وهذه املرتبة هي املترجم 
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الشريعة كثري كقوله تعاىل أمن هو قآنت آنآء الليل ساجدا وقائما حيذر اآلخرة ويرجو رمحة ربه مث قال قل هل يستوي 
الذين يعلمون والذين ال يعلمون اآلية فنسب هذه احملاسن إىل أويل العلم من أجل العلم ال من أجل غريه وقال تعاىل اهللا 

ديث كتابا متشاا مثاين تقشعر منه جلود الذين خيشون رم والذين خيشون رم هم العلماء لقوله إمنا نزل أحسن احل
خيشى اهللا من عباده العلماء وقال تعاىل وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من احلق 

الرسوخ فيه وهو معىن هذه املرتبة بادروا إىل اإلنقياد واإلميان حني اآلية وملا كان السحرة قد بلغوا يف علم السحر مبلغ 
عرفوا من علمهم أن ما جاء به موسى عليه السالم حق ليس بالسحر وال الشعوذة ومل مينعهم من ذلك التخويف وال 

  فحصر تعقلهاالتعذيب الذي توعدهم به فرعون وقال تعاىل وتلك األمثال نضرا للناس وما يعقلها إال العاملون 

يف العاملني وهو قصد الشارع من ضرب األمثال وقال أفمن يعلم أمنا أنزل إليك من ربك احلق كمن هو أعمى مث وصف 
أهل العلم بقوله الذين يوفون بعهد اهللا إىل آخر األوصاف وحاصلها يرجع إىل أن العلماء هم العاملون وقال يف أهل 

ا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوم إىل أن قال أولئك هم املؤمنون حقا ومن هنا اإلميان واإلميان من فوائد العلم إمن
قرن العلماء يف العمل مبقتضى العلم باملالئكة الذين ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فقال تعاىل شهد اهللا أنه 

 هو فشهادة اهللا تعاىل وفق علمه ظاهرة التوافق إذ التخالف ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم قائما بالقسط آل اله إال
حمال وشهادة املالئكة على وفق ما علموا صحيحة ألم حمفوظون من املعاصي وأولو العلم أيضا كذلك من حيث حفظوا 

ا النيب كرتول بالعلم وقد كان الصحابة رضي اهللا عنهم إذا نزلت عليهم آية فيها ختويف أحزم ذلك وأقلقهم حىت يسألو
آية البقرة وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه اآلية وقوله الذين آمنوا ومل يلبسوا إميام بظلم اآلية وإمنا القلق واخلوف من 

  آثار العلم باملرتل واألدلة أكثر من إحصائها هنا ومجيعها يدل

ر من وجهني أحدمها أن الرسوخ يف العلم إما أن على أن العلم املعترب هو امللجىء إىل العمل به فإن قيل هذا غري ظاه
يكون صاحبه حمفوظا به من املخالفة أوال فإن مل يكن كذلك فقد استوى أهل هذه املرتبة مع من قبلهم ومعناه أن العلم 

 مبجرده غري كاف يف العمل به وال ملجىء إليه وإن كان حمفوظا به من املخالفة لزم أن ال يعصي العامل إذا كان من

الراسخني فيه لكن العلماء تقع منهم املعاصي ما عدا األنبياء عليهم السالم ويشهد هلذا يف أعلى األمور قوله تعاىل يف 
الكفار وجحدوا ا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا 

وكيف حيكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اهللا مث يتولون من بعد ذلك وقال منهم ليكتمون احلق وهم يعلمون وقال 
ولقد علموا ملن اشتراه ماله يف اآلخرة من خالق مث قال ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وسائر ما يف هذا 

لثاين ما جاء من ذم العلماء السوء املعىن فأثبت هلم املعاصي واملخالفات مع العلم فلو كان العلم صادا عن ذلك مل يقع وا
وهو كثري ومن أشد ما فيه قوله عليه السالم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عامل مل ينفعه اهللا بعلمه ويف القرآن أتأمرون 

 الذين الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى اآلية وقال إن
يكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب ويشترون به مثنا قليال اآلية وحديث الثالثة الذين هم أول من تسعر م النار يوم القيامة 

w  واألدلة فيه
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كثرية وهو ظاهر يف أن أهل العلم غري معصومني بعلمهم وال هو مما مينعهم عن إتيان الذنوب فكيف يقال إن العلم مانع 
واب عن األول أن الرسوخ يف العلم يأىب للعامل أن خيالفه باألدلة املتقدمة وبدليل التجربة العادية ألن ما من العصيان فاجل

صار كالوصف الثابت ال يتصرف صاحبه إال على وفقه اعتيادا فإن ختلف فعلى أحد ثالثة أوجه األول جمرد العناد فقد 
دل قوله تعاىل وجحدوا ا اآلية وقوله تعاىل ود كثري من أهل خيالف فيه مقتضى الطبع اجلبلي فغريه أوىل وعلى ذلك 

الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبني هلم احلق وأشباه ذلك والغالب على 
لب حىت ال هذا الوجه أن ال يقع إال لغلبة هوى من حب دنيا أو جاه أو غري ذلك حبيث يكون وصف اهلوى قد غمر الق

يعرف معروفا وال ينكر منكرا والثاين الفلتات الناشئة عن الغفالت اليت ال ينجو منها البشر فقد يصري العامل بدخول الغفلة 
غري عامل وعليه يدل عند مجاعة قوله تعاىل إمنا التوبة على اهللا للذين يعملون السوء جبهالة مث يتوبون من قريب اآلية وقال 

اتقو إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ومثل هذا الوجه ال يعترض على أصل املسألة تعاىل إن الذين 
كما ال يعترض حنوه على سائر األوصاف اجلبلية فقد ال تبصر العني وال تسمع األذن لغلبة فكر أو غفلة أو غريمها فترتفع 

إنه غري جمبول على السمع واإلبصار فما حنن فيه كذلك يف احلال منفعة العني واألذن حىت يصاب ومع ذلك ال يقال 
والثالث كونه ليس من أهل هذه املرتبة فلم يصر العلم له وصفا أو كالوصف مع عده من أهلها وهذا يرجع إىل غلط يف 

  اعتقاد العامل يف نفسه أو اعتقاد غريه فيه ويدل عليه قوله تعاىل ومن أضل ممن اتبع

ويف احلديث إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس إىل أن قال اختذ الناس رؤساء جهاال هواه بغري هدى من اهللا 
فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا رواه للشيخانصحيح و وقوله ستفترق أميت على ثالث وسبعني فرقة أشدها فتنة 

ه احلديث فهؤالء وقعوا يف املخالفة بسبب ظن اجلهل على أميت الذين يقيسون األمور بآرائهم ابن عبدالرب بسند مل يرض
علما فليسوا من الراسخني يف العلم وال ممن صار هلم كالوصف وعند ذلك ال حفظ هلم يف العلم فال اعتراض م فأما من 

ري وقد خال عن هذه األوجه الثالثة فهو الداخل حتت حفظ العلم حسبما نصته األدلة ويف هذا املعىن من كالم السلف كث
روى عن النيب أنه قال إن لكل شىء إقباال وإدبارا وإن هلذا الدين إقباال وإدبارا وإن من إقبال هذا الدين ما بعثين اهللا به 

حىت إن القبيلة لتتفقه من عند أسرها أو قال آخرها حىت ال يكون فيها إال الفاسق أو الفاسقان فهما مقموعان ذليالن إن 
  هرا واضطهدا احلديث رواه ابن السىن وابو نعيم احلديث ويف احلديث سيأيتتكلما أو نطقا قمعا وق

على أميت زمان يكثر القراء ويقل الفقهاء ويقبض العلم ويكثر اهلرج اخرجه الطرباين يف االوسط واحلاكم عن ايب هريرة 
 يأيت من بعد ذلك زمان جيادل إىل أن قال مث يأيت من بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال من أميت ال جياوز تراقيهم مث

املنافق املشرك مبثل ما يقول وعن علي يا محلة العلم اعملوا به فإن العامل من علم مث عمل ووافق علمه عمله وسيكون 
أقوام حيملون العلم ال جياوز تراقيهم ختالف سريرم عالنيتهم وخيالف علمهم عملهم يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا 

ليغضب على جليسه أن جيلس إىل غريه ويدعه أولئك ال تصعد أعماهلم تلك إىل اهللا عز وجل وعن ابن حىت إن الرجل 
مسعود كونوا للعلم رعاة وال تكونوا له رواة فإنه قد يرعوى وال يروي وقد يروي وال يرعوى وعن أيب الدرداء ال تكون 

w وعن احلسن العامل الذي وافق علمه عمله ومن خالف تقيا حىت تكون عاملا وال تكون بالعلم مجيال حىت تكون به عامال
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علمه عمله فذلك راوية حديث مسع شيئا فقاله وقال الثوري العلماء إذا علموا عملوا فإذا عملوا شغلوا فإذا شغلوا فقدوا 
عنه يف قول فإذا فقدوا طلبوا فإذا طلبوا هربوا وعن احلسن قال الذي يفوق الناس يف العلم جدير أن يفوقهم يف العمل و

اهللا تعاىل وعلمتم ما مل تعلموا أنتم وال آباؤكم قال علمتم فعلمتم ومل تعملوا فو اهللا ما ذلكم بعلم وقال الثوري العلم 
يهتف بالعمل فإن أجابه وإال ارحتل وهذا تفسري معىن كون العلم هو الذي يلجىء إىل العمل وقال الشعيب كنا نستعني 

ومثله عن وكيع بن اجلراح وعن ابن مسعود ليس العلم عن كثرة احلديث إمنا العلم خشية على حفظ احلديث بالعمل به 
  اهللا واآلثار يف هذا النحو كثرية

ومبا ذكر يتبني اجلواب عن اإلشكال الثاين فإن علماء السوء هم الذين ال يعملون مبا يعلمون وإذا مل يكونوا كذلك 
وإمنا هو رواة والفقه فيما رووا أمر آخر أو ممن غلب عليهم هوى غطى على فليسوا يف احلقيقة من الراسخني يف العلم 

القلوب والعياذ باهللا على أن املثابرة على طلب العلم والتفقه فيه وعدم اإلجتزاء باليسري منه جير إىل العمل به ويلجىء إليه 
رة وعن معمر أنه قال كان يقال من طلب كما تقدم بيانه وهو معىن قول احلسن كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إىل اآلخ

العلم لغري اهللا يأىب عليه العلم حىت يصريه إىل اهللا وعن حبيب بن أيب ثابت طلبنا هذا األمر وليس لنا فيه نية مث جاءت النية 
تمع بعد وعن الثوري قال كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إىل اآلخرة وهو معىن قوله يف كالم آخر كنت أغبط الرجل جي

حوله ويكتب عنه فلما ابتليت به وددت أين جنوت منه كفافا ال علي وال يل وعن أيب الوليد الطيالسي قال مسعت ابن 
عيينة منذ أكثر من ستني سنة يقول طلبنا هذا احلديث لغري اهللا فأعقبنا اهللا ما ترون وقال احلسن لقد طلب أقوام العلم ما 

 م حىت أرادوا به اهللا وما عنده فهذا أيضا مما يدل على صحة ما تقدم فصل ويتصدى أرادوا به اهللا وما عنده فما زال
النظر هنا يف حتقيق هذه املرتبة وما هي والقول يف ذلك على اإلختصار أا أمر باطن وهو الذي عرب عنه باخلشية يف 

من العلم اخلشوع رواه الترمذي وقال حديث ابن مسعود وهو راجع إىل معىن اآلية وعنه عرب يف احلديث يف أول ما يرفع 
  مالك ليس العلم بكثرة الرواية ولكنه نور

جيعله اهللا يف القلوب وقال أيضا احلكمة والعلم نور يهدي به اهللا من يشاء وليس بكثرة املسائل ولكن عليه عالمة ظاهرة 
لعلم من غري خمالفة وأما تفصيل القول فيه وهو التجايف عن دار الغرور واإلنابة إىل دار اخللود وذلك عبارة عن العمل با

  فليس هذا موضع ذكره ويف كتاب اإلجتهاد منه طرف فراجعه إن شئت وباهللا التوفيق 

   التاسعة من العلم ما هو من صلب العلم المقدمة

صل واملعتمد ومنه ما هو ملح العلم ال من صلبه ومنه ما ليس من صلبه وال ملحه فهذه ثالثة أقسام القسم األول هو األ
والذي عليه مدار الطلب وإليه تنتهي مقاصد الراسخني وذلك ما كان قطعيا أو راجعا إىل أصل قطعي والشريعة املباركة 
احملمدية مرتلة على هذا الوجه ولذلك كانت حمفوظة يف أصوهلا وفروعها كما قال اهللا تعاىل إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له 

ظ املقاصد اليت ا يكون صالح الدارين وهي الضروريات واحلاجيات والتحسينات وما هو حلافظون ألا ترجع إىل حف
wمكمل هلا ومتمم ألطرفها وهي أصول الشريعة وقد قام الربهان القطعي على اعتبارها وسائر الفروع مستندة إليها فال 
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لية فالوضعيات قد جتاري العقليات إشكال يف أا علم أصل راسخ األساس ثابت األركان هذا وإن كانت وضعية ال عق
يف إفادة العلم القطعي وعلم الشريعة من مجلتها إذ العلم ا مستفاد من اإلستقراء العام الناظم ألشتات أفرادها حىت تصري 

  يف العقل جمموعة يف كليات مطردة عامة ثابتة غري زائلة وال متبدلة وحاكمة غري حمكوم عليها وهذه خواص

يات وأيضا فإن الكليات العقلية مقتبسة من الوجود وهو أمر وضعى ال عقلى فاستوت مع الكليات الشرعية الكليات العقل
ذا االعتبار وارتفع الفرق بينهما فإذا هلذا القسم خواص ثالث ن ميتاز عن غريه إحداها العموم واإلطراد فلذلك جرت 

انت آحادها اخلاصة ال تتناهى فال عمل يفرض وال حركة وال األحكام الشرعية ىف أفعال املكلفني على اإلطالق وإن ك
سكون يدعى إال والشريعة عليه حاكمة إفرادا وتركيبا وهو معىن كوا عامة وإن فرض ىف نصوصها أو معقوهلا خصوص 

 فإا راجعة ما فهو راجع إىل عموم كالعرايا وضرب الدية على العاقلة والقراض واملساقاة والصاع ىف املصراة وأشباه ذلك
إىل أصول حاجية أو حتسينية أو ما يكملها وهي أمور عامة فال خاص ىف الظاهر إال وهو عام ىف احلقيقة واإلعتبار ىف 

أبواب الفقه يبني ذلك والثانية الثبوت من غري زوال فلذلك ال جتد فيها بعد كماهلا نسخا وال ختصيصا لعمومها وال تقييدا 
  من أحكامها الحبسبإلطالقها وال رفعا حلكم 

عموم املكلفني وال حبسب خصوص بعضهم وال حبسب زمان دون زمان وال حال دون حال بل ما أثبت سببا فهو سبب 
أبدا ال يرتفع وما كان شرطا فهو أبدا شرط وما كان واجبا فهو واجب أبدا أو مندوبا فمندوب وهكذا مجيع األحكام 

تكليف إىل غري اية لكانت أحكامها كذلك والثالثة كون العلم حاكما ال فال زوال هلا وال تبدل ولو فرض بقاء ال
حمكوما عليه مبعىن كونه مفيدا لعمل يترتب عليه مما يليق به فلذلك احنصرت علوم الشريعة فيما يفيد العمل أو يصوب 

 حاكمة إىل كوا حمكوما حنوه ال زائد على ذلك وال جتد ىف العمل أبدا ما هو حاكم على الشريعة وإال انقلب كوا
عليها وهكذا سائر ما يعد من أنواع العلوم فإذا كل علم حصل له هذه اخلواص الثالث فهو من صلب العلم وقد تبني 
معناها والربهان عليها يف أثناء هذا الكتاب واحلمد هللا والقسم الثاين وهو املعدود يف ملح العلم ال يف صلبه ما مل يكن 

إىل أصل قطعي بل إىل ظين أو كان راجعا إىل قطعى إال أنه ختلف عنه خاصة من تلك اخلواص أو أكثر قطعيا وال راجعا 
  من خاصة واحدة فهو خميل ومما يستفز العقل ببادئ الرأي 

والنظر األول من غري أن يكون فيه إخالل بأصله وال مبعىن غريه فإذا كان هكذا صح أن يعد يف هذا القسم فأما ختلف 
 األوىل وهو اإلطراد والعموم فقادح يف جعله من صلب العلم ألن عدم اإلطراد يقوي جانب اإلطراح ويضعف اخلاصية

جانب اإلعتبار إذ النقض فيه يدل على ضعف الوثوق بالقصد املوضوع عليه ذلك العلم ويقربه من األمور اإلتفاقية الواقعة 
اصية الثانية وهو الثبوت فيأباه صلب العلم وقواعده فإنه إذا حكم عن غري قصد فال يوثق به وال يبين عليه وأما ختلف اخل

األحوال كان حكمه خطأ وباطال من حيث أطلق  يف قضية مث خالف حكمه الواقع يف القضية يف بعض املواضع أو بعض
أما ختلف احلكم فيما ليس مبطلق أو عم فيما هو خاص فعدم الناظر الوثوق حبكمه وذلك معىن خروجه عن صلب العلم و

اخلاصية الثالثة وهو كونه حاكما ومبنيا عليه فقادح أيضا ألنه إن صح يف العقول مل يستفد به فائدة حاضرة غري جمرد 
wراحات النفوس فاستوي مع سائر ما يتفرج به وإن مل يصح فأحرى يف األطراح كمباحث السوفسطائيني ومن حنا حنوهم 
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ما سواها أحدها احلكم املستخرجة ملا ال يعقل معناه عل اخلصوص يف ولتخلف بعض هذه اخلواص أمثلة يلحق ا 
التعبدات كإختصاص الوضوء باألعضاء املخصوصة والصالة بتلك اهليئة من رفع اليدين والقيام والركوع والسجود 

حيان وكوا على بعض اهليئات دون بعض واختصاص الصيام بالنهار دون الليل وتعيني أوقات الصلوات يف تلك األ
املعينة دون ما سواها من أحيان الليل والنهار واختصاص احلج باألعمال املعلومه ويف األماكن املعروفة وإىل مسجد 

خمصوص إىل أشباه ذلك مما ال تدي العقول إليه بوجه وال تطور حنوه فيأيت بعض الناس فيطرق إليه حكما يزعم أا 
ين على ظن وختمني غري مطرد يف بابه وال مبين عليه عمل بل كالتعليل بعد مقصود الشارع من تلك األوضاع ومجيعها مب

ما ليس لنا به  السماع لألمور الشواذ ورمبا كان من هذا النوع ما يعد من القسم الثالث جلنايته على الشريعة يف دعوى
لها وال يطلب التزامها كاألحاديث علم وال دليل لنا عليه والثاين حتمل األخبار واآلثار على التزام كيفيات ال يلزم مث

املسلسلة اليت أيت ا على وجوه ملتزمة يف الزمان املتقدم على غري قصد فالتزمها املتأخرون بالقصد فصار حتملها على 
ذلك القصد حتريا هلا حبيث يتعىن يف إستحراجها ويبحث عنها خبصوصها مع أن ذلك القصد ال ينبين عليه عمل وإن 

ن ختلفه يف أثناء تلك األسانيد ال يقدح يف العمل مبقتضى تلك األحاديث كما يف حديث الرامحون صحبها العمل أل
يرمحهم الرمحن حسن صحيح فإم التزموا فيه أن يكون أول حديث يسمعه التلميذ من شيخه فإن مسعه منه بعد ما أخذ 

ديث النبوية أو أكثرها حىت يقال إنه مقصود فطلب عنه غريه مل مينع ذلك اإلستفادة مبقتضاه وليس مبطرد يف مجيع األحا
مثل ذلك من ملح العلم ال من صلبه والثالث التأنق يف استخراج احلديث من طرق كثرية ال على قصد طلب تواتره بل 
على أن يعد آخذا له عن شيوخ كثرية ومن جهات شىت وإن كان راجعا إىل اآلحاد يف الصحابة أو التابعني أو غريهم 

  شتغال ذا من امللح ال من صلب العلم خرج أبو عمر بن عبد الرب عن محزة بن حممدفاإل

الكناين قال خرجت حديثا واحدا عن النيب من مائيت طريق أو من حنو مائيت طريق شك الراوي قال فداخلين من ذلك من 
ا قد خرجت حديثا عن النيب من مائيت الفرح غري قليل وأعجبت بذلك فرأيت حيىي بن معني يف املنام فقلت له يا أبا زكري

طريق قال فسكت عين ساعة مث قال أخشى أن يدخل هذا حتت أهلاكم التكاثر هذا ما قال وهو صحيح يف اإلعتبار ألن 
خترجيه من طرق يسرية كاف يف املقصود منه فصار الزائد على ذلك فضال والرابع العلوم املأخوذة من الرؤيا مما ال يرجع 

وال نذارة فإن كثريا من الناس يستدلون على املسائل العلمية باملنامات وما يتلقى منها تصرحيا فإا وإن كانت إىل بشارة 
صحيحة فأصلها الذي هو الرؤيا غري معترب يف الشريعة يف مثلها كما يف رؤيا الكناين املذكورة آنفا فإن ما قال فيها حيىي 

ه على العلم يف اليقظة فصار اإلستشهاد به مأخوذا من اليقظة ال من املنام بن معني صحيح ولكنه مل حنتج به حىت عرضنا
وإمنا ذكرت الرؤيا تأنيساوعلى هذا حيمل ما جاء عن العلماء من اإلستشهاد بالرؤيا واخلامس املسائل اليت خيتلف فيها فال 

قبل يف أصول الفقه ويقع كثري منها يف سائر ينبين على اإلختالف فيها فرع عملى إمنا تعد من امللح كاملسائل املنبه عليها 
العلوم ويف العربية منها كثري كمسألة اشتقاق الفعل من املصدر ومسألة اللهم ومسألة أشياء ومسألة األصل يف لفظ اإلسم 

  وإن انبىن البحث فيها على أصول مطردة ولكنها ال فائدة جتىن مثرة لإلختالف فيها فهي خارجةعن صلب العلم
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س اإلستناد إىل األشعار يف حتقيق املعاين العلمية والعملية وكثريا ما جيري مثل هذا ألهل التصوف يف كتبهم ويف والساد
بيان مقامام فينتزعون معاين األشعار ويضعوا للتخلق مبقتضاها وهو يف احلقيقة من امللح ملا يف األشعار الرقيقة من إمالة 

طلوب ولذلك اختذه الوعاظ ديدنا وأدخلوه يف أثناء وعظهم وأما إذا نظرنا إىل األمر الطباع وحتريك النفوس إىل الغرض امل
يف نفسه فاإلستشهاد باملعىن فإن كان شرعيا فمقبول وإال فال والسابع اإلستدالل على تثبيت املعاين بأعمال املشار إليهم 

اهلم حجة حسبما هو مذكور يف كتاب اإلجتهاد بالصالح بناء على جمرد حتسني الظن ال زائد عليه فإنه رمبا تكون أعم
فإذا أخذ ذلك بإطالق فيمن حيسن الظن به فهو عند ما يسلم من القوادح من هذا القسم ألجل ميل الناس إىل من ظهر 
منه صالح وفضل ولكنه ليس من صلب العلم لعدم اطراد الصواب يف عمله وجلواز تغريه فإمنا يؤخذ إن سلم هذا املأخذ 

ن كالم أرباب األحوال من أهل الوالية فإن اإلستدالل به من قبيل ما حنن فيه وذلك أم قد أوغلوا يف خدمة والثام
موالهم حىت أعرضوا عن غريه مجلة فمال م هذا الطرف إىل أن تكلموا بلسان األطراح لكل ما سوى اهللا وأعربوا عن 

كلمون به اجلمهور وهو وإن كان حقا ففي رتبته ال مطلقا ألنه مقتضاه وشأن من هذا شأنه ال يطيقه اجلمهور وهم إمنا ي
يصري يف حق األكثر من احلرج أو تكليف ماال يطاق بل رمبا ذموا بإطالق ما ليس مبذموم إال على وجه دون وجه ويف 

  حال دون حال فصار أخذه بإطالق موقعا

ا هو من ملحه ومستحسناته والتاسع محل بعض يف مفسدة خبالف أخذه على اجلملة فليس على هذا من صلب العلم وإمن
العلوم على بعض يف بعض قواعده حىت حتصل الفتيا يف أحدها بقاعدة اآلخر من غري أن جتتمع القاعدتان يف أصل واحد 

حقيقي كما حيكى عن الفراء النحوي أنه قال من برع يف علم واحد سهل عليه كل علم فقال له حممد بن احلسن القاضي 
اضرا يف جملسه ذلك وكان ابن خالة الفراء فأنت قد برعت يف علمك فخذ مسألة أسألك عنها من غري علمك ما وكان ح

تقول فيمن سها يف صالته مث سجد لسهوه فسها يف سجوده أيضا قال الفراء ال شىء عليه قال وكيف قال ألن التصغري 
رتلة تصغري التصغري فالسجود للسهو هو جرب للصالة عندنا ال يصغر فكذلك السهو يف سجود السهو ال يسجد له ألنه مب

واجلرب ال جيرب كما أن التصغري ال يصغر فقال القاضي ما حسبت أن النساء يلدن مثلك فأنت ترى ما يف اجلمع بني 
احد التصغري والسهو يف الصالة من الضعف إذ ال جيمعهما يف املعىن أصل حقيقي فيعترب أحدمها باآلخر فلو مجعهما أصل و
مل يكن من هذا الباب كمسألة الكسائي مع أيب يوسف القاضي حبضرة الرشيد روى أن أبا يوسف دخل على الرشيد 

والكسائي يداعبه وميازحه فقال له أبو يوسف هذا الكويف قد استفرغك وغلب عليك فقال يا أبا يوسف إنه ليأتيين بأشياء 
قال يا أبا يوسف هل لك يف مسألة فقال حنو أم فقه قال بل فقه يشتمل عليها قليب فأقبل الكسائي على أيب يوسف ف

فضحك الرشيد حىت فحص برجله مث قال تلقي على أيب يوسف فقها قال نعم قال يا أبا يوسف ما تقول يف رجل قال 
المرأته أنت طالق أن دخلت الدار وفتح أن قال إذا دخلت طلقت قال أخطأت يا أبا يوسف فضحك الرشيد مث قال 

يف الصواب قال إذا قال أن فقد وجب الفعل ووقع الطالق وإن قال إن فلم جيب ومل يقع الطالق قال فكان أبو ك
املسألة جارية على أصل لغوي ال بد من البناء عليه يف العلمني فهذه أمثلة  يوسف بعدها ال يدع أن يأيت الكسائي فهذه

wيأيت من العلوم ويذر فإن كثريا منها يستفز الناظر استسحاا ببادىء ترشد الناظر إىل ما وراءها حىت يكون على بينة فيما 
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الرأى فيقطع فيها عمره وليس وراءها ما يتخذ معتمدا يف عمل وال اعتقاد فيخيب يف طلب العلم سعيه واهللا الواقي ومن 
 مل مل تعمل إن يف هذان من طريف األمثلة يف هذا الباب ما حدثناه بعض الشيوخ أن أبا العباس ابن البناء سئل فقيل له

قوله تعاىل إن هذان لساحران اآلية فقال يف اجلواب ملا مل يؤثر القول يف املقول مل يؤثر العامل يف املعمول فقال السائل يا 
سيدي وما وجه االرتباط بني عمل إن وقول الكفار يف النبيئني فقال له ايب يا هذا إمنا جئتك بنوارة حيسن رونقها 

تريد أن حتكها بني يديك مث تطلب منها ذلك الرونق أو كالما هذا معناه فهذا اجلواب فيه ما ترى وبعرضه على فأنت 
العقل يتبني ما بينه وبني ما هو من صلب العلم والقسم الثالث وهو ما ليس من الصلب وال من امللح ما مل يرجع إىل أصل 

 غريه باإلبطال مما صح كونه من العلوم املعتربة والقواعد املرجوع قطعي وال ظين وإمنا شأنه أن يكر على أصله أو على
إليها يف األعمال واإلعتقادات أو كان منهضا إىل إبطال احلق وإحقاق الباطل على اجلملة فهذا ليس بعلم ألنه يرجع على 

تستحسنها العقول أصله باإلبطال فهو غري ثابت وال حاكم وال مطرد أيضا وال هو من ملحه ألن امللح هي اليت 
وتستملحها النفوس إذ ليس يصحبها منفر وال هي مما تعادي العلوم ألا ذات أصل مبين عليه يف اجلملة خبالف هذا 

القسم فإنه ليس فيه شىء من ذلك هذا وإن مال بقوم فاستحسنوه وطلبوه فلشبه عارضة واشتباه بينه وبني ما قبله فرمبا 
أصله وهم وختييل ال حقيقة له مع ما ينضاف إىل ذلك  مالوا إليه من ذلك الوجه وحقيقةعده األغبياء مبنيا على أصل ف

من األغراض واألهواء كاإلغراب باستجالب غري املعهود واجلعجعة بإدراك ما مل يدركه الراسخون والتبجح بأن وراء 
 حيصل منه مطلوب وال حيور منه هذه املشهورات مطالب ال يدركها إال اخلواص وأم من اخلواص وأشباه ذلك مما ال

صاحبه إال باإلفتضاح عند اإلمتحان حسبما بينه الغزايل وابن العريب ومن تعرض لبيان ذلك من غريمها ومثال هذا القسم 
ما انتحله الباطنية يف كتاب اهللا من إخراجه عن ظاهره وأن املقصود وراء هذا الظاهر وال سبيل إىل نيله بعقل وال نظر 

نال من اإلمام املعصوم تقليدا لذلك اإلمام واستنادهم ىف مجلة من دعاويهم إىل علم احلروف وعلم النجوم ولقد وإمنا ي
اتسع اخلرق ىف األزمنة املتأخرة على الراقع فكثرت الدعاوى على الشريعة بأمثال ما ادعاه الباطنية حىت آل ذلك إىل ماال 

قسم ما ينتحله أهل السفسطة واملتحكمون وكل ذلك ليس له أصل يعقل على حال فضال عن غري ذلك ويشمل هذا ال
ينبىن عليه وال مثرة جتىن منه فال تعلق به بوجه فصل وقد يعرض للقسم األول أن يعد من الثاىن ويتصور ذلك ىف خلط 

وى ال مقدمة بعض العلوم ببعض كالفقيه يبىن فقهه على مسألة حنوية مثال فريجع إىل تقريرها مسألة كما يقررها النح
مسلمة مث يرد مسألته الفقهية إليها والذى كان من شأنه أن يأتى ا على أا مفروغ منها ىف علم النحو فيبىن عليها فلما 
مل يفعل ذلك وأخذ يتكلم فيها وىف تصحيحها وضبطها واالستدالل عليها كما يفعله النحوي صار اإلتيان بذلك فضال 

تقر إىل مسألة عددية فمن حقه أن يأتى ا مسلمة ليفرع عليها ىف علمه فإن أخذ يبسط غري حمتاج إليه وكذلك إذا اف
القول فيها كما يفعله العددى يف علم العدد كان فضال معدودا من امللح إن عد منها وهكذا سائر العلوم الىت خيدم بعضها 

ح بذكر املسائل العلمية ملن ليس من أهلها ويعرض أيضا للقسم األول أن يصري من الثالث ويتصور ذلك فيمن يتبج بعضا
أو ذكر كبار املسائل ملن ال حيتمل عقله إال صغارها على ضد التربية املشروعة فمثل هذا يوقع ىف مصائب ومن أجلها قال 

wعلي رضى اهللا عنه حدثوا الناس مبا يفهمون أحتبون أن يكذب اهللا ورسوله وقد يصري ذلك فتنة على بعض السامعني 
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ا هو مذكور ىف موضعه من هذا الكتاب وإذا عرض للقسم األول أن يعد من الثالث فأوىل أن يعرض للثاىن أن يعد حسبم
من الثالث ألنه أقرب إليه من األول فال يصح للعامل ىف التربية العلمية إال احملافظة على هذه املعاين وإال مل يكن مربيا 

للناظر يف هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حىت يكون ريان واحتاج هو إىل عامل يربيه ومن هنا ال يسمح 
من علم الشريعة أصوهلا وفروعها منقوهلا ومعقوهلا غري خملد إىل التقليد والتعصب للمذهب فإنه إن كان هكذا خيف عليه 

  أن ينقلب عليه ما أودع فيه فتنة بالعرض وإن كان حكمة بالذات واهللا املوفق للصواب 

   العاشرة إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل مقدمةال

فيكون متبوعا ويتأخر العقل فيكون تابعا فال يسرح العقل يف جمال النظر إال بقدر ما يسرحه النقل والدليل على ذلك 
نقل فائدة ألن الفرض أنه حد له حدا فإذا أمور األول أنه لو جاز للعقل ختطى مأخذ النقل مل يكن للحد الذى حده ال

جاز تعديه صار احلد غري مفيد وذلك يف الشريعة باطل فما أدى إليه مثله والثاين ما تبني يف علم الكالم واألصول من أن 
  العقل ال حيسن وال يقبح ولو فرضناه متعديا ملا حده الشرع لكان حمسنا ومقبحا هذا خلف

از إبطال الشريعة بالعقل وهذا حمال باطل وبيان ذلك أن معىن الشريعة أا حتد للمكلفني والثالث أنه لو كان كذلك جل
حدودا يف أفعاهلم وأقواهلم وإعتقادام وهو مجلة ما تضمنته فإن جاز للعقل تعدي حد وآحد جاز له تعدي مجيع احلدود 

ذا احلد بصحيح وإن جاز إبطال واحد جاز ألن ما ثبت للشيء ثبت ملثله وتعدي حد واحد هو معىن إبطاله أي ليس ه
إبطال السائر وهذا ال يقول به أحد لظهور حماله فإن قيل هذا مشكل من أوجه األول أن هذا الرأي هو رأي الظاهرية 

ألم واقفون مع ظواهر النصوص من غري زيادة وال نقصان وحاصلة عدم اعتبار املعقول مجلة ويتضمن نفي القياس الذي 
ولون عليه والثاين أنه قد ثبت للعقل التخصيص حسبما ذكره األصوليون يف حنو واهللا على كل شيء قدير و على اتفق األ

  كل شيء وكيل و خالق كل شيء وهو نقص من مقتضى العموم فلتجز الزيادة ألا مبعناه وألن الوقوف

 مع النقص جاز مع الزيادة وملا مل يعد هذا دون حد النقل كااوز له فكالمها إبطال للحد على زعمك فإذا جاز إبطاله
إبطاال للحد فال يعد اآلخر والثالث أن لألصوليني قاعدة قضت خبالف هذا القضاء وهي أن املعىن املناسب إذا كان جليا 

م سابقا للفهم عند ذكر النص صح حتكيم ذلك املعىن يف النص بالتخصيص له والزيادة عليه ومثلوا ذلك بقوله عليه السال
ال يقضي القاضي وهو غضبان فمنعوا ألجل معىن التشويش القضاء مع مجيع املشوشات وأجازوا مع ما ال يشوش من 
الغضب فأنت تراهم تصرفوا مبقتضى العقل يف النقل من غري توقف وذلك خالف ما أصلت وباجلملة فإنكار تصرفات 

 ما ذكرت ال إشكال فيه على ما تقرر أما األول فليس العقول بأمثال هذا إنكار للمعلوم يف أصول الفقه فاجلواب أن
القياس من تصرفات العقول حمضا وإمنا تصرفت فيه من حتت نظر األدلة وعلى حسب ما أعطته من إطالق أو تقييد وهذا 

ألمور مبني يف موضعه من كتاب القياس فإنا إذا دلنا الشرع على أن إحلاق املسكوت عنه باملنصوص عليه معترب وأنه من ا
اليت قصدها الشارع وأمر ا ونبه النيب على العمل ا فأين استقالل العقل بذلك بل هو مهتد فيه باألدلة الشرعية جيرى 

wمبقدار ما أجرته ويقف حيث وقفته وأما الثاين فسيأيت يف باب العموم واخلصوص إن شاء اهللا أن األدلة املنفصلة ال 
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 ختصيصها أا تتصرف يف اللفظ املقصود به ظاهره بل هي مبينة أن الظاهر غري ختصص وإن سلم أا ختصص فليس معىن
  مقصود يف اخلطاب

بأدلة شرعية دلت على ذلك فالعقل مثلها فقوله واهللا على كل شىء قدير خصصه العقل مبعىن أنه مل يرد ىف العموم دخول 
 خيرج العقل عن مقتضى النقل بوجه وإذا كان كذلك ذات البارى وصفاته ألن ذلك حمال بل املراد مجيع ما عدا ذلك فلم

مل يصح قياس ااوزة عليه وأما الثالث فإن إحلاق كل مشوش بالغضب من باب القياس وإحلاق املسكوت عنه باملنطوق 
 به بالقياس سائغ وإذا نظرنا إىل التخصيص بالغضب اليسري فليس من حتكيم العقل بل من فهم معىن التشويش ومعلوم أن

الغضب اليسري غري مشوش فجاز القضاء مع وجوده بناء على أنه غري مقصود ىف اخلطاب هكذا يقول األصوليون ىف تقرير 
هذا املعىن وأن مطلق الغضب يتناوله اللفظ لكن خصصه املعىن واألمر أسهل من غري احتياج إىل ختصيص فإن لفظ غضبان 

متالء مما اشتق منه فغضبان إمنا يستعمل ىف املمتلىء عضبا كريان يف وزنه فعالن وفعالن ىف أمساء الفاعلني يقتضى اال
املمتلىء ريا وعطشان يف املمتلىء عطشا وأشباه ذلك ال أنه يستعمل ىف مطلق ما اشتق منه فكأن الشارع إمنا ى عن 

 هو املشوش فخرج قضاء املمتلىء غضبا حىت كأنه قال ال يقضى القاضى وهو شديد الغضب أو ممتلىء من الغضب وهذا
املعىن عن كونه خمصصا وصار خروج يسري الغضب عن النهى مبقتضى اللفظ ال حبكم املعىن وقيس على مشوش الغضب 

  كل مشوش فال جتاوز للعقل إذا

  وعلى كل تقدير فالعقل ال حيكم على النقل يف أمثال هذه األشياء وبذلك ظهرت صحة ما تقدم 

  أن العلم المعتبر شرعا هو ما ينبنى عليه عمل صار ذلك منحصرا  الحادية عشرة لما ثبت المقدمة

فيما دلت عليه األدلة الشرعية فما اقتضته فهو العلم الذى طلب من املكلف أن يعلمه ىف اجلملة وهذا ظاهر غري أن الشأن 
 األدلة الشرعية إمنا هو ىف حصر األدلة الشرعية فإذا احنصرت احنصرت مدارك العلم الشرعى وهذا مذكور ىف كتاب

  حسبما يأتى إن شاء اهللا 

   الثانية عشرة من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به المقدمة

على الكمال والتمام وذلك أن اهللا خلق اإلنسان ال يعلم شيئا مث علمه وبصره وهداه طرق مصلحته ىف احلياة الدنيا غري أن 
ذلك على ضربني ضرب منها ضرورى داخل عليه من غري علم من أين وال كيف بل هو مغروز فيه من أصل ما علمه من 

اخللقة كالتقامه الثدى ومصه له عند خروجه من البطن إىل الدنيا هذا من احملسوسات وكعلمه بوجوده وأن النقيضني ال 
وال كوجوه التصرفات الضرورية حنو حماكاة جيتمعان من مجلة املعقوالت وضرب منها بوساطة التعليم شعر بذلك أ

األصوات والنطق بالكلمات ومعرفة أمساء األشياء ىف احملسوسات وكالعلوم النظرية الىت للعقل ىف حتصيلها جمال ونظر ىف 
  املعقوالت وكالمنا من ذلك فيما يفتقر إىل نظر وتبصر فال بد من معلم فيها وان

 العلم دون معلم أم ال فاإلمكان مسلم ولكن الواقع ىف جمارى العادات أن البد كان الناس قد اختلفوا هل ميكن حصول
wمن املعلم وهو متفق عليه ىف اجلملة وإن اختلفوا ىف بعض التفاصيل كاختالف مجهور األمة واإلمامية وهم الذين 
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نبياء عليهم السالم ومع يشترطون املعصوم واحلق مع السواد األعظم الذي ال يشترط العصمة من جهة أا خمتصة باأل
ذلك فهم مقرون بافتقار اجلاهل إىل املعلم علما كان املعلم أو عمال واتفاق الناس على ذلك ىف الوقوع وجريان العادة به 
كاف ىف أنه ال بد منه وقد قالوا إن العلم كان ىف صدور الرجال مث انتقل إىل الكتب وصارت مفاحته بأيدى الرجال وهذا 

 بأن ال بد ىف حتصيله من الرجال إذ ليس وراء هاتني املرتبتني مرمى عندهم وأصل هذا ىف الصحيح إن اهللا ال الكالم يقضى
يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء احلديث فإذا كان كذلك فالرجال هم مفاحته بال شك 

ضح ىف نفسه وهو أيضا متفق عليه بني العقالء إذ من شروطهم ىف فإذا تقرر هذا فال يؤخذ إال ممن حتقق به وهذا أيضا وا
العامل بأى علم اتفق أن يكون عارفا بأصوله وما ينبىن عليه ذلك العلم قادرا على التعبري عن مقصوده فيه عارفا مبا يلزم 

الصاحل ىف العلوم الشرعية عنه قائما على دفع الشبه الواردة عليه فيه فإذا نظرنا إىل ما اشترطوه وعرضنا أئمة السلف 
وجدناهم قد أتصفوا ا على الكمال غري أنه ال يشترط السالمة عن اخلطأ ألبتة ألن فروع كل علم إذا انتشرت وانبىن 

  بعضها على بعض اشتبهت ورمبا تصور تفريعها على أصول

امل من حيث خفيت عليه وهي ىف خمتلفة ىف العلم الواحد فأشكلت أو خفى فيها الرجوع إىل بعض األصول فأمهلها الع
نفس األمر على غري ذلك أو تعارضت وجوه الشبه فتشابه األمر فيذهب على العامل األرجح من وجوه الترجيح وأشباه 
ذلك فال يقدح ىف كونه عاملا وال يضر ىف كونه إماما مقتدى به فإن قصر عن استيفاء الشروط نقص عن رتبة الكمال 

 يستحق الرتبة الكمالية ما مل يكمل ما نقص فصل وللعامل املتحقق بالعلم أمارات وعالمات تتفق مبقدار ذلك النقصان فال
مع ما تقدم وإن خالفتها ىف النظر وهى ثالث إحداها العمل مباعلم حىت يكون قوله مطابقا لفعله فإن كان خمالفا له فليس 

 على الكمال ىف كتاب االجتهاد واحلمد هللا والثانية أن بأهل ألن يؤخذ عنه وال أن يقتدى به ىف علم وهذا املعىن مبني
يكون ممن رباه الشيوخ ىف ذلك العلم ألخذه عنهم ومالزمته هلم فهو اجلدير بأن يتصف مبا اتصفوا به من ذلك وهكذا 

  كان شأن السلف الصاحل فأول ذلك مالزمة الصحابة رضى اهللا عنهم لرسول اهللا وأخذهم بأقواله

هم على ما يرد منه كائنا ما كان وعلى أي وجه صدر فهم فهموا مغزى ما أراد به أو ال حىت علموا وأفعله واعتماد
وتيقنوا أنه احلق الذى ال يعارض واحلكمة الىت ال ينكسر قانوا وال حيوم النقص حول محى كماهلا وإمنا ذلك بكثرة 

ية حيث قال يا رسول اهللا ألسنا على حق وهم على املالزمة وشدة املثابرة وتأمل قصة عمر بن اخلطاب ىف صلح احلديب
باطل قال بلى قال أليس قتالنا ىف اجلنة وقتالهم ىف النار قال بلى قال ففيم نعطى الدنية يف ديننا ونرجع وملا حيكم اهللا بيننا 

 أبا بكر فقال له مثل وبينهم قال يا ابن اخلطاب إىن رسول اهللا ومل يضيعىن اهللا أبدا فانطلق عمر ومل يصرب متغيظا فأتى
ذلك فقال أبو بكر إنه رسول اهللا ومل يضيعه اهللا أبدا قال فرتل القرآن على رسول اهللا بالفتح فأرسل إىل عمر فأقرأه إياه 

فقال يا رسول اهللا أو فتح هو قال نعم فطابت نفسه ورجع فهذا من فوائد املالزمة واالنقياد للعلماء والصرب عليهم ىف 
ل حىت الح الربهان للعيان وفيه قال سهل بن حنيف يوم صفني أيها الناس اموا رأيكم واهللا لقد رأيتىن مواطن اإلشكا

يوم أىب جندل ولو أىن أستطيع أن أرد أمر رسول اهللا لرددته اخرجه البخاري وإمنا قال ذلك ملا عرض هلم فيه من 
w  اإلشكال
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 لشدة اإلشكال عليهم والتباس األمر ولكنهم سلموا وتركوا رأيهم وإمنا نزلت سورة الفتح بعد ما خالطهم احلزن والكآبة
حىت نزل القرآن فزال اإلشكال وااللتباس وصار مثل ذلك أصال ملن بعدهم فالتزم التابعون ىف الصحابة سريم مع النىب 

ا اشتهر ىف الناس حىت فقهوا ونالوا ذروة الكمال ىف العلوم الشرعية وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك ال جتد عامل
األخذ عنه إال وله قدوة اشتهر ىف قرنه مبثل ذلك وقلما وجدت فرقة زائغة وال أحد خمالف للسنة إال وهو مفارق هلذا 

الوصف وذا الوجه وقع التشنيع على ابن حزم الظاهرى وأنه مل يالزم األخذ عن الشيوخ وال تأدب بآدام وبضد ذلك 
مة األربعة وأشباههم والثالثة االقتداء مبن أخذ عنه والتأدب بأدبه كما علمت من اقتداء كان العلماء الراسخون كاألئ

الصحابة بالنىب واقتداء التابعني بالصحابة وهكذا ىف كل قرن وذا الوصف امتاز مالك عن أضرابه أعىن بشدة اإلتصاف 
 باملبالغة ىف هذا املعىن فلما ترك هذا الوصف به وإال فاجلميع ممن يهتدى به ىف الدين كذلك كانوا ولكن مالكا اشتهر

رفعت البدع رؤوسها ألن ترك االقتداء دليل على أمر حدث عند التارك أصله اتباع اهلوي وهلذا املعىن تقرير ىف كتاب 
  االجتهاد حبول اهللا تعاىل

ع الطريقني وأسلمهما لوجهني فصل وإذا ثبت أنه ال بد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقان أحدمها املشافهة وهى أنف
األول خاصية جعلها اهللا تعاىل بني املعلم واملتعلم يشهدها كل من زاول العلم والعلماء فكم من مسألة يقرؤها املتعلم ىف 
كتاب وحيفظها ويرددها على قلبه فال يفهمها فإذا ألقاها إليه املعلم فهمها بغتة وحصل له العلم ا باحلضرة وهذا الفهم 

ل إما بأمر عادى من قرائن أحوال وإيضاح موضع إشكال مل خيطر للمتعلم ببال وقد حيصل بأمر غري معتاد ولكن حيص
بأمر يهبه اهللا ملتعلم عند مثوله بني يدى املعلم ظاهر الفقر بادى احلاجة إىل ما يلقى إليه وهذا ليس ينكر فقد نبه عليه 

د ما مات رسول اهللا وحديث حنظلة األسيدى حني شكا إىل رسول احلديث الذى جاء أن الصحابة أنكروا أنفسهم عن
اهللا أم إذا كانوا عنده وىف جملسه كانوا على حالة يرضوا فإذا فارقوا جملسه زال ذلك عنهم فقال رسول اهللا لو أنكم 

 اخلطاب تكونون كما تكونون عندى ألظلتكم املالئكة بأجنحتها اخرجه مسلم والترمذي صحيح وقد قال عمر بن
وافقت رىب ىف ثالث وهى من فوائد جمالسة العلماء إذ يفتح للمتعلم بني أيديهم ماال يفتح له دوم ويبقى ذلك النور هلم 
مبقدار ما بقوا ىف متابعة معلمهم وتأدم معه واقتدائهم به فهذا الطريق نافع على كل تقدير وقد كان املتقدمون ال يكتب 

يكرهون ذلك وقد كرهه مالك فقيل له فما نصنع قال حتفظون وتفهمون حىت تستنري قلوبكم مث منهم إال القليل وكانوا 
ال حتتاجون إىل الكتابة وحكى عن عمر بن اخلطاب كراهية الكتابة وإمنا ترخص الناس ىف ذلك عندما حدث النسيان 

  وخيف على الشريعة االندراس

وين وهو أيضا نافع يف بابه بشرطني األول أن حيصل له من فهم مقاصد الطريق الثاىن مطالعة كتب املصنفني ومدوين الدوا
ذلك العلم املطلوب ومعرفة اصطالحات أهله ما يتم له به النظر يف الكتب وذلك حيصل بالطريق األول من مشافهة 

ومفاحته بأيدي العلماء أو مما هو راجع إليه وهو معىن قول من قال كان العلم يف صدور الرجال مث انتقل إىل الكتب 
الرجال والكتب وحدها ال تفيد الطالب منها شيئا دون فتح العلماء وهو مشاهد معتاد والشرط الثاين أن يتحرى كتب 

wاملتقدمني من أهل العلم املراد فإم أقعد به من غريهم من املتأخرين وأصل ذلك التجربة واخلرب أما التجربة فهو أمر 
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 ال يبلغ من الرسوخ يف علم ما ما بلغه املتقدم وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو مشاهد يف أي علم كان فاملتأخر
نظري فأعمال املتقدمني يف إصالح دنياهم ودينهم على خالف أعمال املتأخرين وعلومهم يف التحقيق أقعد فتحقق 

ن ومن طالع سريهم وأقواهلم الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعني والتابعون ليسوا كتابعيهم وهكذا إىل اآل
وحكايام أبصر العجب يف هذا املعىن وأما اخلرب ففي احلديث خري القرون قرين مث الذين يلوم مث الذين يلوم رواه 
اخلمسة ويف هذا إشارة إىل أن كل قرن مع ما بعده كذلك وروى عن النيب أول دينكم نبوة ورمحة مث ملك ورمحة مث 

عضوض رواه ابراهيم احلريب عن ايب ثعلبة ومل يذكر مرتلته من الصحة وال يكون هذا إال مع قلة ملك وجربية مث ملك 
  اخلري وتكاثر الشر شيئا بعد شىء

ويندرج ما حنن فيه حتت اإلطالق وعن ابن مسعود أنه قال ليس عام إال الذى بعده شر منه ال أقول عام أمطر من عام 
من أمري ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم مث حيدث قوم يقيسون األمور برأيهم وال عام أخصب من عام وال أمري خري 

فيهدم اإلسالم ويثلم ومعناه موجود ىف الصحيح ىف قوله ولكن ينتزعه مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال 
يعود غريبا كما بدأ يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون رواه البخاري وقال عليه السالم إن اإلسالم بدأ غريبا وس

فطوىب للغرباء قيل من الغرباء قال الرتاع من القبائل رواه مسلم وىف رواية قيل ومن الغرباء يا رسول اهللا قال الذين 
يصلحون عند فساد الناس رواه الطرباين وعن أىب إدريس اخلوالىن إن لإلسالم عرى يتعلق الناس وإا متتلخ عروة عروة 

ة سنة سنة كما يذهب احلبل قوة قوة وتال أبو هريرة قوله تعاىل إذا جاء نصر اهللا والفتح اآلية مث وعن بعضهم تذهب السن
قال والذى نفسى بيده ليخرجن من دين اهللا أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا وعن عبد اهللا قال أتدرون كيف ينقص 

بد اهللا ذلك منه وملا نزل قوله تعاىل اليوم اإلسالم قالوا نعم كما ينقص صبغ الثوب وكما ينقص مسن الدابة فقال ع
أكملت لكم دينكم بكى عمر فقال عليه والسالم ما يبكيك قال يا رسول اهللا إنا كنا ىف زيادة من ديننا فأما إذا كمل فلم 
يكمل شىء قط إال نقص فقال عليه السالم صدقت اخرجه ابن ايب شيبة واألخبار هنا كثرية وهى تدل على نقص الدين 

  الدنيا وأعظم ذلك العلم فهو إذا ىف نقص بال شكو

فلذلك صارت كتب املتقدمني وكالمهم وسريهم أنفع ملن أراد األخذ باالحتياط ىف العلم على أي نوع كان وخصوصا 
  علم الشريعة الذى هو العروة الوثقى والوزر األمحى وباهللا تعاىل التوفيق 

  اما في العمل الثالثة عشرة كل أصل علمى يتخذ إمالمقدمة

فال خيلوا إما أن جيرى به العمل على جمارى العادات ىف مثله حبيث ال ينخرم منه ركن وال شرط أوال فإن جرى فذلك 
األصل صحيح وإال فال وبيانه أن العلم املطلوب إمنا يراد بالفرض لتقع األعمال ىف الوجود على وفقه من غري ختلف 

ن أعمال اجلوارح فإذا جرت ىف املعتاد على وفقه من غري ختلف فهو حقيقة العلم كانت األعمال قلبية أو لسانية أو م
بالنسبة إليه وإال مل يكن بالنسبة إليه علما لتخلفه وذلك فاسد ألنه من باب انقالب العلم جهال ومثاله ىف علم الشريعة 

wاهللا تعاىل وخرب رسوله وثبت ىف األصول الذى حنن ىف تأصيل أصوله أنه قد تبني ىف أصول الدين امتناع التخلف ىف خرب 
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الفقهية امتناع التكليف مبا ال يطاق وأحلق به امتناع التكليف مبا فيه حرج خارج عن املعتاد فإذا كل أصل شرعى ختلف 
 عن جريانه على هذه اارى فلم يطرد وال استقام حبسبها ىف العادة فليس بأصل يعتمد عليه وال قاعدة يستند إليها ويقع

ذلك ىف فهم األقوال وجمارى األساليب والدخول ىف األعمال فأما فهم األقوال فمثل قوله تعاىل ولن جيعل اهللا للكافرين 
املؤمنني سبيال إن محل على أنه إخبار مل يستمر خمربه لوقوع سبيل الكافر على املؤمن كثريا بأسره وإذالله فال ميكن  على

الواقع ويطرد عليه وهو تقرير احلكم الشرعى فعليه جيب أن حيمل ومثله قوله تعاىل أن يكون املعىن إال على ما يصدقه 
والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني إن محل على أنه تقرير حكم شرعى استمر وحصلت الفائدة وإن محل على 

األساليب فمثل قوله ليس على الوالدات مل تتحكم فيه فائدة زائدة على ما علم قبل اآلية وأما جمارى  أنه إخبار بشأن
الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا اخل فهذه صيغة عموم تقتضى بظاهرها دخول كل 
مطعوم وأنه ال جناح ىف استعماله بذلك الشرط ومن مجلته اخلمر لكن هذا الظاهر يفسد جريان الفهم ىف األسلوب مع 

له نزلت اآلية بعد حترمي اخلمر ألن اهللا تعاىل ملا حرم اخلمر قال ليس على الذين آمنوا فكان هذا إمهال السبب الذى ألج
نقضا للتحرمي فاجتمع اإلذن والنهى معا فال ميكن للمكلف امتثال ومن هنا خطأ عمر بن اخلطاب من تأول ىف اآلية أا 

جتنبت ما حرم اهللا إذ ال يصح أن يقال للمكلف اجتنب كذا عائدة إىل ما تقدم من التحرمي ىف اخلمر وقل له إذا اتقيت ا
يقال فإن فعلت فال جناح عليك وأيضا فإن اهللا أخرب أا تصد عن ذكر اهللا  ويؤكد النهى مبا يقتضى التشديد فيه جدا مث

ه إذا ما اتقوا وآمنوا وعن الصالة وتوقع العداوة والبغضاء بني املتحابني يف اهللا وهو بعد استقرار التحرمي كاملناىف لقول
وعلموا الصاحلات فال ميكن إيقاع كمال التقوى بعد حترميها إذا شربت ألنه من احلرج أو تكليف ما ال يطاق وأما 

الدخول يف األعمال فهو العمدة يف املسألة وهو األصل يف القول باالستحسان واملصاحل املرسلة ألن األصل إذا أدى القول 
احلرج أو إىل ما ال ميكن شرعا أو عقال فهو غري جار على استقامة وال اطراد فال يستمر اإلطالق حبمله على عمومه إىل 

وهو األصل أيضا لكل من تكلم يف مشكالت القرآن أو السنة ملا يلزم يف محل مواردها على عمومها أو إطالقها من 
صح وىف ضمنه تدخل أحكام الرخص إذ هو احلاكم املخالفة املذكورة حىت تقيد بالقيود املقتضية لإلطراد واإلستمرار فت

فيها والفارق بني ما تدخله الرخصة وما ال ومن مل يالحظه يف تقرير القواعد الشرعية مل يأمن الغلط بل كثريا ما جتد خرم 
د يعتري هذا األصل يف أصول املتبعني للمتشاات والطوائف املعدودين يف الفرق الضالة عن الصراط املستقيم كما أنه ق

ذلك يف مسائل اإلجتهاد املختلف فيها عند األئمة املعتربين والشيوخ املتقدمني وسأمثل لك مبسألتني وقعت املذاكرة ما 
مع بعض شيوخ العصر إحدامها أنه كتب إىل بعض شيوخ املغرب يف فصل يتضمن ما جيب على طالب اآلخرة النظر فيه 

 حلظة يف صالته فرغ سره منه باخلروج عنه ولو كان يساوي مخسني ألفا كما والشغل به فقال فيه وإذا شغله شاغل عن
مطلوب بتفريغ السر منه فصحيح وأما أن تفريغ السر  فعله املتقون فاستشكلت هذا الكالم وكتبت إليه بأن قلت أما أنه

اخلروج عن ضياعهم باخلروج عنه واجب فال أدري ما هذا الوجوب ولو كان واجبا بإطالق لوجب على مجيع الناس 
وديارهم وقراهم وأزواجهم وذريام وغري ذلك مما يقع هلم به الشغل يف الصالة وإىل هذا فقد يكون اخلروج عن املال 
wسببا للشغل يف الصالة أكثر من شغله باملال وأيضا فإذا كان الفقر هو الشاغل فماذا يفعل فإنا جند كثريا ممن حيصل له 
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 سيما إن كان له عيال ال جيد إىل إغاثتهم سبيال وال خيلو أكثر الناس عن الشغل بآحاد هذه الشغل بسبب اإلقالل وال
األشياء أفيجب على هؤالء اخلروج عما سبب هلم الشغل يف الصالة هذا ما ال يفهم وإمنا اجلاري على الفقه واإلجتهاد 

ما شأنه أن يشغله من مال أو غريه إن أمكنه يف العبادة طلب جماهدة اخلواطر الشاغلة خاصة وقد يندب إىل اخلروج ع
اخلروج عنه شرعا وكان مما ال يؤثر فيه فقده تأثريا يؤدي إىل مثل ما فر منه أو أعظم مث ينظر بعد يف حكم الصالة الواقع 
 فيها الشغل كيف حال صاحبها من وجوب اإلعادة أو استحباا أو سقوطها وله موضع غري هذا اه حاصل املسألة فلما

وصل إليه ذلك كتب إيل مبا يقتضي التسليم فيه وهو صحيح ألن القول بإطالق اخلروج عن ذلك كله غري جار يف الواقع 
على استقامة إلختالف أحوال الناس فال يصح إعتماده أصال فقهيا ألبتة والثانية مسألة الورع باخلروج عن اخلالف فإن 

  عمال التكليفية مطلوبا وأدخلوا يف املتشاات املسائل املختلف فيهاكثريا من املتأخرين يعدون اخلروج عنه يف األ

وال زلت منذ زمان استشكله حىت كتبت فيها إىل املغرب وإىل إفريقية فلم يأتين جواب مبا يشفي الصدر بل كان من مجلة 
ائل الشريعة من املتشاات اإلشكاالت الواردة أن مجهور مسائل الفقه خمتلف فيها إختالفا يعتد به فيصري إذا أكثر مس

وهو خالف وضع الشريعة وأيضا فقد صار الورع من أشد احلرج إذ ال ختلو ألحد يف الغالب عبادة وال معاملة وال أمر 
من أمور التكليف من خالف يطلب اخلروج عنه ويف هذا ما فيه فأجاب بعضهم بأن املراد بأن املختلف فيه من املتشابه 

 دالئل أقواله متساوية أو متقاربه وليس أكثر مسائل الفقه هكذا بل املوصوف بذلك أقلها ملن تأمل املختلف فيه إختالفا
من حمصلي مواد التأمل وحينئذ ال يكون املتشابه منها إال األقل وأما الورع من حيث ذاته ولو يف هذا النوع فقط فشديد 

ل املنهي عنه وقد قال عليه السالم حفت اجلنة باملكاره رواه مشق ال حيصله إال من وفقه اهللا إىل كثرة استحضار لوازم فع
وحده واتهد إمنا يتورع  مسلم هذا ما أجاب به فكتبت إليه بأن ما قررمت من اجلواب غري بني ألنه إمنا جيري يف اتهد

رع اخلاص على طلب عند تعارض األدلة ال عند تعارض األقوال فليس مما حنن فيه وأما املقلد فقد نص صاحب هذا الو
خروجه من اخلالف إىل اإلمجاع وإن كان من أفتاه أفضل العلماء املختلفني والعامي يف عامة أحواله ال يدري من الذي 

دليله أقوى من املختلفني والذي دليله أضعف وال يعلم هل تساوت أدلتهم أو تقاربت أم ال ألن هذا ال يعرفه إال من كان 
 كذلك وإمنا بين اإلشكال على اتقاء اخلالف املعتد به واخلالف املعتد به موجود يف أكثر مسائل أهال للنظر وليس العامى

الشريعة واخلالف الذي ال يعتد به قليل كاخلالف يف املتعة وربا النساء وحماش النساء وما أشبه ذلك وأيضا فتساوى األدلة 
ليلني يكونان عند بعض متساويني أو متقاربني وال يكونان كذلك أو تقارا أمر إضايف بالنسبة إىل أنظار اتهدين فرب د

عند بعض فال يتحصل للعامي ضابط يرجع إليه فيما جيتنبه من اخلالف مما ال جيتنبه وال ميكنه الرجوع يف ذلك إىل اتهد 
يد له وحده من غري أن ألن ما يأمره به من اإلجتناب أو عدمه راجع إىل نظره واجتهاده واتباع نظره وحده يف ذلك تقل

خيرج عن اخلالف ال سيما إن كان هذا اتهد يدعى أن قول خصمه ضعيف ال يعترب مثله وهكذا األمر فيما إذا راجع 
اتهد اآلخر فال يزال العامي يف حرية إن اتبع هذه األمور وهو شديد جدا ومن يشاد هذا الدين يغلبه وهذا هو الذي 

ني جوابه بعد وال كالم يف أن الورع شديد يف نفسه كما أنه ال إشكال يف أن التزام التقوى يتب أشكل على السائل ومل
wشديد إال أن شدته ليست من جهة إيقاع ذلك بالفعل ألن اهللا مل جيعل علينا يف الدين من حرج بل من جهة قطع 
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 هذا الورع اخلاص وغريه من أنواع مألوفات النفس وصدها عن هواها خاصة وإذا تأملنا مناط املسألة وجدنا الفرق بني
الورع بينا فإن سائر أنواع الورع سهل يف الوقوع وإن كان شديدا يف خمالفة النفس وورع اخلروج من اخلالف صعب ىف 

الوقوع قبل النظر يف خمالفة النفس فقد تبني مقصود السائل بالشدة واحلرج وأنه ليس ما أشرمت إليه اه ما كتبت به وهنا 
الم بيين وبينه ومن تأمل هذا التقرير عرف أن ما أجاب به هذا الرجل ال يطرد وال جيري يف الواقع جمرى وقف الك

اإلستقامة للزوم احلرج يف وقوعه فال يصح أن يستند إليه وال جيعل أصال يبىن عليه واألمثلة كثرية فاحتفظ ذا األصل فهو 
ز املتشاات وما يعترب من وجه اإلشتباه وما ال يعترب ويف أثناء الكتاب مفيد جدا وعليه ينبين كثري من مسائل الورع ومتيي

  مسائل حتققه إن شاء اهللا
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  القسم الثاني كتاب األحكام

  

بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم كتاب األحكام واألحكام الشرعية قسمان 
واآلخر يرجع إىل خطاب الوضع فاألول ينحصر ىف اخلمسة فلنتكلم على ما يتعلق ا أحدمها يرجع إىل خطاب التكليف 

  من املسائل وهى مجلة 

   من قسمي األحكام خطاب التكليف ولالقسم اال

   المباح من حيث هو مباح ال يكون مطلوب الفعل وال مطلوب االجتنابالمسألة األولى

   أما كونه ليس مبطلوب االجتناب فألمور 

ا أن املباح عند الشارع هو املخري فيه بني الفعل والترك من غري مدح وال ذم ال على الفعل وال على الترك فإذا حتقق أحده
االستواء شرعا والتخيريمل يتصور أن يكون التارك به مطيعا لعدم تعلق الطلب بالترك فإن الطاعة ال تكون إال مع الطلب 

  وال طلب فال طاعة 

ساو للواجب واملندوب ىف أن كل واحد منهما غري مطلوب الترك فكما يستحيل أن يكون تارك والثاىن أن املباح م
الواجب واملندوب مطيعا بتركه شرعا لكون الشارع مل يطلب الترك فيهما كذلك يستحيل أن يكون تارك املباح مطيعا 

ام املعارض لطلب الترك وليس املباح كذلك ال يقال إن الواجب واملندوب يفارقان املباح بأما مطلوبا الفعل فقد ق شرعا
فإنه ال معارض لطلب الترك فيه ألنا نقول كذلك املباح فيه معارض لطلب الترك وهو التخيري ىف الترك فيستحيل اجلمع 

  بني طلب الترك عينا وبني التخيري فيه 

ارك املباح مطيعا بتركه جاز أن يكون فاعله والثالث أنه إذا تقرر استواء الفعل والترك ىف املباح شرعا فلو جاز أن يكون ت
  مطيعا بفعله من حيث كانا مستويني بالنسبة إليه وهذا غري صحيح باتفاق وال معقول ىف نفسه 

والرابع إمجاع املسلمني على أن ناذر ترك املباح ال يلزمه الوفاء بنذره بأن يترك ذلك املباح وأنه كنذر فعله وىف احلديث 
هللا فليطعه رواه الستة اال مسلم فلو كان ترك املباح طاعة للزم بالندر لكنه غري الزم فدل على أنه ليس من نذر أن يطيع ا

بطاعة وىف احلديث أن رجال نذر أن يصوم قائما وال يستظل فأمره رسول اهللا أن جيلس وأن يستظل ويتم صومه رواه 
ويترك ما كان هللا معصية فجعل نذر ترك املباح معصية كما البخاري قال مالك أمره عليه السالم أن يتم ما كان هللا طاعة 

  ترى

واخلامس أنه لو كان تارك املباح مطيعا بتركه وقد فرضنا أن تركه وفعله عند الشارع سواء لكان أرفع درجة ىف اآلخرة 
w فإذا حتقق االستواء ىف ممن فعله وهذا باطل قطعا فإن القاعدة املتقف عليها أن الدرجات ىف اآلخرة مرتلة على أمور الدنيا
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الدرجات وفعل املباح وتركه ىف نظر الشارع متساويان فيلزم تساوى درجىت الفاعل والتارك وإذا فرضنا تساويهما ىف 
الطاعات والفرض أن التارك مطيع دون الفاعل فيلزم أن يكون أرفع درجة منه هذا خلف وخمالف ملا جاءت به الشريعة 

  ن فيؤجر على ذلك وإن مل يطع فال كالم ىف هذا اللهم إال أن يظلم اإلنسا

والسادس أنه لو كان ترك املباح طاعة للزم رفع املباح من أحكام الشرع من حيث النظر إليه ىف نفسه وهو باطل 
لنظر إىل با باإلمجاع وال خيالف ىف هذا الكعىب ألنه إمنا نفاه بالنظر إىل ما يستلزم ال بالنظر إىل ذات الفعل وكالمنا إمنا هو

ذات الفعل ال بالنظر إىل ما يستلزم وأيضا فإمنا قال الكعىب ما قال بالنظر إىل فعل املباح ألنه مستلزم ترك حرام خبالفه 
بالنظر إىل تركه إذ ال يستلزم تركه فعل واجب فيكون واجبا وال فعل مندوب فيكون مندوبا فثبت أن القول بذلك يؤدى 

  باطل باتفاق إىل رفع املباح بإطالق وذلك 

والسابع أن الترك عند احملققني فعل من األفعال الداخلة حتت االختيار فترك املباح إذا فعل مباح وأيضا القاعدة أن 
األحكام إمنا تتعلق باألفعال أو بالتروك باملقاصد حسبما يأتى إن شاء اهللا وذلك يستلزم رجوع الترك إىل االختيار كالفعل 

املباح مطيعا بنفس الترك جاز أن يكون فاعله مطيعا وذلك تناقض حمال فإن قيل هذا كله فإن جاز أن يكون تارك 
معارض بأمور أحدها أن فعل املباح سبب ىف مضار كثرية منها أن فيه إشتغاال عما هو األهم ىف الدنيا من العمل بنوافل 

ات ووسيلة إىل املمنوعات ألن التمتع بالدنيا اخلريات وصدا عن كثري من الطاعات ومنها أنه سبب ىف اإلشتغال عن الواجب
له ضراوة كضراوة اخلمر وبعضها جير إىل بعض إىل أن وى بصاحبها ىف املهلكة والعياذ باهللا ومنها أن الشرع قد جاء 

ينتها وىف الدنيا وقوله من كان يريد احلياة الدنيا وز بذم الدنيا والتمتع بلذاا كقوله تعاىل أذهبتم طيباتكم ىف حياتكم
احلديث إن أخوف ما أخاف عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم احلديث وفيه إن مما ينبت 
الربيع ما يقتل حبطا أو يلم صحيح عن الشيخان وذلك كثري شهري ىف الكتاب والسنة وهو كاف ىف طلب ترك املباح 

ح ومنها ما فيه من التعرض لطول احلساب ىف اآلخرة وقد جاء أن ألنه أمر دنيوى ال يتعلق باآلخرة من حيث هو مبا
حالهلا حساب وحرامها عذاب وعن بعضهم اعزلوا عين حساا حني أتى بشىء يتناوله والعاقل يعلم أن طول احلساب 

أفضل نوع من العذاب وأن سرعة اإلنصراف من املوقف إىل اجلنة من أعظم املقاصد واملباح صاد عن ذلك فإذا تركه 
  شرعا فهو طاعة فترك املباح طاعة فاجلواب أن كونه سببا ىف مضار ال دليل فيه من أوجه 

أحدها أن الكالم ىف أصل املسألة إمنا هو ىف املباح من حيث هو مباح متساوى الطرفني ومل يتكلم فيما إذا كان ذريعة إىل 
الذرائع ال من جهة كونه مباحا وعلى هذا يترتل قول من أمر آخر فإنه إذا كان ذريعة إىل ممنوع صار ممنوعا من باب سد 

البأس وروى مرفوعا وكذلك كل ما جاء من هذا الباب فذم الدنيا إمنا هو ألجل  قال كنا ندع ما ال بأس به حذرا ملا به
به غري مباح كاملال أا تصري ذريعة إىل تعطيل التكاليف وأيضا فقد يتعلق باملباح ىف سوابقه أو لواحقه أو قرائنه ما يصري 

  إذا مل تؤد زكاته واخليل إذا ربطها تعففا ولكن نسى حق اهللا ىف رقاا وما أشبه ذلك 

والثاىن أنا إذا نظرنا إىل كونه وسيلة فليس تركه أفضل بإطالق بل هو ثالثة أقسام قسم يكون ذريعة إىل منهى عنه فيكون 
wمأمور به كاملستعان به على أمر أخروى ففى احلديث نعم املال من تلك اجلهة مطلوب الترك وقسم يكون ذريعة إىل 
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الصاحل للرجل الصاحل اخرجه امحد بسند جيد وفيه ذهب أهل الدثور باألجور والدرجات العال والنعيم املقيم إىل أن قال 
ا لشهوته ألنه ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء رواه مسلم صحيح بل قد جاء أن ىف جمامعة األهل أ اجرا وإن كان قاضي

يكف به عن احلرام وذلك ىف الشريعة كثري ألا ملا كانت وسائل إىل مأمور به كان هلا حكم ما توسل ا إليه وقسم ال 
يكون ذريعة إىل شىء فهو املباح املطلق وعلى اجلملة فإذا فرض ذريعة إىل غريه فحكمه حكم ذلك الغري وليس الكالم فيه 

رك املباح طاعة على اإلطالق لكونه وسيلة إىل ما ينهى عنه فهو معارض مبثله فيقال بل فعله طاعة والثالث إنه إذا قيل إن ت
كل مباح ترك حرام أال ترى أنه ترك احملرمات كلها عند فعل املباح فقد شغل النفس به عن مجيعها وهذا  بإطالق ألن

إىل حمرم أو منهى عنه بإطالق فظهر أن ما اعترض به الثاىن أوىل ألن الكلية هنا تصح وال يصح أن يقال كل مباح وسيلة 
ال ينهض دليال على أن ترك املباح طاعة وأما قوله إنه سبب ىف طول احلساب فجوابه من أوجه أحدها أن فاعل املباح إن 

رعا كان حياسب عليه لزم أن يكون التارك حماسبا على تركه من حيث كان الترك فعال والستواء نسبة الفعل والترك ش
وإذ ذاك يتناقض األمر على فرض املباح وذلك حمال فما أدى إليه مثله وأيضا فإنه إذا متسك بأن حالهلا حساب مث قضى 

بأن التارك ال حياسب مع أنه آت حبالل وهو الترك فقد صار احلالل سببا لطول احلساب وغري سبب له ألن طول 
ا تناقض من القول والثاىن أن احلساب إن كان ينهض سببا لطلب احلساب إمنا نيط به من جهة كونه حالال بالفرض وهذ

الترك لزم أن يطلب ترك الطاعات من حيث كانت مسئوال عنها كلها فقد قال تعاىل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن 
 هذا مانعا من اإلتيان املرسلني فقد احنتم على الرسل عليهم الصالة والسالم أن يسألوا عن الرسالة وتبليغ الشريعة ومل يكن

بذلك وكذلك سائر املكلفني ال يقال إن الطاعات يعارض طلب تركها طلبها ألنا نقول كذلك املباح يعارض طلب تركه 
التخيري فيه وأن فعله وتركه ىف قصد الشارع مبثابة واحدة والثالث أن ما ذكر من احلساب على تناول احلالل قد يقال إنه 

 نفس املباح فإن املباح هو أكل كذا مثال وله مقدمات وشروط ولواحق ال بد من مراعاا فإذا إىل أمر خارج عن راجع
روعيت صار األكل مباحا وإن مل تراع كان التسبب والتناول غري مباح وعلى اجلملة فاملباح كغريه من األفعال له أركان 

ذا تسبب للفعل كان تسببه مسئوال عنه كذلك إذا وشروط وموانع ولواحق تراعى والترك يف هذا كله كالفعل فكما أنه إ
تسبب إىل الترك كان مسئوال عنه وال يقال إن الفعل كثري الشروط واملوانع ومفتقر إىل أركان خبالف الترك فإن ذلك فيه 

 القصد قليل وقد يكفي جمرد القصد إىل الترك ألنا نقول حقيقة املباح إمنا تنشأ مبقدمات كان فعال أو تركا ولو مبجرد
وأيضا فإن احلقوق تتعلق بالترك كما تتعلق بالفعل من حقوق اهللا أو حقوق اآلدميني أو منهما مجيعا يدل عليه قوله إن 

لنفسك عليك حقا وألهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه اخرجه البخاري وتأمل ح حديث سلمان وأيب الدرداء 
عل والترك يف املباح على اخلصوص ال فرق بينهما من هذا الوجه رضي اهللا عنهما يبني لك هو وما يف معناه أن الف

فاحلساب يتعلق بطريق الترك كما يتعلق بطريق الفعل وإذا كان األمر كذلك ثبت أن احلساب إن كان راجعا إىل طريق 
أيضا إن كان يف املباح فالفعل والترك سواء وإن كان راجعا إىل نفس املباح أو إليهما معا فالفعل والترك أيضا سواء و

املباح ما يقتضي الترك ففيه ما يقتضي عدم الترك ألنه من مجلة ما امنت اهللا به على عباده أال ترى إىل قوله تعاىل واألرض 
wوضعها لألنام إىل قوله خيرج منهما اللؤلؤ واملرجان وقوله وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه إىل قوله ولعلكم 
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م ما يف السموات وما يف األرض مجيعا منه إىل غري ذلك من اآليات اليت نص فيها على اإلمتنان لك تشكرون وقوله وسخر
بالنعم وذلك يشعر بالقصد إىل التناول واإلنتفاع مث الشكر عليها وإذا كان هكذا فالترك له قصدا يسأل عنه مل تركته 

 الطرفني وسيأيت لذلك تقرير يف املباح وألي وجه أعرضت عنه وما منعك من تناول ما أحل لك فالسؤال حاصل يف
اخلادم لغريه إن شاء اهللا وهذه األجوبة أكثرها جديل والصواب يف اجلواب أن تناول املباح ال يصح أن يكون صاحبه 

حماسبا عليه بإطالق وإمنا حياسب على التقصري يف الشكر عليه إما يف جهة تناوله واكتسابه وإما يف جهة اإلستعانة به على 
التكليفات فمن حاسب نفسه يف ذلك وعمل على ما أمر به فقد شكر نعم اهللا ويف ذلك قال تعاىل قل من حرم زينة اهللا 
إىل قوله خالصة يوم القيامة أي ال تبعة فيها وقال تعاىل فأما من أويت كتابه بيمينه فسوف حياسب حسابا يسريا وفسره 

ي فيه مناقشة وعذاب وإال مل تكن النعم املباحة خالصة للمؤمنني يوم القيامة النيب عليه السالم بأنه العرض ال احلساب الذ
وإليه يرجع قوله تعاىل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن املرسلني أعىن سؤال املرسلني وحيققه أحوال السلف ىف تناول 

ف ملا كان عليه السلف الصاحل من املباحات كما سيذكر على إثر هذا والثاىن من األمور املعارضة أن ما تقدم خمال
الصحابة والتابعني والعلماء املتقني فإم تورعوا عن املباحات كثريا وذلك منقول عنهم تواترا كترك الترفه ىف املطعم 

واملشرب واملركب واملسكن وأعرقهم ىف ذلك عمر بن اخلطاب وأبو ذر وسلمان وأبو عبيدة بن اجلراح وعلي بن أىب 
  ريهم رضى اهللا عنهمطالب وعمار وغ

وانظر إىل ما حكاه ابن حبيب ىف كتاب اجلهاد وكذلك الداودى ىف كتاب األموال ففيه الشفاء وحمصوله أم تركوا 
املباح من حيث هو مباح ولو كان ترك املباح غري طاعة ملا فعلوه واجلواب عن ذلك من أوجه أحدها أن هذه أوال 

 غري نظر فيها ال جيدى إذ ال يلزم أن يكون تركهم ملا تركوه من ذلك من جهة حكايات أحوال فاالحتجاج مبجردها من
كونه مباحا إلمكان تركه لغري ذلك من املقاصد وسيأيت إن شاء اهللا أن حكايات األحوال مبجردها غري مفيدة يف 

 ويأكل اللحم وخيتص بالذراع اإلحتجاج والثاين أا معارضة مبثلها يف النقيض فقد كان عليه السالم حيب احللواء والعسل
وكانت تعجبه وكان يستعذب له املاء وينقع له الزبيب والتمر ويتطيب باملسك وحيب النساء وأيضا فقد جاء كثري من 

ذلك عن الصحابة والتابعني والعلماء املتقني حبيث يقتضي أن الترك عندهم كان غري مطلوب والقطع أنه لو كان مطلوب 
ادروا إليه مبادرم لكل نافلة وبر ونيل مرتلة ودرجة إذ مل يبادر أحد من اخللق إىل نوافل اخلريات الترك عندهم شرعا لب

مبادرم وال شارك أحد أخاه املؤمن ممن قرب عهده أو بعد يف رفده وماله مشاركتهم يعلم ذلك من طالع سريهم ومع 
قطعا ولعملوا مبقتضاه مطلقا من غري استثناء لكنهم مل ذلك فلم يكونوا تاركني للمباحات أصال ولو كان مطلوبا لعلموه 

يفعلوا فدل ذلك على أنه عندهم غري مطلوب بل قد أراد بعضهم أن يترك شيئا من املباحات فنهوا عن ذلك وأدلة هذه 
  اجلملة كثرية وانظر يف باب املفاضلة بني الفقر

شيئا طلبا للثواب على تركه فذلك ال من جهة أنه مباح والغىن يف مقدمات ابن رشد والثالث إذا ثبت أم تركوا منه 
فقط لألدلة املتقدمة بل ألمور خارجة وذلك غري قادح يف كونه غري مطلوب الترك منها أم تركوه من حيث هو مانع 

wمن عبادات وحائل دون خريات فيترك ليمكن اإلتيان مبا يثاب عليه من باب التوصل إىل ما هو مطلوب كما كانت 
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شة رضي اهللا عنها يأتيها املال العظيم الذي ميكنها به التوسع يف املباح فتتصدق به وتفطر على أقل ما يقوم به العيش عائ
ومل يكن تركها التوسع من حيث كان الترك مطلوبا وهذا هو حمل الرتاع ومنها أن بعض املباحات قد يكون مورثا لبعض 

 هو عليه من اخلصال احلميدة فيترك املباح ملا يؤديه إليه كما جاء أن عمر بن الناس أمرا ال خيتاره لنفسه بالنسبة إىل ما
اخلطاب ملا عذلوه يف ركوبه احلمار يف مسرية إىل الشام أيت بفرس فلما ركبه فهملج حتته أخرب أنه أحس من نفسه فرتل 

هم أنه نظر إىل علمها يف الصالة عنه ورجع إىل محاره وكما جاء يف حديث اخلميصة ذات العلم حني لبسها النيب فأخرب
  فكاد يفتنه وهو املعصوم

ولكنه علم أمته كيف يفعلون باملباح إذا أداهم إىل ما يكره وكذلك قد يكون املباح وسيلة إىل ممنوع فيترك من حيث هو 
جة املتقني حىت وسيلة كما قيل إين ألدع بيين وبني احلرام سترة من احلالل وال أحرمها ويف احلديث ال يبلغ الرجل در

يدع ما ال بأس به حذرا ملا به البأس صحيح االسناد وهذا مبثابة من يعلم أنه إذا مر حلاجته على الطريق الفالنية نظر إىل 
حمرم أو تكلم فيما ال يعنيه أو حنوه ومنها أنه قد يترك بعض الناس ما يظهر لغريه أنه مباح إذا ختيل فيه إشكاال وشبهة ومل 

ة وهذا موضع مطلوب الترك على اجلملة بال خالف كقوله كنا ندع ما ال بأس به حذرا ملا به البأس ومل يتخلص له حل
يتركوا كل ما ال بأس به وإمنا تركوا ما خشوا أن يفضي م إىل مكروه أو ممنوع ومنها أنه قد يترك املباح ألنه مل حتضره 

 حيب أن يكون عمله كله خالصا هللا ال يلوي فيه على حظ نفسه من نية يف تناوله إما للعون به على طاعة اهللا وإما ألنه
حيث هي طالبة له فإن من خاصة عباد اهللا من ال حيب أن يتناول مباحا لكونه مباحا بل يتركه حىت جيد لتناوله قصد 

الف الثاين عبادة أو عونا على عبادة أو يكون أخذه له من جهة اإلذن ال من جهة احلظ ألن األول نوع من الشكر خب
  ومن ذلك أن يتركه حىت

يصري مطلوبا كاألكل والشرب وحنومها فإنه إذا كان لغري حاجة مباح كأكل بعض الفواكه فيدع التناول إىل زمان احلاجة 
إىل الغذاء مث يأكل قصدا إلقامة البنية والعون على الطاعة وهذه كلها أغراض صحيحة منقولة عن السلف وغري قادحة يف 

 ومنها أن يكون التارك مأخوذ الكلية يف عبادة من علم أو تفكر أو عمل مما يتعلق باآلخرة فال جتده يستلذ مبباح مسألتنا
وال ينحاش قلبه إليه وال يلقي إليه باال وهذا وإن كان قليال فالترك على هذا الوجه يشبه الغفلة عن املتروك والغفلة عن 

ا اشتغل به وقد نقل مثل هذا عن عائشة حني أتيت مبال عظيم فقسمته ومل تبق تناول املباح ليس بطاعة بل هو يف طاعة مب
لنفسها شيئا فعوتبت على تركها نفسها دون شيء فقال ال تعنيين لو كنت ذكرتين لفعلت ويتفق مثل هذا للصوفية 

 يتناوله من املباح إسرافا وكذلك إذا ترك املباح لعدم قيام النفس له هو يف حكم املغفول عنه ومنها أنه قد يرى بعض ما
واإلسراف مذموم وليس يف اإلسراف حد يوقف دونه كما يف اإلقتار فيكون التوسط راجعا إىل اإلجتهاد بني الطرفني 

فريى اإلنسان بعض املباحات بالنسبة إىل حاله داخال حتت اإلسراف فيتركه لذلك ويظن من يراه ممن ليس ذلك إسرافا 
 وال يكون كما ظن فكل أحد فيه فقيه نفسه واحلاصل أن التفقه يف املباح بالنسبة إىل اإلسراف يف حقه أنه تارك للمباح

وعدمه والعمل على ذلك مطلوب وهو شرط من شروط تناول املباح وال يصري بذلك املباح مطلوب الترك وال مطلوب 
w  الفعل كدخول املسجد ألمر مباح هو مباح ومن
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 من شرطها الطهارة وذلك واجب وال يصري دخول املسجد وال النافلة بسبب ذلك شرطه أن ال يكون جنبا والنوافل
واجبني فكذلك هنا تناول املباح مشروط بترك اإلسراف وال يصري ذم اإلسراف يف املباح ذما للمباح مطلقا وإذا تأملت 

 معارضة ملا تقدم واهللا أعلم احلكايات يف ترك بعض املباحات عمن تقدم فال تعدو هذه الوجوه وعند ذلك ال تكون فيها
والثالث من األمور املعارضة ما ثبت من فضيلة الزهد يف الدنيا وترك لذاا وشهواا وهو مما اتفق على مدح صاحبه 

شرعا وذم تاركه على اجلملة حىت قال الفضيل بن عياض جعل الشر كله يف بيت وجعل مفتاحه حب الدنيا وجعل اخلري 
احه الزهد وقال الكتاين الصويف الشيء الذي مل خيالف فيه كويف وال مدين وال عراقي وال شامي كله يف بيت وجعل مفت

الزهد يف الدنيا وسخاوة النفس والنصيحة للخلق قال القشريي يعين أن هذه األشياء ال يقول أحد إا غري حممودة واألدلة 
هو يف احلالل أما احلرام فالزهد فيه الزم من أمر اإلسالم من الكتاب والسنة على هذا ال تكاد تنحصر والزهد حقيقة إمنا 

عام يف أهل اإلميان ليس مما يتجارى فيه خواص املؤمنني مقتصرين عليه فقط وإمنا جتاروا فيما صاروا به من اخلواص وهو 
وهو ال فائدة فيه وحمال الزهد يف املباح فأما املكروه فذو طرفني وإذا ثبت هذا فمحال عادة أن يتجاروا فيه هذه ااراة 

أن ميدح شرعا مع استواء فعله وتركه واجلواب من أوجه أحدها أن الزهد يف الشرع خمصوص مبا طلب تركه حسبما 
  يظهر

من الشريعة فاملباح يف نفسه خارج عن ذلك ملا تقدم من األدلة فإذا أطلق بعض املعربين لفظ الزهد على ترك احلالل فعلى 
إىل ما يفوت من اخلريات أو لغري ذلك مما تقدم والثاين أن أزهد البشر مل يترك الطيبات مجلة إذا وجدها جهة ااز بالنظر 

وكذلك من بعده من الصحابة والتابعني مع حتققهم يف مقام الزهد والثالث أن ترك املباحات إما أن يكون بقصد أو بغري 
ال فيه مباح فضال عن أن يقال فيه زهد وإن كان تركه بقصد قصد فإن كان بغري قصد فال اعتبار به بل هو غفلة ال يق

فإما أن يكون القصد مقصورا على كونه مباحا فهو حمل الرتاع أو ألمر خارج فذلك األمر إن كان دنيويا كاملتروك فهو 
 ذلك املطلوب انتقال من مباح إىل مثله ال زهد وإن كان أخرويا فالترك إذا وسيلة إىل ذلك املطلوب فهو فضيلة من جهة

ال من جهة جمرد الترك وال نزاع يف هذا وعلى هذا املعىن فسره الغزايل إذ قال الزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء 
إىل ما هو خري منه فلم جيعله جمرد اإلنصراف عن الشيء خاصة بل بقيد اإلنصراف إىل ما هو خري منه وقال يف تفسريه 

وب باجلملة مل يتصور إال بالعدول إىل شيء هو أحب منه وإال فترك احملبوب لغري األحب وملا كان الزهد رغبة عن حمب
حمال مث ذكر أقسام الزهد فدل على أن الزهد ال يتعلق باملباح من حيث هو مباح على حال ومن تأمل كالم املعتربين فهو 

  دائر على هذا املدار

ثري مما تقدم ألن كال الطرفني من جهته يف نفسه على سواء وقد فصل وأما كون املباح غري مطلوب الفعل فيدل عليه ك
استدل من قال إنه مطلوب بأن كل مباح ترك حرام وترك احلرام واجب فكل مباح واجب إىل آخر ما قرر األصوليون 

 ما قاله عنه لكن هذا القائل يظهر منه أنه يسلم أن املباح مع قطع النظر عما يستلزم مستوى الطرفني وعند ذلك يكون
الناس هو الصحيح لوجوه أحدها لزوم أن ال توجد اإلباحة يف فعل من األفعال عينا ألبتة فال يوصف فعل من األفعال 

wالصادرة عن املكلفني بإباحة أصال وهذا باطل باتفاق فإن األمة قبل هذا املذهب مل تزل حتكم على األفعال باإلباحة كما 
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تلزمت ترك احلرام فدل على عدم اعتبارها ملا يستلزم ألنه أمر خارج عن ماهية املباح حتكم عليها بسائر األحكام وإن اس
  والثاين أنه لو كان كما قال الرتفعت اإلباحة رأسا عن الشريعة وذلك باطل على مذهبه ومذهب غريه

ة عبثا ألن موضوع احلكم بيانه أنه إذا كانت اإلباحة غري موجودة يف اخلارج على التعيني كان وضعها يف األحكام الشرعي
هو فعل املكلف وقد فرضناه واجبا فليس مبباح فيبطل قسم املباح أصال وفرعا إذ ال فائدة شرعا يف إثبات حكم ال يقضي 
على فعل من أفعال املكلف والثالث أنه لو كان كما قال لوجب مثل ذلك يف مجيع األحكام الباقية إلستلزامها ترك احلرام 

أحكاما خمتلفة وتصري واجبة فإن التزم ذلك باعتبار اجلهتني حسبما نقل عنه فهو باطل ألنه يعترب جهة فتخرج عن كوا 
االستلزام فلذلك نفى املباح فليعترب جهة االستلزام يف األربعة الباقية فينفيها وهو خالف اإلمجاع واملعقول فإن اعترب يف 

 كالواجب لزمه اعتبار جهة التخيري يف املباح إذ ال فرق بينهما من احلرام واملكروه جهة النهي ويف املندوب جهة األمر
جهة معقوهلما فإن قال خيرج املباح عن كونه مباحا مبا يؤدي إليه أو مبا يتوسل به إليه فذلك غري مسلم وإن سلم فذلك 

حكام األخر فيصري احلرام من باب ما ال يتم الواجب إال به واخلالف فيه معلوم فال نسلم أنه واجب وإن سلم فكذلك األ
واملكروه واملندوب واجبات والواجب من جهة واحدة واجبا من جهتني وهذا كله ال يتحصل له مقصود معترب يف الشرع 

فاحلاصل أن الشارع ال قصد له يف فعل املباح دون تركه وال يف تركه دون فعله بل قصده جعله خلرية املكلف فما كان 
 فذلك قصد الشارع بالنسبة إليه فصار الفعل والترك بالنسبة إىل املكلف كخصال الكفارة من املكلف من فعل أو ترك

  أيهما فعل فهو قصد الشارع ال أن للشارع قصدا

يف الفعل خبصوصه وال يف الترك خبصوصه لكن يرد على جمموع الطرفني إشكال زائد على ما تقدم يف الطرف الواحد 
ما يقتضي قصد الشارع إىل فعله على اخلصوص وإىل تركه على اخلصوص فأما األول وهو أنه قد جاء يف بعض املباحات 

فأشياء منها األمر بالتمتع بالطيبات كقوله تعاىل يأيها الناس كلوا مما يف األرض حالال طيبا وقوله يأيها الذين آمنوا كلوا 
اعملوا صاحلا إىل أشباه ذلك مما دل االمر به من طيبات ما رزقناكم واشكروا هللا وقوله يأيها الرسل كلوا من الطيبات و

على قصد اإلستعمال وأيضا فإن النعم املبسوطة يف األرض لتمتعات العباد اليت ذكرت املنة ا وقررت عليهم فهم منها 
 القصد إىل التنعم ا لكن بقيد الشكر عليها ومنها أنه تعاىل أنكر على من حرم شيئا مما بث يف األرض من الطيبات

وجعل ذلك من أنواع ضالهلم فقال تعاىل قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا 
يف احلياة الدنيا أي خلقت ألجلهم خالصة يوم القيامة إلتباعة فيها وال إمث فهذا ظاهر يف القصد إىل استعماهلا دون تركها 

 للعبد وهل يليق بالعبد عدم قبول هدية السيد هذا غري الئق يف حماسن العادات وال يف ومنها أن هذه النعم هدايا من اهللا
جماري الشرع بل قصد املهدي أن تقبل هديته وهدية اهللا إىل العبد ما أنعم به عليه فليقبل مث ليشكر له عليها وحديث ابن 

  هعمر وأبيه عمر يف مسألة قصر الصالة ظاهر يف هذا املعىن حيث قال علي

السالم إا صدقة تصدق اهللا ا عليكم فاقبلوا صدقته رواه مسلم باسقاط لفظ اا زاد يف حديث ابن عمر املوقوف عليه 
أرأيت لو تصدقت بصدقة فردت عليك أمل تغضب ويف احلديث إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كما حيب أن تؤتى عزائمه 

w الوجوب كالفطر يف السفر أو التحرمي كما قاله طائفة يف قوله من مل رواه امحد وغالب الرخص يف منط اإلباحة نزوال عن
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يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات املؤمنات فمما ملكت أميانكم من فتياتكم املؤمنات إىل آخرها وإذا تعلقت احملبة 
 يقتضي القصد إىل الترك باملباح كان راجح الفعل فهذه مجلة تدل على أن املباح قد يكون فعله أرجح من تركه وأما ما

على اخلصوص فجميع ما تقدم من ذم التنعمات وامليل إىل الشهوات على اجلملة وعلى واخلصوص قد جاء ما يقتضي 
تعلق الكراهة يف بعض ما ثبتت له اإلباحة كالطالق السىن فإنه جاء يف احلديث وإن مل يصح أبغض احلالل إىل اهللا الطالق 

يأت به صيغة أمر ىف القرآن وال يف السنة كما جاء ىف التمتع بالنعم وإمنا جاء مثل قوله الطالق رواه ابو داود ولذلك مل 
مرتان فإن طلقها فال حتل له من بعد يأيها النىب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدن فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف 

  جاء كل هلوأو فارقوهن مبعروف وال شك أن جهة البغض ىف املباح مرجوحة و

باطل إال ثالثة اخرجه ابن خزمية وكثري من أنواع اللهو مباح واللعب أيضا مباح وقد ذم فهذا كله يدل على أن املباح ال 
يناىف قصد الشارع ألحد طرفيه على اخلصوص دون اآلخر وذلك مما يدل على أن املباح يتعلق به الطلب فعال وتركا على 

من وجهني أحدمها إمجايل واآلخر تفصيلي فاإلمجايل أن يقال إذا ثبت أن املباح عند غري اجلهات املتقدمة واجلواب 
الشارع هو املتساوى الطرفني فكل ما ترجح أحد طرفيه فهو خارج عن كونه مباحا إما ألنه ليس مبباح حقيقة وإن أطلق 

 أن املباح يصري غري مباح باملقاصد عليه لفظ املباح وإما ألنه مباح يف أصله مث صار غري مباح ألمر خارج وقد يسلم
واألمور اخلارجة وأما التفصيلي فإن املباح ضربان أحدمها أن يكون خادما ألصل ضروري أو حاجي أو تكميلي والثاين 
أن ال يكون كذلك فاألول قد يراعى من جهة ما هو خادم له فيكون مطلوبا وحمبوبا فعله وذلك أن التمتع مبا أحل اهللا 

واملشرب وحنوها مباح ىف نفسه وإباحته باجلزء وهو خادم ألصل ضروري وهو إقامة احلياة فهو مأمور به من من املأكل 
  هذه اجلهة ومعترب وحمبوب من حيث هذا الكلي املطلوب فاألمر به

ث هو راجع إىل حقيقته الكلية ال إىل اعتباره اجلزئي ومن هنا يصح كونه هدية يليق فيها القبول دون الرد ال من حي
جزئى معني والثاين إما أن يكون خادما ملا ينقض أصال من األصول الثالثة املعتربة أوال يكون خادما لشىء كالطالق فإنه 
ترك للحالل الذي هو خادم لكلى إقامة النسل ىف الوجود وهو ضروري وإلقامة مطلق األلفة واملعاشرة واشتباك العشائر 

مل ألحدمها فإذا كان الطالق ذا النظر خرما لذلك املطلوب ونقضا عليه كان بني اخللق وهو ضروري أو حاجي أو مك
مبغضا ومل يكن فعله أوىل من تركه إال ملعارض أقوى كالشقاق وعدم إقامة حدود اهللا وهو من حيث كان جزئيا ىف هذا 

ملا كان احلالل فيها قد الشخص وىف هذا الزمان مباح وحالل وهكذا القول فيما جاء من ذم الدنيا وقد تقدم ولكن 
يتناول فيخرم ما هو ضروري كالدين على الكافر والتقوى على العاصي كان من تلك اجلهة مذموما وكذلك اللهو 

واللعب والفراغ من كل شغل إذا مل يكن يف حمظور وال يلزم عنه حمظور فهو مباح ولكنه مذموم ومل يرضه العلماء بل 
 إصالح معاش وال يف إصالح معاد ألنه قطع زمان فيما ال يترتب عليه فائدة دنيوية كانوا يكرهون أن ال يرى الرجل ىف

وال أخروية وىف القرآن وال متش ىف األرض مرحا إذ يشري إىل هذا املعىن ويف احلديث كل هلو باطل إال ثالثة ويعىن بكونه 
  باطال أنه عبث
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مع الزوجة فإنه مباح خيدم أمرا ضروريا وهو النسل وخبالف أو كالعبث ليس له فيه فائدة وال مثرة جتىن خبالف اللعب 
تأديب الفرس وكذلك اللعب بالسهام فإما خيدمان أصال تكميليا وهو اجلهاد فلذلك استثىن هذه الثالثة من اللهو الباطل 

لى أصل آخر ومجيع هذا يبني أن املباح من حيث هو مباح غري مطلوب الفعل وال الترك خبصوصه وهذا اجلواب مبىن ع
  ثابت ىف األحكام التكليفية فلنضعه هنا وهي 

  فيقال إن اإلباحة بحسب الكلية والجزئية يتجاذبها األحكام البواقىالمسألة الثانية 

 فاملباح يكون مباحا باجلزء مطلوبا بالكل على جهة الندب أوالوجوب ومباحا باجلزء منهيا عنه بالكل على جهة الكراهة 
ربعة أقسام فاألول كالتمتع بالطيبات من املأكل واملشرب واملركب وامللبس مما سوى الواجب من ذلك أو املنع فهذه أ

  واملندوب املطلوب يف حماسن العبادات أو املكروه

ىف حماسن العادات كاإلسراف فهومباح باجلزء فلو ترك بعض األوقات مع القدرة عليه لكان جائزا كما لو فعل فلو ترك 
 خالف ما ندب الشرع إليه ففى احلديث إذا أوسع اهللا عليكم فأوسعوا على أنفسكم وإن اهللا حيب أن مجلة لكان على

يرى أثر نعمته على عبده رواه البخاري وقوله ىف اآلخر حني حسن من هيئته أليس هذا أحسن اخرجه مالك اليس هذا 
 بعد قول الرجل إن الرجل حيب أن يكون ثوبه خريا وقوله إن اهللا مجيل حيب اجلمال اخرجه مسلم وابو داود والترمذي

حسنا ونعله حسنة وكثري من ذلك وهكذا لو ترك الناس كلهم ذلك لكان مكروها والثاين كاألكل والشرب ووطء 
الزوجات والبيع والشراء ووجوه االكتسابات اجلائزة كقوله تعاىل وأحل اهللا البيع وحرم الربا أحل لكم صيد البحر 

م يمة األنعام وكثري من ذلك كل هذه األشياء مباحة باجلزء أى إذا اختار أحد هذه األشياء على ما وطعامه أحلت لك
سواها فذلك جائز أو تركها الرجل يف بعض األحوال أو األزمان أو تركها بعض الناس مل يقدح ذلك فلو فرضنا ترك 

  الناس كلهم ذلك لكان تركا

 الدخول فيها واجبا بالكل والثالث كالترته يف البساتني ومساع تغريد احلمام والغناء ملا هو من الضروريات املأمور ا فكان
املباح واللعب املباح باحلمام أو غريها فمثل هذا مباح باجلزء فإذا فعل يوما ما أو ىف حالة ما فال حرج فيه فإن فعل دائما 

وإىل اإلسراف يف فعل ذلك املباح والرابع كان مكروها ونسب فاعله إىل قلة العقل وإىل خالف حماسن العادات 
كاملباحات الىت تقدح يف العدالة املداومة عليها وإن كانت مباحة فإا ال تقدح إال بعد أن يعد صاحبها خارجا عن 

هيئآت أهل العدالة وأجرى صاحبها جمرى الفساق وإن مل يكن كذلك وما ذلك إال لذنب اقترفه شرعا وقد قال الغزايل 
اومة على املباح قد تصريه صغرية كما أن املداومة على الصغرية تصريها كبرية ومن هنا قيل ال صغرية مع اإلصرار إن املد

فصل إذا كان الفعل مندوبا باجلزء كان واجبا بالكل كاألذان يف املساجد اجلوامع أو غريها وصالة اجلماعة وصالة 
  رة وسائر النوافل الرواتبالعيدين وصدقة التطوع والنكاح والوتر والفجر والعم

فإا مندوب إليها باجلزء ولو فرض تركها مجلة جلرح التارك هلا أال ترى أن يف األذان إظهارا لشعائر اإلسالم ولذلك 
يستحق أهل املصر القتال إذا تركوه وكذلك صالة اجلماعة من داوم على تركها جيرح فال تقبل شهادته ألن يف تركها 

w الدين وقد توعد الرسول عليه السالم من داوم على ترك اجلماعة فهم أن حيرق عليهم بيوم كما مضادة إلظهار شعائر
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كان عليه السالم ال يغري على قوم حىت يصبح فإن مسع أذانا أمسك وإال أغار والنكاح ال خيفى ما فيه مما هو مقصود 
ك هلا مجلة مؤثر ىف أوضاع الدين إذا كان دائما أما إذا للشارع من تكثري النسل وإبقاء النوع اإلنساين وما أشبه ذلك فالتر

كان ىف بعض األوقات فال تأثري له فال حمظور ىف الترك فصل إذا كان الفعل مكروها باجلزء كان ممنوعا بالكل كاللعب 
تقدح ىف العدالة بالشطرنج والنرد بغري مقامرة ومساع الغناء املكروه فإن مثل هذه األشياء إذا وقعت على غري مداومة مل 

فإن داوم عليها قدحت ىف عدالته وذلك دليل على املنع بناء على أصل الغزايل قال حممد بن عبد احلكم يف اللعب بالنرد 
والشطرنج إن كان يكثر منه حىت يشغله عن اجلماعة مل تقبل شهادته وكذلك اللعب الذى خيرج به عن هيئة أهل املروءة 

   عذر وما أشبه ذلك فصل أما الواجب إن قلنا إنه مرادف للفرض فإنه ال بد أن يكونواحللول مبواطن التهم لغري

واجبا بالكل واجلزء فإن العلماء إمنا أطلقوا الواجب من حيث النظر اجلزئي وإذا كان واجبا باجلزء فهو كذلك بالكل من 
 فذلك ظاهر فإنه إذا كانت هذه الظهر باب أوىل ولكن هل خيتلف حكمه حبسب الكلية واجلزئية أم ال أما حبسب اجلواز

املعينة فرضا على املكلف يأمث بتركها ويعد مرتكب كبرية فينفذ عليه الوعيد بسببها إال أن يعفو اهللا فالتارك لكل ظهر أو 
لكل صالة أحرى بذلك وكذلك القاتل عمدا إذا فعل ذلك مرة مع من كثر ذلك منه وداوم عليه وما أشبه ذلك فإن 

باملداومة أعظم منها ىف غريها وأما حبسب الوقوع فقد جاء ما يقتضى ذلك كقوله عليه السالم يف تارك اجلمعة املفسدة 
من ترك اجلمعة ثالث مرات طبع اهللا على قلبه رواه ابن خزمية يف صحيحه وهو على شرط مسلم فقيد بالثالث كما ترى 

نا على شرط مسلم كذلك مع أنه لو تركها خمتار غريمتهاون وقال ىف احلديث اآلخر من تركها استخفافا حبقها أو او
  وال مستخف لكان تاركا للفرض فإمنا

قال ذلك ألن مرات أوىل يف التحرمي وكذلك لو تركها قصدا لالستخفاف والتهاون وانبىن على ذلك يف الفقه أن من 
 مطرف وابن املاجشون إذ تركها مرارا تركها ثالث مرات من غري عذر مل جتز شهادته قاله سحنون وقال ابن حبيب عن

لغري عذر مل جتز شهادته قاله سحنون وكذلك يقول الفقهاء فيمن ارتكب إمثا ومل يكثر منه ذلك إنه ال يقدح ىف شهادته 
إذا مل يكن كبرية فإن متادى وأكثر منه كان قادحا يف شهادته وصار ىف عداد من فعل كبرية بناء على أن اإلصرار على 

ة يصريها كبرية وأما إن قلنا إن الواجب ليس مبرادف للفرض فقد يطرد فيه ما تقدم فيقال إن الواجب إذ كان الصغري
واجبا باجلزء كان فرضا بالكل ال مانع مينع من ذلك فانظر فيه وىف أمثلته مرتال على مذهب احلنفية وعلى هذه الطريقة 

 واجلزء كما تقدم بيانه أول الفصل وهكذا القول ىف املمنوعات يستتب التعميم فيقال ىف الفرض إنه خيتلف حبسب الكل
أا ختتلف مراتبها حبسب الكل واجلزء وإن عدت ىف احلكم ىف مرتبة واحدة وقتا ما أو يف حالة ما فال تكون كذلك ىف 

ة هلا تأثري يف كربها أحوال أخر بل خيتلف احلكم فيها كالكذب من غري عذر وسائر الصغائر مع املداومة عليها فإن املداوم
  وقد ينضاف الذنب إىل الذنب فيعظم بسبب اإلضافة فليست

سرقة نصف النصاب كسرقة ربعه وال سرقة النصاب كسرقة نصفه ولذلك عدوا سرقة لقمة والتطفيف حببة من باب 
ة من غري سوابق ولواحق الصغائر مع أن السرقة معدودة من الكبائر وقد قال الغزايل قلما يتصور اهلجوم على الكبرية بغت

wمن جهة الصغائر قال ولو تصورت كبرية وحدها بغتة ومل يتفق عوده إليها رمبا كان العفو إليها أرجى من صغرية واظب 
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عليها عمره فصل هذا وجه من النظر مبىن على أن األفعال كلها ختتلف أحكامها بالكلية واجلزئية من غري اتفاق وملدع أن 
 وإن اختلفت بالكلية واجلزئية أما يف املباح فمثل قتل كل مؤذ والعمل بالقراض واملساقاة وشراء يدعى اتفاق أحكامها

العرية واإلستراحة بعد التعب حيث ال يكون ذلك متوجه الطلب والتداوي إن قيل إنه مباح فإن هذه األشياء إذا فعلت 
اهة وال ندب وال وجوب وكذلك لو ترك الناس كلهم دائما أو تركت دائما ال يلزم من فعلها وال من تركها إمث وال كر

ذلك اختيارا فهو كما لو فعلوه كلهم وأما يف املندوب فكالتداوي إن قيل بالندب فيه لقوله عليه السالم تداووا اخرجه 
 البخاري فإن ابو داود عن ايب الدرداء وكاإلحسان ىف قتل الدواب املؤذية لقوله إذا قتلتم فأحسنوا القتلة رواه اخلمسة اال

  هذه

األمور لو تركها اإلنسان دائما مل يكن مكروها وال ممنوعا وكذلك لو فعلها دائما وأما يف املكروه فمثل قتل النمل إذا مل 
تؤذ واالستجمار باحلممة والعظم وغريمها مما ينقى إال أن فيه تلويثا أو حقا للجن فليس النهى عن ذلك ى حترمي وال 

دائما حيرج به وال يؤمث وكذلك البول يف اجلحر واختناث األسقية يف الشرب وأمثال ذلك كثرية وأما ثبت أن فاعل ذلك 
ىف الواجب واحملرم فظاهر أيضا التساوي فإن احلدود وضعت على التساوي فالشارب للخمر مائة مرة كشارا مرة 

 إقامة احلدود عليهم وكذلك تارك صالة واحدة وقاذف الواحد كقاذف اجلماعة وقاتل نفس واحدة كقاتل مائة نفس ىف
واحدة مع املدمي الترك وما أشبه ذلك وأيضا فقد نص الغزاىل على أن الغيبة أو مساعها والتجسس وسوء الظن وترك األمر 
باملعروف والنهى عن املنكر وأكل الشبهات وسب الولد والغالم وضرما حبكم الغضب زائدا على حد املصلحة وإكرام 

ني الظلمة والتكاسل عن تعليم األهل والولد ما حيتاجون إليه من أمر الدين جار دوامها جمرى الفلتات ىف غريها السالط
ألا غالبة يف الناس على اخلصوص كما كانت الفلتات ىف غريها غالبة فال يقدح ىف العدالة دوامها كما ال تقدح فيها 

حكام قد تستوي وإن اختلفت األفعال حبسب الكلية واجلزئية الفلتات فإذا ثبت هذا استقامت الدعوى ىف أن األ
  ولصاحب النظر األول أن جييب بأن ما استشهد به على االستواء حمتمل

أما األول فإن الكلي واجلزئي خيتلف حبسب األشخاص واألحوال واملكلفني ودليل ذلك أنا إذا نظرنا إىل جواز الترك ىف 
اس خف اخلطب فلو فرضنا متالؤ الناس كلهم على الترك داخلهم احلرج من وجوه عدة قتل كل مؤذ بالنسبة إىل آحاد الن

والشرع طالب لدفع احلرج قطعا فصال الترك منهيا عنه ي كراهة إن مل يكن أشد فيكون الفعل إذا مندوبا بالكل إن مل 
 فيه وحبسبك ىف املسألة أن الناس لو نقل واجبا وهكذا العمل بالقراض وما ذكر معه فال استواء إذا بني الكلي واجلزئي

متالئوا على الترك لكان ذريعة إىل هدم معلم شرعى وناهيك به نعم قد يسبق ذلك النظر إذا تقارب ما بني الكلي واجلزئي 
فغري وأما إذا تباعد ما بينهما فالواقع ما تقدم ومثل هذا النظر جار ىف املندوب واملكروه وأما ما ذكره ىف الواجب واحملرم 

وارد فإن اختالف األحكام ىف احلدود ظاهر وان اتفقت يف بعض وما ذكره الغزايل فال يسلم بناء على هذه القاعدة وإن 
سلم ففى العدالة وحدها ملعارض راجح وهو أنه لو قدح دوام ذلك فيها لندرت العدالة فتعذرت الشهادة فصل إذا تقرر 

 فقد يطلب الدليل على صحتها واألمر فيها واضح مع تأمل ما تقدم ىف أثناء تصوير الكلية واجلزئية ىف األحكام اخلمسة
w  التقرير بل
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هي ىف اعتبار الشريعة بالغة مبلغ القطع ملن استقرأ الشريعة ىف مورادها ومصادرها ولكن إن طلب مزيدا يف طمأنينة القلب 
جريح مبا داوم عليه اإلنسان مما ال جيرح به لومل وانشراح الصدر فيدل على ذلك مجل منها ما تقدمت اإلشارة إليه يف الت

يداوم عليه وهو أصل متفق عليه بني العلماء ىف اجلملة ولوال أن للمداومة تأثريا مل يصح هلم التفرقة بني املداوم عليه وما مل 
 مل يداوم عليه وهو يداوم عليه من األفعال لكنهم اعتربوا ذلك فدل على التفرقة وأن املداوم عليه أشد وأحرى منه إذا

معىن ما تقدم تقريره ىف الكلية واجلزئية وهذا املسلك ملن اعتربه كاف ومنها أن الشارع وضع الشريعة على اعتبار املصاحل 
باتفاق وتقرر ىف هذه املسائل أن املصاحل املعتربة هي الكليات دون اجلزئيات إذ جمارى العادات كذلك جرت األحكام 

ئيات أضعف شأنا ىف االعتبار ملا صح ذلك بل لوال ذلك مل جتر الكليات على حكم االطراد كاحلكم فيها ولوال أن اجلز
بالشهادة وقبول خرب الواحد مع وقوع الغلط والنسيان يف اآلحاد لكن الغالب الصدق فأجريت األحكام الكلية على ما 

ق والمتنع احلكم إال مبا هو معلوم وال طرح الظن هو الغالب حفظا على الكليات ولو اعتربت اجلزئيات مل يكن بينهما فر
باطالق وليس كذلك بل حكم مبقتضى ظن الصدق وإن برز بعد ىف بعض الوقائع الغلط ىف ذلك الظن وما ذاك إال 

  اطراح حلكم اجلزئية ىف حكم الكلية وهو دليل على صحة اختالف الفعل

نها ما جاء يف احلذر من زلة العامل يف علمه أو عمله إذا مل تتعد الواحد حبسب الكلية واجلزئية وأن شأن اجلزئية أخف وم
لغريه يف حكم زلة غري العامل فلم يزد فيها على غريه فإن تعدت إىل غريه اختلف حكمها وما ذلك إال لكوا جزئية إذا 

 على مقتضى القول اختصت به ومل تتعد إىل غريه فإن تعدت صارت كلية بسبب االقتداء واإلتباع على ذلك الفعل أو
فصارت عند اإلتباع عظيمة جدا ومل تكن كذلك على فرض اختصاصها به وجيري جمراه كل من علم عمال فاقتدى به 
فيه إن صاحلا فصاحل وإن طاحلا فطاحل وفيه جاء من سن سنة حسنة أو سئية اخرجه مسلم وأن نفسا ال تقتل ظلما إال 

ول من سن القتل رواه اخلمسة وقد عدت سيئة العامل كبرية هلذا السبب وإن كان على ابن آدم األول كفل منها ألنه أ
كانت يف نفسها صغرية واألدلة على هذا األصل تبلغ القطع على كثرا وهي توضح ما دللنا عليه من كون األفعال تعترب 

  حبسب اجلزئية والكلية وهو املطلوب 

  المباحالمسألة الثالثة 

 حيث هو خمري فيه بني الفعل والترك واآلخر من حيث يقال ال حرج فيه وعلى اجلملة فهو على يطلق بإطالقني أحدمها من
  أربعة أقسام

أحدها أن يكون خادما ألمر مطلوب الفعل والثاين أن يكون خادما ألمر مطلوب الترك والثالث أن يكون خادما ملخري 
باح باجلزء املطلوب الفعل بالكل وأما الثاين فهو املباح باجلزء فيه والرابع أن ال يكون فيه شىء من ذلك فأما األول فهو امل

املطلوب الترك بالكل مبعىن أن املداومة عليه منهى عنها وأما الثالث والرابع فراجعان إىل هذا القسم الثاين ومعىن هذه 
 طرف الترك كترك الدوام على اجلملة أن املباح كما مر يعترب مبا يكون خادما له إن كان خادما واخلدمة هنا قد تكون يف

الترته ىف البساتني ومساع تغريد احلمام والغناء املباح فإن ذلك هو املطلوب وقد تكون ىف طرف الفعل كاالستمتاع 
w  باحلالل من الطيبات فإن الدوام فيه
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فإنه حبسب اإلمكان من غري سرف مطلوب من حيث هو خادم ملطلوب وهو أصل الضروريات خبالف املطلوب الترك 
خادم ملا يضادها وهو الفراغ من األشتغال ا واخلادم للمخري فيه على حكمه وأما الرابع فلما كان غري خادم لشىء يعتد 
به كان عبثا أو كالعبث عند العقالء فصار مطلوب الترك أيضا ألنه صار خادما لقطع الزمان ىف غري مصلحة دين وال دنيا 

مطلوب الترك بالكل والقسم الثالث مثله أيضا ألنه خادم له فصار مطلوب الترك أيضا فهو إذا خادم ملطلوب الترك فصار 
وتلخص أن كل مباح ليس مبباح بإطالق وإمنا هو مباح باجلزء خاصة وأما بالكل فهو إما مطلوب الفعل أو مطلوب 

  فني فاجلواب أن الالترك فإن قيل أفال يكون هذا التقرير نقضا ملا تقدم من أن املباح هو املتساوى الطر

ألن ذلك الذى تقدم هو من حيث النظر إليه يف نفسه من غري اعتبار أمر خارج وهذا النظر من حيث اعتباره باألمور 
اخلارجة عنه فإذا نظرت إليه يف نفسه فهو الذى مسى هنا املباح باجلزء وإذا نظرت إليه حبسب األمور اخلارجة فهو املسمي 

ى أن هذا الثوب احلسن مثال مباح اللبس قد استوى يف نظر الشرع فعله وتركه فال قصد له يف باملطلوب بالكل فأنت تر
أحد األمرين وهذا معقول واقع ذا اإلعتبار املقتصر به على ذات املباح من حيث هو كذلك وهو من جهة ما هو وقاية 

 خمتص ذا الثوب املعني وال ذا الوقت املعني للحر والربد وموار للسوأة ومجال يف النظر مطلوب الفعل وهذا النظر غري
  فهو نظر بالكل ال باجلزء 

  إذا قيل في المباح إنه ال حرج فيهالمسألة الرابعة 

 وذلك يف أحد اإلطالقني املذكورين فليس بداخل حتت التخيري بني الفعل والترك لوجوه أحدها أنا إمنا فرقنا بينهما بعد 
 التفرقة فالقسم املطلوب الفعل بالكل هو الذي جاء فيه التخيري بني الفعل والترك كقوله فهمنا من الشريعة القصد إىل

تعاىل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم وقوله وكال منها رغدا حيث شئتما وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا 
  منها حيث شئتم رغدا واآلية األخرى يف معناها فهذا ختيري

فاألمر يف املطلقات إذا كان األمر لإلباحة يقتضي التخيري حقيقة كقوله تعاىل وإذا حللتم فاصطادوا فإذا حقيقة وأيضا 
قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل اهللا كلوا من طيبات ما رزقناكم وما أشبه ذلك فإن إطالقة مع أنه 

ام الدليل على خروجه عن ذلك وأما القسم املطلوب الترك يكون على وجوه واضح يف التخيري يف تلك الوجوه إال ما ق
بالكل فال نعلم يف الشريعة ما يدل على حقيقة التخيري فيه نصا بل هو مسكوت عنه أو مشار إىل بعضه بعبارة خترجه عن 

 خمري فيه وجاء حكم التخيري الصريح كتسمية الدنيا لعبا وهلوا يف معرض الذم ملن ركن إليها فإا مشعرة بأن اللهو غري
وإذا رأو جتارة أو هلوا انفضوا إليها وهو الطبل أو ما يف معناه وقال تعاىل ومن الناس من يشترى هلو احلديث وما تقدم من 

قول بعض الصحابة حدثنا يا رسول اهللا حني ملوا ملة فأنزل اهللا عز وجل اهللا نزل أحسن احلديث ويف احلديث كل هلو 
لسابقة وما أشبه ذلك من العبارات اليت ال جتمتع مع التخيري يف الغالب فإذا ورد يف الشرع بعض باطل تقدم يف املسألة ا

هذه األمور مقدرة أو كان فيها بعض الفسحة يف بعض األوقات أو بعض األحوال فمعىن نفي احلرج على معىن احلديث 
w  اآلخر وما سكت عنه فهو عفو أي مما عفي عنه وهذا
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ادة إشعارا بأن فيه ما يعفى عنه أو ما هو مظنة عنه أو هو مظنة لذلك فيما جتري به العادات وحاصل إمنا يعرب به يف الع
الفرق أن الواحد صريح يف رفع اإلمث واجلناح وإن كان قد يلزمه اإلذن يف الفعل والترك إن قيل به إال أن قصد اللفظ فيه 

 به أو من باب األمر بالشىء هل هو ي عن ضده أم ال نفي اإلمث خاصة وأما اإلذن فمن باب ماال يتم الواجب إال
والنهي عن الشىء هل هو أمر بأحد أضداده أم ال واآلخر صريح يف نفس التخيري وإن كان قد يلزمه نفي احلرج عن 
الفعل فقصد اللفظ فيه التخيري خاصة وأما رفع احلرج فمن تلك األبواب والدليل عليه أن رفع اجلناح قد يكون مع 

لواجب كقوله تعاىل فال جناح عليه أن يطوف ما وقد يكون مع خمالفة املندوب كقوله إال من أكره وقلبه مطمئن ا
باإلميان فلو كان رفع للجناح يستلزم التخيري يف الفعل والترك مل يصح مع الواجب وال مع خمالفة املندوب وليس كذلك 

  با دون الترك وال مندوبا وبالعكسالتخيري املصرح به فإنه ال يصح مع كون الفعل واج

والثاين أن لفظ التخيري مفهوم منه قصد الشارع إىل تقرير اإلذن يف طريف الفعل والترك وأما على سواء يف قصد ورفع 
احلرج مسكوت عنه وأما لفظ رفع اجلناح فمفهومه قصد الشارع إىل رفع احلرج يف الفعل إن وقع من املكلف وبقي 

فعل مسكوتا عنه فيمكن أن يكون مقصودا له لكن بالقصد الثاين كما يف الرخص فإا راجعة إىل رفع اإلذن يف ذلك ال
احلرج كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا فاملصرح به يف أحدمها مسكوت عنه يف اآلخر وبالعكس فلذلك إذا قال الشارع يف 

وقد يكون مكروها فإن املكروه بعد الوقوع ال أمر واقع الحرج فيه فال يؤخذ منه حكم اإلباحة إذ قد يكون كذلك 
حرج فيه فليتفقد هذا يف األدلة والوجه الثالث مما يدل على أن ماال حرج فيه غري خمري فيه على اإلطالق أن املخري فيه ملا 

 فصار كان هو اخلادم للمطلوب الفعل صار خارجا عن حمض اتباع اهلوى بل اتباع اهلوى فيه مقيد وتابع بالقصد الثاين
الداخل فيه داخال حتت الطلب بالكل فلم يقع التخيري فيه إال من حيث اجلزء وملا كان مطلوبا بالكل وقع حتت اخلارج 

عن اتباع اهلوى من هذا الوجه وقد عرفنا اعتناء الشارع بالكليات والقصد إليها يف التكاليف فاجلزئي الذي ال خيرمه ليس 
 بل هو مؤكد له فاتباع اهلوى يف املخري فيه تأكيد التباع مقصود الشارع من جهة بقادح يف مقتضاه وال هو مضاد له

  الكلي فال ضرر يف اتباع اهلوى هنا ألنه اتباع لقصد الشارع ابتداء وإمنا اتباع اهلوى فيه خادم له

شارع يف طلب النهي وأما قسم ما ال حرج فيه فيكاد يكون شبيها باتباع اهلوى املذموم أال ترى أنه كاملضاد لقصد ال
الكلي على اجلملة لكنه لقلته وعدم دوامه ومشاركته للخادم املطلوب الفعل بالعرض حسبما هو مذكور يف موضعه مل 
حيفل به فدخل حتت املرفوع احلرج إذ اجلزئي منه ال خيرم أصال مطلوبا وإن كان فتحا لبابه يف اجلملة فهو غري مؤثر من 

غريه من جنسه واإلجتماع مقو ومن هنالك يلتئم الكلي املنهي عنه وهو املضاد للمطلوب حيث هو جزئي حىت جيتمع مع 
فعله وإذا ثبت أنه كاتباع اهلوى من غري دخول حتت كلي أمر اقتضت الضوابط الشرعية أن ال يكون خمريا فيه فتصريح مبا 

  تقدم يف قاعدة اتباع اهلوى وأنه مضاد للشريعة 

  اح إنما يوصف بكونه مباحا إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقطإن المبالمسألة الخامسة 

 فإن خرج عن ذلك القصد كان له حكم آخر والدليل على ذلك أن املباح كما تقدم هو ما خري فيه بني الفعل والترك 
أو يف حبيث ال يقصد فيه من جهة الشرع إقدام وال إحجام فهو إذا من هذا الوجه ال يترتب عليه أمر ضروري يف الفعل  w
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الترك وال حاجي وال تكميلي من حيث هو جزئي فهو راجع إىل نيل حظ عاجل خاصة وكذلك املباح الذي يقال ال 
  حرج فيه أوىل أن يكون راجعا إىل احلظ وأيضا فاألمر والنهي راجعان إىل حفظ ما هو ضروري

ذلك فهو جمرد نيل حظ وقضاء وطر أو حاجي أو تكميلي وكل واحد منها قد فهم من الشارع قصده إليه فما خرج عن 
فإن قيل فما الدليل على احنصار األمر يف املباح يف حظ املكلف ال يف غري ذلك وأن األمر والنهي راجعان إىل حق اهللا ال 
إىل حظ املكلف ولعل بعض املباحات يصح فيه أن ال يؤخذ من جهة احلظ كما صح يف بعض املأمورات واملنهيات أن 

ظ فاجلواب أن القاعدة املقررة أن الشرائع إمنا جىء ا ملصاحل العباد فاألمر والنهي والتخيري مجيعا تؤخذ من جهة احل
راجعة إىل حظ املكلف ومصاحله ألن اهللا غين عن احلظوظ مرته عن األغراض غري أن احلظ على ضربني أحدمها داخل 

هو مع ذلك ال يفوته حظه لكنه آخذ له من جهة حتت الطلب فللعبد أخذه من جهة الطلب فال يكون ساعيا يف حظه و
الطلب ال من حيث باعث نفسه وهذا معىن كونه بريئا من احلظ وقد يأخذه من حيث احلظ إال أنه ملا كان داخال حتت 

الطلب فطلبه من ذلك الوجه صار حظه تابعا للطلب فلحق مبا قبله يف التجرد عن احلظ ومسي بامسه وهذا مقرر يف موضعه 
ذا الكتاب وباهللا التوفيق والثاين غري داخل حتت الطلب فال يكون آخذا له إال من جهة إرادته واختياره ألن الطلب من ه

مرفوع عنه بالفرض فهو قد أخذه إذا من جهة حظه فلهذا يقال يف املباح إنه العمل املأذون فيه املقصود به جمرد احلظ 
  الدنيوي خاصة

  

  سة إنما تتعلق باألفعال والتروك بالمقاصداألحكام الخمالمسألة السادسة 

 فإدا عريت عن املقاصد مل تتعلق ا والدليل على ذلك أمور أحدها ما ثبت من أن األعمال بالنيات وهو أصل متفق عليه 
يف اجلملة واألدلة عليه ال تقصر عن مبلغ القطع ومعناه أن جمرد األعمال من حيث هي حمسوسة فقط غري معتربة شرعا 

ى حال إال ما قام الدليل على اعتباره يف باب خطاب الوضع خاصة أما يف غري ذلك فالقاعدة مستمرة وإذا مل تكن عل
معتربة حىت تقترن ا املقاصد كان جمردها يف الشرع مبثابة حركات العجماوات واجلمادات واألحكام اخلمسة ال تتعلق 

 ثبت من عدم اعتبار األفعال الصادرة من انون والنائم والصيب ا عقال وال مسعا فكذلك ما كان مثلها والثاين ما
واملغمى عليه وأا ال حكم هلا يف الشرع بأن يقال فيها جائز أو ممنوع أو واجب أو غري ذلك كما ال اعتبار ا من 

ذنا إن نسينا أو أخطأنا البهائم ويف القرآن وليس عليكم جناح فيما أخطأمت به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال ربنا ال تؤاخ
  قال قد فعلت ويف معناه روى احلديث رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه حديث صحيح وإن مل

يصح سندا فمعناه متفق على صحته ويف احلديث أيضا رفع القلم عن ثالث فذكر الصيب حىت حيتلم واملغمى عليه حىت 
ء ال قصد هلم وهي العلة يف رفع أحكام التكليف عنهم والثالث اإلمجاع على أن يفيق رواه امحد وابن خزمية فجميع هؤال

تكليف ما ال يطاق غري واقع يف الشريعة وتكليف من ال قصد له تكليف ما ال يطاق فإن قيل هذا يف الطلب وأما املباح 
د فرضناه غري قاصد هذا خلف فال تكليف فيه قيل مىت صح تعلق التخيري صح تعلق الطلب وذلك يستلزم قصد املخري وق

wوال يعترض هذا بتعلق الغرامات والزكاة باألطفال واانني وغري ذلك ألن هذا من قبيل خطاب الوضع وكالمنا يف 
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خطاب التكليف وال بالسكران لقوله تعاىل ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى فإنه قد أجيب عنه يف أصول الفقه وألنه يف 
ليه حلق نفسه كما حجر على الصيب وانون ويف سوامها ملا أدخل السكر على نفسه كان عقوده وبيوعه حمجور ع

  كالقاصد

لرفع األحكام التكليفية فعومل بنقيض املقصود أو ألن الشرب سبب ملفاسد كثرية فصار استعماله له تسببا يف تلك 
دم بكل نفس تقتل ظلما وكما يؤآخذ الزاين املفاسد فيؤآخذه الشرع ا وإن مل يقصدها كما وقعت مؤآخذة أحد ابين آ

مبقتضى املفسدة يف اختالط األنساب وإن مل يقع منه غري اإليالج احملرم ونظائر ذلك كثرية فاألصل صحيح واإلعتراض 
  عليه غري وارد 

  المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم من اإلعتبار المتقدم وجدته خادما للواجبالمسألة السابعة 

 مقدمة له أو تذكار به كان من جنس الواجب أوال فالذي من جنسه كنوافل الصلوات مع فرائضها ونوافل  ألنه إما
الصيام والصدقة واحلج وغري ذلك مع فرائضها والذي من غري جنسه كطهارة اخلبث يف اجلسد والثوب واملصلى والسواك 

 وكف اللسان عما ال يعىن مع الصيام وما أشبه وأخذ الزينة وغري ذلك مع الصالة وكتعجيل اإلفطار وتأخري السحور
ذلك فإذا كان كذلك فهو الحق بقسم الواجب بالكل وقلما يشذ عنه مندوب يكون مندوبا بالكل واجلزء وحيتمل هذا 

  املعىن تقريرا ولكن ما تقدم مغن عنه حبول اهللا

 الواجبات منه ما يكون مقصودا وهو فصل املكروه إذا اعتربته كذلك مع املمنوع كان كاملندوب مع الواجب وبعض
أعظمها ومنه ما يكون وسيلة وخادما للمقصود كطهارة احلدث وستر العورة واستقبال القبلة واألذان للتعريف باألوقات 

وإظهار شعائر اإلسالم مع الصالة فمن حيث كان وسيلة حكمه مع املقصود حكم املندوب مع الواجب يكون وجوبه 
الكل وكذلك بعض املمنوعات منه ما يكون مقصودا ومنه ما يكون وسيلة له كالواجب حرفا باجلزء دون وجوبه ب
  حبرف فتأمل ذلك 

  ما حد له الشارع وقتا محدودا من الواجبات أو المندوبات فإيقاعه فى وقته ال تقصير فيه شرعاالمسألة الثامنة 

لينا أكان وقته مضيقا أو موسعا ألمرين أحدمها أن حد  وال عتب وال ذم وإمنا العتب والذم ىف إخراجه عن وقته سواء ع
الوقت إما أن يكون ملعىن قصده الشارع أو لغري معىن وباطل أن يكون لغري معىن فلم يبق إال أن يكون ملعىن وذلك املعىن 

  هو أن يوقع الفعل فيه فإذا وقع فيه فذلك مقصود الشارع من ذلك التوقيت وهو

ىف ذلك الفعل الواقع فيه فلو كان فيه عتب أو ذم للزم أن يكون ملخالفة قصد الشارع ىف يقتضى قطعا موافقه األمر 
إيقاعه ىف ذلك الوقت الذى وقع فيه العتب بسببه وقد فرضناه موافقا هذا خلف والثاين أنه لو كان كذلك للزم أن يكون 

 الوقت املعني خمريا ىف أجزائه إن كان موسعا اجلزء من الوقت الذى وقع فيه العتب ليس من الوقت املعني ألنا قد فرضنا
والعتب مع التخيري متنافيان فال بد أن يكون خارجا عنه وقد فرضناه جزءا من أجزائه هذا خلف حمال وظهور هذا املعىن 

wغري حمتاج إىل دليل فإن قيل قد ثبت أصل طلب املسارعة إىل اخلريات واملسابقة إليها وهو أصل قطعى وذلك ال خيتص 
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ببعض األوقات دون بعض وال ببعض األحوال دون بعض إذا كان السبق إىل اخلريات مطلوبا بالبد فاملقصر عنه معدود 
ىف املقصرين واملفرطني وال شك أن من كان هكذا فالتعب الحق به ىف تفريطه وتقصريه فكيف يقال ال عتب عليه ويدل 

نه أنه ملا مسع قول النىب أول الوقت رضوان اهللا وآخره عفوا اهللا على حتقيق هذا ما روى عن أىب بكر الصديق رضى اهللا ع
رواه الترمذي قال رضوان اهللا أحب الينا من عفوه فإن رضوانه للمحسنني وعفوه عن املقصرين وىف مذهب مالك ما يدل 

لرجل وحده ىف على هذا أيضا فقد قال ىف املسافرين يقدمون الرجل لسنه يصلي م فيسفر بصالة الصبح قال يصلي ا
  أول الوقت أحب إيل من أن يصلي بعد اإلسفار ىف مجاعة فقدم كما ترى

حكم املسابقة ومل يعترب اجلماعة الىت هي سنة يعد من تركها مقصرا فأوىل أن يعد من ترك املسابقة مقصرا وجاء عنه أيضا 
اء فلم يصمه حىت مات فعليه اإلطعام فيمن أفطر ىف رمضان لسفر أو مرض مث قدم أو صح ىف غري شعبان من شهور القض

وجعله مفرطا كمن صح أو قدم يف شعبان فلم يصمه حىت دخل رمضان الثاىن مع أن القضاء ليس على الفور عنده قال 
اللخمى جعله مترقبا ليس على الفور وال على التراخي فإن قضى ىف شعبان مع القدرة عليه قبل شعبان فال إطعام ألنه غري 

ت قبل شعبان فمفرط وعليه اإلطعام حنو قول الشافعية ىف احلج إنه على التراخى فإن مات قبل األداء كان مفرط وإن ما
آمثا فهذا أيضا رأي الشافعية مضاد ملقتضى األصل املذكور فأنت ترى أوقاتا معينة شرعا إما بالنص وإما باإلجتهاد مث 

 بعضها وذلك مضاد ملا تقدم فاجلواب أن أصل املسابقة إىل صار من قصر عن املسابقة فيها ملوما معاتبا بل آمثا ىف
اخلريات ال ينكر غري أن ما عني له وقت معني من الزمان هل يقال إن إيقاعه ىف وقته املعني له مسابقة فيكون األصل 

حني سئل عن املذكور شامال له أم يقال ليس شامال له واألول هو اجلارى على مقتضى الدليل فيكون قوله عليه السالم 
أفضل األعمال فقال الصالة ألول وقتها ذكره ابو داود والترمذي يف الترغيب والترهيب يريد به وقت االختيار مطلقا 

  ويشري إليه أنه عليه السالم حني علم األعرايب األوقات صلى ىف

ى التقصري والتفريط بالنسبة إىل ما أوائل األوقات وأواخرها وحد ذلك حدا ال يتجاوز ومل ينبه فيه على تقصري وإمنا نبه عل
بعد ذلك من أوقات الضرورات إذا صلى فيها من ال ضرورة له إذ قال تلك صالة املنافقني عن الستة اال البخاري 

احلديث فبني أن وقت التفريط هو الوقت الذى تكون الشمس فيه بني قرين الشيطان فإمنا ينبغى أن خيرج عن وصف 
 خرج عن اإليقاع ىف ذلك الوقت احملدود وعند ذلك يسمى مفرطا ومقصرا وآمثا أيضا عند بعض املسابقة واملسارعة من

الناس وكذلك الواجبات الفورية وأما املقيدة بوقت العمر فإا ملا قيد آخرها بأمر جمهول كان ذلك عالمة على طلب 
املكلف ما ىف مثله يؤدى ذلك املطلوب فلم يفعل مع املبادرة واملسابقة ىف أول أزمنة اإلمكان فإن العاقبة مغيبة فإذا عاش 

سقوط األعذار عد والبد مفرطا وأمثه الشافعي ألن املبادرة هي املطلوب ال أنه على التحقيق خمري بني أول الوقت وآخره 
يه بنقض وأيضا فإن آخره غري معلوم وإمنا املعلوم منه ما ىف اليد اآلن فليست هذه املسألة من أصلنا املذكور فال تعود عل

فال ينكر استحباب املسابقة بالنسبة إىل الوقت املعني لكن حبيث ال يعد املؤخر عن أول الوقت املوسع مقصرا وإال مل يكن 
الوقت على حكم التوسعة وهذا كما ىف الواجب املخري ىف خصال الكفارة فإن للمكلف اإلختيار ىف األشياء املخري فيها 

wوت فيكون بعضها أكثر أجرا من بعض كما يقول بذلك ىف اإلطعام ىف كفارة رمضان مع وإن كان األجر فيها يتفا
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وجود التخيري يف احلديث وقول مالك به وكذلك العتق يف كفارة الظهار أو القتل أو غريمها هو خمري يف أي الرقاب شاء 
  وال يعد خمتار غري األعلىمع أن األفضل أعالها مثنا وأنفسها عند أهلها وال خيرج بذلك التخيري عن بابه 

مقصرا وال مفرطا وكذلك خمتار الكسوة أو اإلطعام ىف كفارة اليمني وما أشبه ذلك من املطلقات الىت ليس للشارع قصد 
ىف تعيني بعض أفرادها مع حصول الفضل ىف األعلى منها وكما أن احلج ماشيا أفضل وال يعد احلاج راكبا مفرطا 

 املساجد أفضل من قلتها وال يعد من كان جار املسجد بقلة خطاه له مقصرا بل املقصر هو والمقصرا وكثرة اخلطا إىل
الذى قصر عما حد له وخرج عن مقتضى األمر املتوجه إليه وليس ىف مسألتنا ذلك وأما حديث أىب بكر رضي اهللا عنه 

 عن مجيع الوقت املختار وإن فلم يصح وإن فرضنا صحته فهو معارض باألصل القطعي وإن سلم فمحمول على التأخري
سلم فأطلق لفظ التقصري على ترك األوىل من املسارعة إىل تضعيف األجور ال أن املؤخر خمالف ملقتضى األمر وأما املسائل 

مالك فلعل استحبابه لتقدمي الصالة وترك اجلماعة مراعاة للقول بأن للصبح وقت ضرورة وكان اإلمام قد أخر إليه وما 
ام التفريط ىف قضاء رمضان بناء على القول بالفور ىف القضاء فال يتعني فيها ما ذكر ىف السؤال فال اعتراض ذكر ىف إطع

  بذلك وباهللا التوفيق 

  الحقوق الواجبة على المكلفالمسألة التاسعة 

يحة  على ضربني كانت من حقوق اهللا كالصالة والصيام واحلج أو من حقوق اآلدميني كالديون والنفقات والنص
وإصالح ذات البني وما أشبه ذلك أحدمها حقوق حمدودة شرعا واآلخر حقوق غري حمدودة فأما احملدودة املقدرة فالزمة 
لذمة املكلف مترتبهة عليه دينا حىت خيرج عنها كأمثان املشتريات وقيم املتلفات ومقادير الزكوات وفرائض الصلوات وما 

  تب ىف ذمته ديناأشبه ذلك فال إشكال ىف أن مثل هذا متر

عليه والدليل على ذلك التحديد والتقدير فإنه مشعر بالقصد إىل أداء ذلك املعني فإذا مل يؤده فاخلطاب باق عليه وال 
يسقط عنه إال بدليل وأما غري احملدودة فالزمه له وهو مطلوب ا غري أا ال تترتب ىف ذمته ألمور أحدها أا لو ترتبت 

دة معلومة إذ اهول ال يترتب ىف الذمة وال يعقل نسبته إليها فال يصح أن يترتب دينا وذا استدللنا ىف ذمته لكانت حمدو
على عدم الترتب ألن هذه احلقوق جمهولة املقدار والتكليف بأداءنا ال يعرف له مقدار تكليف مبتعذر الوقوع وهو ممتنع 

احملتاجني وإغاثة امللهوفني وإنقاذ الغرقى واجلهاد واألمر مسعا ومثاله الصدقات املطلقة وسد اخلالت ودفع حاجات 
باملعروف والنهي عن املنكر ويدخل حتته سائر فروض الكفايات فإذا قال الشارع أطعموا القانع واملعتر أو قال أكسوا 

فإذا تعينت حاجة العارى أو أنفقوا ىف سبيل اهللا فمعىن ذلك طلب رفع احلاجة ىف كل واقعة حبسبها من غري تعيني مقدار 
تبني مقدار ما حيتاج إليه فيها بالنظر ال بالنص فإذا تعني جائع فهو مأمور بإطعامه وسد خلته مبقتضى ذلك اإلطالق فإن 
أطعمه ما ال يرفع عنه اجلوع فالطلب باق عليه ما مل يفعل من ذلك ما هو كاف ورافع للحاجة الىت من أجلها أمر ابتداء 

إختالف الساعات واحلاالت ىف ذلك املعني فقد يكون ىف الوقت غري مفرط اجلوع فيحتاج إىل والذى هو كاف خيتلف ب
w  مقدار من الطعام فإذا تركه حىت أفرط
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عليه احتاج إىل أكثر منه وقد يطعمه آخر فريتفع عنه الطلب رأسا وقد يطعمه آخر ما ال يكفيه فيطلب هذا بأقل مما كان 
تلف بإختالف األحوال واألزمان مل يستقر للترتيب ىف الذمة أمر معلوم يطلب ألبتة وهذا مطلوبا به فإذا كان املكلف به خي

معىن كونه جمهوال فال يكون معلوما إال ىف الوقت احلاضر حبسب النظر ال مبقتضى النص فإذا زال الوقت احلاضر صار يف 
احلاجة العارضة والثاىن أنه لو ترتب ىف ذمته الثاىن مكلفا بشىء آخر ال باألول أو سقط عنه التكليف إذا فرض ارتفاع 

أمر خلرج إىل ما ال يعقل ألنه ىف كل وقت من أوقات حاجة احملتاج مكلف بسدها فإذا مضى وقت يسع سدها مبقدار 
معلوم مثال مث مل يفعل فترتب ىف ذمته مث جاء زمان ثان وهو على حاله أو أشد فأما أن يقال إنه مكلف أيضا بسدها أوال 

لثاىن باطل إذ ليس هذا الثاىن بأوىل بالسقوط من األول ألنه إمنا كلف ألجل سد اخللة فريتفع التكليف واخللة باقية هذا وا
حمال فال بد أن يترتب ىف الذمة ثانيا مقدار ما تسد به احلاجة ذلك الوقت وحينئذ يترتب يف ذمته يف حق واحد قيم كثرية 

ول ىف الشرع والثالث أن هذا يكون عينا أو كفاية وعلى كل تقدير يلزم إذا مل يقم به بعدد األزمان املاضية وهذا غري معق
أحد أن يترتب إما ىف ذمة واحد غري معني وهو باطل ال يعقل وإما ىف ذمم مجيع اخللق مقسطا فكذلك للجهل مبقدار 

لف رجل مائة ألف درهم وهو ذلك القسط لكل واحد أوغري مقسط فيلزم فيما قيمته درهم أن يترتب ىف ذمم مائة أ
  باطل كما تقدم والرابع لو ترتب ىف ذمته لكان عبثا وال عبث ىف التشريع فإنه

إذا كان املقصود دفع احلاجة فعمران الذمة ينايف هذا املقصد إذ املقصود إزالة هذا العارض ال غرم قيمة العارض فإذا كان 
ري صحيح ال يقال إنه الزم ىف الزكاة املفروضة وأشباهها إذ املقصود احلكم بشغل الذمة منافيا لسبب الوجوب كان عبثا غ

ا سد اخلالت وهى تترتب ىف الذمة ألنا نقول نسلم أن املقصود ما ذكرت ولكن احلاجة الىت تسد بالزكاة غري متعينه 
وضة أو هبة فللشرع قصد ىف على اجلملة أال ترى أا تؤدي اتفاقا وأن مل تظهر عني احلاجة فصارت كاحلقوق الثابتة مبعا

تضمني املثل أو القيمة فيها خبالف ما حنن فيه فإن احلاجة فيه متعينة فال بد من إزالتها ولذلك ال يتعني هلا مال زكاة من 
غريه بل بأي مال ارتفعت حصل املطلوب فاملال غري مطلوب لنفسه فيها فلو ارتفع العارض بغري شىء لسقط الوجوب 

ال بد من بذهلا وإن كان حملها غري مضطر إليها ىف الوقت ولذلك عينت وعلى هذا الترتيب ىف بذل املال والزكاة وحنوها 
للحاجة جيري حكم سائر أنواع هذا القسم فإن قيل لو كان اجلهل مانعا من الترتب ىف الذمة لكان مانعا من أصل 

اهول تكليف مبا ال يطاق فلو قيل ألحد أنفق التكليف أيضا ألن العلم باملكلف به شرط ىف التكليف إذ التكليف ب
مقدارا ال تعرفه أو صل صلوات ال تدري كم هي أو انصح من ال تدريه وال متيزه وما أشبه ذلك لكان تكليفا مبا ال يطاق 

  إذ ال ميكن العلم باملكلف به أبدا إال بوحي

ذا خلف فاجلواب أن اجلهل املانع من أصل التكليف وإذا علم بالوحي صار معلوما ال جمهوال والتكليف باملعلوم صحيح ه
هو املتعلق مبعني عند الشارع كما لو قال أعتق رقبة وهو يريد الرقبة الفالنية من غري بيان فهذا هو املمتنع أما ما مل يتعني 

رع قصد ىف عند الشارع حبسب التكليف فالتكليف به صحيح كما صح ىف التخيري بني اخلصال ىف الكفارة إذ ليس للشا
إحدى اخلصال دون ما بقى فكذلك هنا إمنا مقصود الشارع سد اخلالت على اجلملة فما مل يتعني خلة فال طلب فإذا 
wتعينت وقع الطلب هذا هو املراد هنا وهو ممكن للمكلف مع نفي التعيني ىف مقدار وال ىف غريه وهنا ضرب ثالث آخذ 
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ا هو حمل اجتهاد كالنفقة على األقارب والزوجات وألجل ما فيه من الشبه بشبه من الطرفني األولني فلم يتمحض ألحدمه
بالضر بني اختلف الناس فيه هل له ترتب ىف الذمة أم ال فإذا ترتب فال يسقط باإلعسار فالضرب األول الحق بضروريات 

ىل اجتهاد املكلفني والثالث الدين ولذلك حمض بالتقدير والتعيني والثاىن الحق بقاعدة التحسني والتزيني ولذلك وكل إ
آخذ من الطرفني بسبب متني فال بد فيه من النظر ىف كل وافعة على التعيني واهللا أعلم فصل ورمبا انضبط الضربان 

  األوالن بطلب العني والكفاية فإن حاصل األول أنه طلب مقدر على كل عني من أعيان املكلفني وحاصل

 وأهله إال أن هذا الثاىن قد يدخل فيه ما يظن أنه طلب عني ولكنه ال يصري طلبا الثاىن إقامة األود العارض ىف الدين
متحتما ىف الغالب إال عند كونه كفاية كالعدل واإلحسان وإيتاء ذى القرىب وأما إذا مل يتحتم فهو مندوب وفروض 

لطرفني أيضا فلذلك اختلفوا ىف الكفايات مندوبات على األعيان فتأمل هذا املوضع وأما الضرب الثالث فآخذ شبها من ا
  تفاصيله حسبما ذكره الفقهاء واهللا أعلم 

  يصح أن يقع بين الحالل والحرام مرتبة العفوالمسألة العاشرة 

 فال حيكم عليه بأنه واحد من اخلمسة املذكورة هكذا على اجلملة ومن الدليل على ذلك أوجه أحدها ما تقدم من أن 
  بأفعال املكلفنياألحكام اخلمسة إمنا تتعلق 

مع القصد إىل الفعل وأما دون ذلك فال وإذا مل يتعلق ا حكم منها مع وجدانه ممن شأنه أن تتعلق به فهو معىن العفو 
املتكلم فيه أي ال مؤآخذة به والثاىن ما جاء من النص على هذه املرتبة على اخلصوص فقد روى عن النىب أنه قال إن اهللا 

ا رواه الدارقطين وى عن أشياء فال تنتهكوها وحد حدودا فال تعتدوها وعفا عن أشياء رمحة فرض فرائض فال تضيعوه
بكم ال عن نسيان فال تبحثوا عنها رواه الدارقطين وقال ابن عباس ما رأيت قوما خريا من أصحاب حممد ما سألوه إال 

لونك عن اليتامى و يسألونك عن الشهر عن ثالث عشرة مسألة حىت قبض كلها ىف القرآن يسألونك عن احمليض و يسأ
احلرام ما كانوا يسألون إال عما ينفعهم يعىن أن هذا كان الغالب عليهم وعن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه قال مامل يذكر 

ىف القرآن فهو مما عفا اهللا عنه وكان يسأل عن الشىء مل حيرم فيقول عفو وقيل له ما تقول ىف أموال أهل الذمة فقال 
عفو يعىن ال تؤخذ منهم زكاة وقال عبيد ابن عمري أحل اهللا حالال وحرم حراما فما أحل فهو حالل وما حرم فهو حرام ال

  وما سكت عنه فهو عفو والثالث ما يدل على هذا املعىن ىف اجلملة كقوله تعاىل عفا اهللا عنك

ىف الشريعة العفو عن اخلطأ ىف االجتهاد حسبما مل آذنت هلم اآلية فإنه موضع اجتهاد ىف اإلذن عند عدم النص وقد ثبت 
بسطه األصوليون ومنه قوله تعاىل لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيم وقد كان النيب عليه السالم 

ألفعال يكره كثرة السؤال فيما مل يرتل فيه حكم بناء على حكم الرباءة األصلية إذ هى راجعة إىل هذا املعىن ومعناها أن ا
معها معفو عنها وقد قال إن أعظم املسلمني ىف املسلمني جرما من سأل عن شىء مل حيرم عليهم فحرم عليهم من أجل 
مسألته وقال ذروين ما تركتكم فإمنا هلك من قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على انبياءهم ما يتكم عنه فانتهوا وما 

ليه السالم قوله تعاىل وهللا على الناس حج البيت اآلية فقال رجل يا رسول اهللا أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وقرأ ع
wأكل عام فأعرض مث قال يا رسول اهللا أكل عام فأعرض مث قال يا رسول اهللا أكل عام فقال رسول اهللا والذى نفسى بيده 
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كم مث ذكر معىن ما تقدم وىف مثل هذا لو قلتها لو جبت ولو جبت ما قمتم ا ولو مل تقوموا ا لكفرمت فذروين ما تركت
نزلت يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم اآلية مث قال عفا اهللا عنها أى عن تلك األشياء فهى إذا 
عفو وقد كره عليه السالم املسائل وعاا وى عن كثرة السؤال وقام يوما وهو يعرف ىف وجهه الغضب فذكر الساعة 

ر قبلها أمورا عظاما مث قال من أحب أن يسأل عن شىء فليسأل عنه فواهللا ال تسألوين عن شىء إال أخربتكم به ما وذك
  دامت يف مقامى هذا قال أنس فأكثر الناس من البكاء حني مسعوا ذلك وأكثر رسول اهللا أن يقول سلوين فقام

أكثر أن يقول سلوين برك عمر بن اخلطاب على ركبتيه عبداهللا بن حذافة السهمي فقال من أيب قال أبوك حذافة فلما 
فقال يا رسول اهللا رضينا باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد نبيا قال فسكت رسول اهللا حني قال عمر ذلك فرتلت اآلية 

 اخلري وقال أوال والذي نفسي بيدي لقد عرضت على اجلنة والنار آنفا يف عرض هذا احلائط وأنا أصلي فلم أر كاليوم يف
والشر وظاهر من هذا املساق أن قوله سلوين يف معرض الغضب تنكيل م يف السؤال حىت يروا عاقبة السؤال وألجل 

ذلك جاء قوله تعاىل إن تبد لكم تسؤكم وقد ظهر من هذه اجلملة ما يعفى عنه وهو ما ى عن السؤال عنه فكون احلج 
ضر تقتضيه أيضا فلما سكت عن التكرار كان الذي ينبغي احلمل على أخف هللا هو مقتضى اآلية كما أن كونه للعام احلا

حمتمالته وإن فرض أن اإلحتمال اآلخر مراد فهو مما يعفى عنه ومثل هذا قصة أصحاب البقرة ملا شددوا بالسؤال وكانوا 
ن من أفعال املكلفني ما متمكنني من ذبح أي بقرة شاؤا شدد عليهم حىت ذحبوها وما كادوا يفعلون فهذا كله واضح يف أ

ال حيسن السؤال عنه وعن حكمه ويلزم من ذلك أن يكون معفوا عنه فقد ثبت أن مرتبة العفو ثابتة وأا ليست من 
األحكام اخلمسة فصل ويظهر هذا املعىن يف مواضع من الشريعة منها ما يكون متفقا عليه ومنها ما خيتلف فيه فمنها اخلطأ 

  لى عدم املؤاخذةوالنسيان فإنه متفق ع

به فكل فعل صدر عن غافل أو ناس أو خمطئ فهو مما عفى عنه وسواء علينا أفرضنا تلك األفعال مأمورا ا أو منهيا عنها 
أم ال ألا إن مل تكن منهيا عنها وال مأمورا ا وال خمريا فيها فقد رجعت إىل قسم ما ال حكم له يف الشرع وهو معىن 

األمر والنهي فمن شرط املؤآخذة به ذكر األمر والنهي والقدرة على اإلمتثال وذلك يف املخطئ العفو وأن تعلق ا 
والناسي والغافل حمال ومثل ذلك النائم وانون واحلائض وأشباه ذلك ومنها اخلطأ يف اإلجتهاد وهو راجع إىل األول وقد 

هللا سبق اآلية ومنها اإلكراه كان مما يتفق عليه أو مما جاء يف القرآن عفا اهللا عنك مل أذنت هلم وقال لوال كتاب من ا
خيتلف فيه إذا قلنا جبوازه فهو راجع إىل العفو كان األمر والنهي باقيني عليه أو ال فإن حاصل ذلك أن تركه ملا ترك وفعله 

رفع اجلناح ملا فعل ال حرج عليه فيه ومنها الرخص كلها على اختالفها فإن النصوص دلت على ذلك حيث نص على 
ورفع احلرج وحصول املغفرة وال فرق يف ذلك بني أن تكون الرخصة مباحة أو مطلوبة ألا إن كانت مباحة فال إشكال 
وإن كانت مطلوبة فيلزمها العفو عن نقيض املطلوب فأكل امليتة إذا قلنا بإجيابه فالبد أن يكون نقيضه وهو الترك معفوا 

يف التكليف ما وهو حمال ومرفوع عن األمة ومنها الترجيح بني الدليلني عند تعارضهما عنه وإال لزم اجتماع النقيضني 
  ومل ميكن اجلمع فإذا ترجح أحد الدليلني كان مقتضى املرجوح يف حكم العفو ألنه إن مل يكن كذلك مل
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هو باطل وسواء علينا أقلنا ميكن الترجيح فيؤدي إىل رفع أصله وهو ثابت باإلمجاع وألنه يؤدي إىل اخلطاب بالنقيضني و
ببقاء اإلقتضاء يف الدليل املرجوح وإنه يف حكم الثابت أم قلنا إنه يف حكم العدم ال فرق بينهما يف لزوم العفو ومنها 

العمل على خمالفة دليل مل يبلغه أو على موافقة دليل بلغه وهو يف نفس األمر منسوخ أو غري صحيح ألن احلجة مل تقم 
ال بد من بلوغ الدليل إليه وعلمه به وحينئذ حتصل املؤآخذة به وإال لزم تكليف ما ال يطاق ومنها الترجيح عليه بعد إذ 

بني اخلطابني عند تزامحهما ومل ميكن اجلمع بينهما ال بد من حصول العفو بالنسبة إىل املؤخر حىت حيصل املقدم ألنه 
وهو مرفوع شرعا ومنها ما سكت عنه فهو عفو ألنه إذا كان املمكن يف التكليف ما وإال لزم تكليف ما ال يطاق 

مسكوتا عنه مع وجود مظنته فهو دليل على العفو فيه وما تقدم من األمثلة يف األدلة السابقة فهو مما يصح التمثيل به واهللا 
ن إما أن تكون أعلم فصل وملانع مرتبة العفو أن يستدرك عليه بأوجه أحدها أن أفعال املكلفني من حيث هم مكلفو

جبملتها داخلة حتت خطاب التكليف وهو اإلقتضاء أو التخيري أو ال تكون جبملتها داخلة فإن كانت جبملتها داخلة فال 
زائد على األحكام اخلمسة وهو املطلوب وإن مل تكن داخلة جبملتها لزم أن يكون بعض املكلفني خارجا عن حكم 

  خطاب

كن ذلك باطل ألنا فرضناه مكلفا فال يصح خروجه فال زائد على األحكام اخلمسة التكليف ولو يف وقت أو حالة ما ل
والثاين ان هذا الزائد إما أن يكون حكما شرعيا أو ال فإن مل يكن حكما شرعيا فال اعتبار به والذي يدل على أنه ليس 

ألمر أو ي وذلك يستلزم كون حكما شرعيا إنه مسمى بالعفو والعفو إمنا يتوجه حيث يتوقع للمكلف حكم املخالفة 
املكلف به قد سبق حكمه فال يصح أن يتوارد عليه حكم آخر لتضاد األحكام وأيضا فإن العفو إمنا هو حكم أخروى ال 
دنيوى وكالمنا يف األحكام املتوجهة يف الدنيا وأما إن كان العفو حكما شرعيا فإما من خطاب التكليف أو من خطاب 

لتكليف حمصورة يف اخلمسة وأنواع خطاب الوضع حمصورة أيضا يف اخلمسة اليت ذكرها الوضع وأنواع خطاب ا
األصوليون وهذا ليس منها فكان لغوا والثالث إن هذا الزائد إن كان راجعا إىل املسالة األصولية وهي أن يقال هل يصح 

وىل من نفيها إال بدليل واألدلة فيها متعارضة أن خيلو بعض الوقائع عن حكم اهللا أم ال فاملسألة خمتلف فيها فليس إثباا أ
فال يصح اثباا إال بالدليل السامل عن املعارض ودعواه وأيضا أن كانت اجتهادية فالظاهر نفيها باألدلة املذكورة يف كتب 

دليل فيه األصول وإن مل تكن راجعة إىل تلك املسألة فليست مبفهومة وما تقدم من األدلة على اثبات مرتبة العفو ال 
فاألدلة النقلية غري مقتضية للخروج عن األحكام اخلمسة ألمكان اجلمع بينهما وألن العفو أخروى وأيضا فإن سلم للعفو 

ثبوت ففي زمانه عليه السالم ال يف غريه وال مكان تأويل تلك الظواهر وما ذكر من أنواعه فداخلة أيضا حتت اخلمسة 
اخلطأ والنسيان واإلكراه واحلرج وذلك يقتضي إما اجلواز مبعىن اإلباحة وإما رفع ما فإن العفو فيها راجع إىل رفع حكم 

  يترتب على املخالفة من الذم وتسبيب العقاب وذلك

يقتضي إثبات اإلمر والنهي مع رفع آثارمها ملعارض فارتفع احلكم مبرتبة العفو وأن يكون أمرا زائدا على اخلمسة ويف هذا 
ل وللنظر يف ضوابط ما يدخل حتت العفو إن قيل به نظر فإن اإلقتصار به عل حمال النصوص نزغة اال أحباث أخر فص

wظاهرية واالحنالل يف اعتبار ذلك على اإلطالق خرق ال يرقع واإلقتصار فيه على بعض احملال دون بعض حتكم يأباه 
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اهللا والقول يف ذلك ينحصر يف ثالثة أنواع أحدها املعقول واملنقول فال بد من وجه يقصد حنوه يف املسألة حىت تتبني حبول 
الوقوف مع مقتضى الدليل املعارض قصد حنوه وإن قوى معارضه والثاين اخلروج عن مقتضاه عن غري قصد أو عن قصد 

لكن بالتأويل والثالث العمل مبا هو مسكوت عن حكمه رأسا فأما األول فيدخل حتته العمل بالعزمية وإن توجه حكم 
 ظاهرا ان العزمية ملا توخيت على ظاهر العموم أو اإلطالق كان الواقف معها واقفا على دليل مثله معتمد على الرخصة

اجلملة وكذلك العمل بالرخصة وإن توجه حكم العزمية فإن الرخصة مستمدة من قاعدة رفع احلرج كما أن العزمية راجعة 
لرخصة وقوف مع ما مثله معتمد لكن ملا كان أصل رفع إىل أصل التكليف وكالمها أصل كلي فالرجوع إىل حكم ا

احلرج واردا على أصل التكليف ورود املكمل ترجح جانب أصل العزمية بوجه ما غري أنه ال خيرم أصل الرجوع ألن 
بذلك املكمل قيام أصل التكليف وقد اعترب يف مذهب مالك هذا ففيه أن سافر يف رمضان أقل من أربعة برد فظن أن 

   مباح بهالفطر

فافطر فال كفارة عليه وكذلك من أفطر فيه بتأويل وإن كان أصله غري علمى بل هذا جار ىف كل متأول كشارب املسكر 
ظانا أنه غري مسكر وقاتل املسلم ظانا أنه كافر وآكل املال احلرام عليه ظانا أنه حالل له واملتطهر مباء جنس ظانا أنه طاهر 

ملخطىء ىف اجتهاده وقد خرج أبو داود عن ابن مسعود رضى اهللا عنه أنه جاء يوم اجلمعة وأشباه ذلك ومثله اتهد ا
والنىب خيطب فسمعه يقول اجلسوا فجلس بباب املسجد فرآه النىب فقال تعاىل يا عبد اهللا ابن مسعود فظاهر من هذا أنه 

عبد اهللا بن رواحة وهو بالطريق رسول اهللا رأى الوقوف مع جمرد األمر وأن قصد غريه مسارعة إىل امتثال أوامره ومسع 
وهو يقول اجلسوا فجلس ىف الطريق فمر به النىب فقال ما شأنك فقال مسعتك تقول أجلسوا فجلست فقال النىب زادك اهللا 

طاعة وظاهر هذه القصة أنه مل يقصد باألمر باجللوس ولكنه ملا مسع ذلك سارع إىل امتثاله ولذلك سأله النىب حني رآه 
السا ىف غري موضع جلوس وقد قال عليه السالم ال يصل أحد العصر إال ىف بىن قريظة فأدركهم وقت العصر ىف الطريق ج

فقال بعضهم ال نصلي حىت نأتيها وقال بعضهم بل نصلي ومل يرد منا ذلك فذكر ذلك للنىب فلم يعنف واحدة من 
جتهاد مث يتبني له خطأه ما مل يكن قد أخطأ نصا أو الطائفتني ويدخل ههنا كل قضاء قضى به القاضى من مسائل اال

إمجاعا أو بعض القواطع وكذلك الترجيح بني الدليلني فإنه وقوف مع أحدمها وإمهال لآلخر فإذا فرض مهمال للراجح 
فذلك ألجل وقوفه مع املرجوح وهو ىف الظاهر دليل يعتمد مثله وكذلك العمل بدليل منسوخ أو غري صحيح فإنه وقوف 
مع ظاهر دليل يعتمد مثله ىف اجلملة فهذه وأمثاهلا مما يدخل حتت معىن العفو املذكور وإمنا قلنا الوقوف مع مقتضى الدليل 
املعارض فشرط فيه املعارضة ألنه إن كان غري معارض مل يدخل حتت العفو ألنه أمر أو ى أو ختيري عمل على وفقه فال 

  عتب

م الظاهر فال موقع للعفو فيه وإمنا قيل وإن قوى معارضه ألنه إن مل يقو معارضه مل يكن يتوهم فيه وال مؤآخذة تلزمه حبك
من هذا النوع بل من النوع الذي يليه على أثر هذا فإنه ترك لدليل وهنا وإن كان أعماال لدليل أيضا فأعماله من حيث 

فو فيه وأما النوع الثاىن وهو اخلروج عن هو أقوى عند الناظر أو ىف نفس األمر كأعمال الدليل غري املعارض فال ع
wمقتضى الدليل عن غري قصد أو عن قصد لكن بالتأويل فمنه الرجل يعمل عمال على اعتقاد إباحته ألنه مل يبلغه دليل 
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رمة حترميه أو كراهيته أو يتركه معتقدا إباحته إذا مل يبلغه دليل وجوبه أو ندبه كقريب العهد باإلسالم ال يعلم أن اخلمر حم
فيشرا أو ال يعلم أن غسل اجلنابة واجب فيتركه وكما اتفق ىف الزمان األول حني مل تعلم األنصار طلب الغسل من 
التقاء اخلتانني ومثل هذا كثري يتبني للمجتهدين وقد روى عن مالك أنه كان ال يرى ختليل أصابع الرجلني ىف الوضوء 

لل فرجع إىل القول به وكما اتفق ألىب يوسف مع مالك ىف املد والصاع حىت ويراه من التعمق حىت بلغه أن النىب كان خي
رجع إىل القول بذلك ومن ذلك العمل على املخالفة خطأ أونسيانا ومما يروى من احلديث رفع أمىت اخلطأ والنسيان وما 

 أنه من غري قصد وإن وجد استكرهوا عليه فإن صح فذلك وإال فاملعىن متفق عليه ومما جيرى جمرى اخلطأ والنسيان ىف
  القصد اال كراه املضمن ىف احلديث وأبني

من هذا العفو عن عثرات ذوى اهليآت فإنه ثتب ىف الشرع اقالتهم ىف الزالت وأن ال يعاملوا بسببها معاملة غريهم جاء ىف 
وروى العمل بذلك عن احلديث أقيلوا ذوى اهليآت عثرام وىف حديث آخر جتافوا عن عقوبة ذوى املروءة والصالح 

حممد بن أىب بكر بن عمرو بن حزم فإنه قضى به ىف رجل من آل عمر بن اخلطاب شج رجال وضربه فأرسله وقال أنت 
من ذوى اهليآت وىف خرب آخر عن عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب أنه قال استادى على موىل ىل 

 ابن حزم فأتاىن فقال جرحته قلت نعم قال مسعت خالىت عمرة تقول قالت عائشة قال جرحته يقال له سالم الرببرى إىل
رسول اهللا أقيلوا ذوى اهليئات عثرام فخلى سبيله ومل يعاقبه وهذا أيضا من شئون رب العزة سبحانه فإنه قال وجيزى 

كنها أحكام آخروية وكالمنا ىف األحكام الذين أحسنوا باحلسىن الذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش ال اللمم اآلية ل
  الدنيوية ويقرب

من هذا املعىن درء احلدود بالشبهات فإن الدليل يقوم هنالك مفيدا للظن يف إقامة احلد ومع ذلك فإذا عارضه شبهة وإن 
هذا ضعفت غلب حكمها ودخل صاحبها يف حكم العفو وقد يعد هذا اال مما خولف فيه الدليل بالتأويل وهو من 

النوع أيضا ومثال خمالفته بالتأويل مع املعرفة بالدليل ما وقع يف احلديث يف تفسري قوله تعاىل ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصاحلات جناح فيما طعموا اآلية عن قدامة بن مظعون حني قال لعمر بن اخلطاب إن كنت شربتها فليس لك أن جتلدي 

س على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا اآلية فقال عمر إنك أخطأت قال عمر ومل قال ألن اهللا يقول لي
التأويل يا قدامة إذا اتقيت اجتنبت ما حرم اهللا قال القاضي إمساعيل وكأنه أراد أن هذه احلالة تكفر ما كان من شربه ألنه 

كما يف حديث علي رضي اهللا عنه ومل يأت كان ممن اتقى وآمن وعمل الصاحلات وأخطأ يف التأويل خبالف من استحلها 
يف حديث قدامة أنه حد ومما وقع يف املذهب يف املستحاضة تترك الصالة زمانا جاهلة بالعمل أنه ال قضاء عليها فيما 

تركت قال يف خمتصر ما ليس يف املختصر لو طال باملستحاضة والنفساء الدم فلم تصل النفساء ثالثة اشهر وال املستحاضة 
ا مل يقضيا ما مضى إذا تأولنا يف ترك الصالة دوام ما ما من الدم وقيل يف املستحاضة إذا تركت بعد أيام أقرائها شهر

  يسريا اعادته وإن كان كثريا

فليس عليها قضاؤه بالواجب ويف مساع أيب زيد عن مالك أا إذا تركت الصالة بعد اإلستظهار جاهلة ال تقضي صالة 
w ابن القاسم هلا القضاء فهذا كله خمالفة للدليل مع اجلهل والتأويل فجعلوه من قبيل العفو ومن ذلك تلك األيام واستحب
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أيضا املسافر يقدم قبل الفجر فيظن أن من مل يدخل قبل غروب الشمس فال صوم له أو تطهر احلائض قبل طلوع الفجر 
خالف الدليل ألنه متأول وإسقاط الكفارة هو معىن فتظن أنه ال يصح صومها حىت تطهر قبل الغروب فال كفارة هنا وإن 

العفو وأما النوع الثالث وهو العمل مبا هو مسكوت عن حكمه ففيه نظر فإن خلوا بعض الوقائع عن حكم هللا مما اختلف 
ي فيه فأما على القول بصحة اخللو فيتوجه النظر وهو مقتضى احلديث وما سكت عنه فهو عفو وأشباهه مما تقدم وأما عل

القول اآلخر فيشكل احلديث إذ ليس مث مسكوت عنه حبال بل هو إما منصوص وإما مقيس على منصوص والقياس من 
مجلة األدلة الشرعية فال نازلة إال وهلا يف الشريعة حمل حكم فانتفى املسكوت عنه إذا وميكن أن يصرف السكوت على 

وت عن جمارى العادات مع استصحاا يف الوقائع وإىل هذا القول إىل ترك اإلستفصال مع وجود مظنته وإىل السك
السكوت عن أعمال أخذت قبل من شريعة إبراهيم عليه السالم فاألول كما يف قوله تعاىل وطعام الذين أوتوا الكتاب 

عياد حل لكم فإن هذا العموم يتناول بظاهره ما ذحبوا ألعيادهم وكنائسهم وإذا نظر إىل املعىن اشكل ألن يف ذبائح األ
  زيادة تنايف أحكام اإلسالم فكان للنظر هنا جمال ولكن مكحوال سئل عن املسألة فقال كله

قد علم اهللا ما يقولون وأحل ذبائحهم يريد واهللا أعلم أن اآلية مل خيص عمومها وإن وجد هذا اخلاص املنايف وعلم اهللا 
وما هو فيه لكن حبكم العفو عن وجه املنافاة وإىل مقتضاه ودخوله حتت عموم اللفظ ومع ذلك فأحل ما ليس فيه عارض 

حنو هذا يشري قوله عليه السالم وعفا عن أشياء رمحة بكم ال عن نسيان فال تبحثوا عنها وحديث احلج أيضا مثل هذا 
 السؤال حني قال أحجنا هذا لعامنا أو لألبد ألن اعتبار اللفظ يعطى أنه لألبد فكره عليه السالم سؤاله وبني له علة ترك

عن مثله وكذلك حديث أن أعظم املسلمني يف املسلمني جرما اخل يشري إىل هذا املعىن فإن السؤال عما مل حيرم مث حيرم 
ألجل املسألة إمنا يأيت يف الغالب من جهة إبداء وجه فيه يقتضي التحرمي مع أن له أصال يرجع إليه يف احللية وإن اختلفت 

ىن خييل اخلروج عن حكم ذلك األصل وحنو حديث ذروين ما تركتكم وأشباه ذلك والثاين فروعه يف أنفسها أو دخلها مع
كما يف األشياء اليت كانت يف أول اإلسالم على حكم اإلقرار مث حرمت بعد ذلك بتدريج كاخلمر فإا كانت معتادة 

ذلك ومل يتعرض يف الشرع للنص على اإلستعمال يف اجلاهلية مث جاء اإلسالم فتركت على حاهلا قبل اهلجرة وزمانا بعد 
حكمها حىت نزل يسألونك عن اخلمر وامليسر فبني ما فيها من املنافع واملضار وأن األضرار فيها أكرب من املنافع وترك 
احلكم الذي اقتضته املصلحة وهو التحرمي ألن القاعدة الشرعية أن املفسدة إذا أربت على املصلحة فاحلكم للمفسدة 

نوعة فبان وجه املنع فيهما غري أنه ملا مل ينص على املنع وإن ظهر وجهه متسكوا بالبقاء مع األصل الثابت هلم واملفاسد مم
مبجارى العادات ودخل هلم حتت العفو إىل أن نزل ما يف سورة املائدة من قوله تعاىل فاجتنبوه فحينئذ استقر حكم التحرمي 

  يسوارتفع العفو وقد دل على ذلك قوله تعاىل ل

على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا اآلية فإنه ملا حرمت قالوا كيف مبن مات وهو يشرا فرتلت اآلية 
فرفع اجلناح هو معىن العفو ومثل ذلك الربا املعمول به يف اجلاهلية ويف أول اإلسالم وكذلك بيوع الغرر اجلارية بينهم 

ل بدو صالحه واشباه ذلك كلها كانت مسكوتا عنها وما سكت عنه فهو يف معىن كبيع املضامني واملالقيح والثمر قب
wالعفو والنسخ بعد ذلك ال يرفع هذا املعىن لوجود مجلة منه باقية إىل اآلن على حكم إقرار اإلسالم كالقراض واحلكم يف 
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ا يف النكاح والطالق واحلج والعمرة اخلنثى بالنسبة إىل املرياث وغريه وما أشبه ذلك مما نبه عليه العلماء والثالث كم
وسائر أفعاهلما إال ما غريوا فقد كانوا يفعلون ذلك قبل اإلسالم فيفرقون بني النكاح والسفاح ويطلقون ويطوفون بالبيت 

أسبوعا وميسحون احلجر األسود ويسعون بني الصفا واملروة ويلبون ويقفون بعرفات ويأتون مزدلفة ويرمون اجلمار 
ألشهر احلرم وحيرموا ويغتسلون من اجلنابة ويغسلون موتاهم ويكفنوم ويصلون عليهم ويقطعون السارق ويعظمون ا

ويصلبون قاطع الطريق إىل غري ذلك مما كان فيهم من بقايا ملة أبيهم إبراهيم فكانوا على ذلك إىل أن جاء اإلسالم فبقوا 
الفه فدخل ما كان قبل ذلك يف حكم العفو مما مل يتجدد فيه على حكمه حىت أحكم اإلسالم منه ما أحكم وانتسخ ما خ

خطاب زيادة على التلقي من األعمال املتقدمة وقد نسخ منها ما نسخ وأبقى منها ما أبقى على املعهود األول فقد ظهر 
 ثبوته إال أنه بقي ذا البسط مواقع العفو يف الشريعة وانضبطت واحلمد هللا على أقرب ما يكون أعماال ألدلته الدالة على

النظر يف العفو هل هو حكم أم ال وإذا قيل حكم فهل يرجع إىل خطاب التكليف أم إىل خطاب الوضع هذا حمتمل كله 
  ولكن ملا مل يكن مما

  ينبين عليه حكم عملي مل يتأكد البيان فيه فكان األوىل تركه واهللا املوفق للصواب 

  طلب الكفاية المسألة الحادية عشرة 

ل العلماء باألصول أنه متوجه على اجلميع لكن إذا قام به بعضهم سقط عن الباقني وما قالوه صحيح من جهة كلى يقو
الطلب وأما من جهة جزئية ففيه تفصيل وينقسم أقساما ورمبا تشعب تشعبا طويال ولكن الضابط للجملة من ذلك أن 

 فيه أهليةالقيام بذلك الفعل املطلوب ال على اجلميع الطلب وارد على البعض وال على البعض كيف كان ولكن على من
عموما والدليل على ذلك أمور أحدها النصوص الدالة على ذلك كقوله تعاىل وما كان املؤمنون لينفروا كافة فلوال نفرمن 

 ويأمرون كل فرقة منهم طائفة اآلية فورد التحضيض على طائفة ال على اجلميع وقوله ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري
باملعروف اآلية وقوله تعاىل وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائفة منهم اآلية إىل آخرها ويف القرآن من هذا 

النحو أشياء كثرية ورد الطلب فيها نصا على البعض ال على اجلميع والثاين ما ثبت من القواعد الشرعية القطعية يف هذ 
  صغرى فإا إمنا تتعني على من فيهاملعىن كاإلمامة الكربى أو ال

أوصافها املرعية ال على كل الناس وسائر الواليات بتلك املرتلة إمنا يطلب ا شرعا باتفاق من كان أهال للقيام ا والغناء 
فيها وكذلك اجلهاد حيث يكون فرض كفاية إمنا يتعني القيام به على من فيه جندة وشجاعة وما أشبه ذلك من اخلطط 

رعية إذ ال يصح أن يطلب ا من ال يبدئ فيها وال يعيد فإنه من باب تكليف ما ال يطاق بالنسبة إىل املكلف ومن الش
باب العبث بالنسبة إىل املصلحة اتلبة أو املفسدة املستدفعة وكالمها باطل شرعا والثالث ما وفع من فتاوي العلماء وما 

ذلك ما روى عن حممد رسول اهللا وقد قال أليب ذر يا أبا ذر إين أراك ضعيفا وقع أيضا يف الشريعة من هذا املعىن فمن 
وإين أحب لك ما أحب لنفسي ال تأمرن على اثنني وال تولني مال يتيم رواه مسلم وكال األمرين من فروض الكفاية ومع 

wمهال وال من كان مثله ويف ذلك فقد اه عنها فلو فرض إمهال الناس هلما مل يصح أن يقال بدخول أيب ذر يف حرج اإل
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احلديث ال تسأل اإلمارة وهذا النهي يقتضى أا غري عامة الوجوب وى أبو بكر رضي اهللا عنه بعض الناس عن اإلمارة 
  فلما مات رسول اهللا وليها أبو بكر فجاءه الرجل فقال يتين عن اإلمارة مث وليت فقال له وأنا اآلن أاك عنها واعتذر له

ته هو بأنه مل جيد من ذلك بدا وروى أن متيما الداري استأذن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما يف أن يقص عن والي
فمنعه من ذلك وهو من مطلوبات الكفاية أعين هذا النوع من القصص الذي طلبه متيم وضي اهللا عنه وروى حنوه عن 

 تقرير كثري من فروض الكفايات فقد جاء عن مالك علي ابن أيب طالب رضي اهللا عنه وعلى هذا املهيع جرى العلماء يف
أنه سئل عن طلب العلم أفرض هو فقال إما على كل الناس فال يعىن به الزائد على الفرض العيين وقال أيضا أما من كان 

ترى فيه موضع لالمامة فاإلجتهاد يف طلب العلم عليه واجب واألخذ يف العناية بالعلم على قدر النية فيه فقسم كما 
فجعل من فيه قبولية لإلمامة مما يتعني عليه ومن ال جعله مندوبا إليه ويف ذلك بيان أنه ليس على كل الناس وقال سحنون 

من كان أهال لإلمامة وتقليد العلوم ففرض عليه أن يطلبها لقوله تعاىل ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون 
ف املعروف كيف يأمر به أو ال يعرف املنكر كيف ينهى عنه وباجلملة فاألمر يف باملعروف وينهون عن املنكر ومن ال يعر

هذا املعىن واضح وباقي البحث يف املسألة موكول إىل علم األصول لكن قد يصح أن يقال أنه واجب على اجلميع على 
فبعضهم هو قادر عليها وجه من التجوز ألن القيام بذلك الفرض قيام مبصلحة عامة فهم مطلوبون بسدها عل اجلملة 

  مباشرة وذلك من كان أهال هلا والباقون وإن مل يقدروا عليها قادرون

على إقامة القادرين فمن كان قادرا على الوالية فهو مطلوب بإقامتها ومن ال يقدر عليها مطلوب بأمر آخر وهو إقامة 
 وغري القادر مطلوب بتقدمي ذلك القادر إذ ال يتوصل ذلك القادر واجباره على القيام ا فالقادر إذا مطلوب بإقامة الفرض

إىل قيام القادر إال باإلقامة من باب ما ال يتم الواجب إال به وذا الوجه يرتفع مناط اخلالف فال يبقى للمخالفة وجه 
ز وجل خلق ظاهر فصل وال بد من بيان بعض تفاصيل هذه اجلملة ليظهر وجهها وتتبني صحتها حبول اهللا وذلك أن اهللا ع

اخللق غري عاملني بوجوه مصاحلهم ال يف الدنيا وال يف اآلخرة أال ترى إىل قول اهللا تعاىل واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم 
ال تعلمون شيئا مث وضع فيهم العلم بذلك على التدريج والتربية تارة باإلهلام كما يلهم الطفل التقام الثدي ومصه وتارة 

بالتعلم والتعليم جلميع ما يستجلب به املصاحل وكافة ما تدرأ به املفاسد إاضا ملا جبل فيهم من تلك بالتعليم فطلب الناس 
الغرائز الفطرية واملطالب اإلهلامية ألن ذلك كاألصل للقيام بتفاصيل املصاحل كان ذلك من قبيل األفعال أو األقوال أو 

يف أثناء العناية بذلك يقوى يف كل واحد من اخللق ما فطر عليه وما العلوم واإلعتقادات أو اآلداب الشرعية أو العادية و
أهلم له من تفاصيل األحوال واألعمال فيظهر فيه وعليه ويربز فيه على أقرانه ممن مل يهيأ تلك التهيئة فال يأيت زمان التعقل 

خر لطلب الرياسة وآخر للتصنع ببعض إال وقد جنم على ظاهره ما فطر عليه يف أوليته فترى واحدا قد يأ لطلب العلم وآ
املهن احملتاج إليها وأخر للصراع والنطاح إىل سائر األمور هذا وإن كان كل واحد قد غرز فيه التصرف الكلي فال بد يف 
غالب العادة من غلبة البعض عليه فريد التكليف عليه معلما مؤدبا يف حالته اليت هو عليها فعند ذلك ينتهض الطلب على 

كلف يف نفسه من تلك املطلوبات مبا هو ناهض فيه ويتعني على الناظرين فيهم اإللتفات إىل تلك اجلهات فرياعوم كل م
w  حبسبها
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ويراعوا إىل أن خترج يف أيديهم على الصراط املستقيم ويعينوم على القيام ا وحيرضوم على الدوام فيها حىت يربز 
ن تلك اخلطط مث خيلى بينهم وبني أهلها فيعاملوم مبا يليق م ليكونوا من أهلها كل واحد فيما غلب عليه ومال إليه م

إذا صارت هلم كاألوصاف الفطرية واملدركات الضرورية فعند ذلك حيصل اإلنتفاع وتظهر نتيجة تلك التربية فإذا فرض 
ان مشاركا يف غري ذلك من مثال واحد من الصبيان ظهرعليه حسن إدراك وجودة فهم ووفور حفظ ملا يسمع وإن ك

األوصاف ميل به حنو ذلك القصد وهذا واجب على الناظر فيه من حيث اجلملة مراعاة ملا يرجى فيه من القيام مبصلحة 
التعليم فطلب بالتعلم وأدب باآلداب املشتركة جبميع العلوم وال بد أن ميال منها إىل بعض فيؤخذ به ويعان عليه ولكن 

ص عليه ربانيو العلماء فإذا دخل يف ذلك البعض فمال به طبعه إليه على اخلصوص وأحبه أكثر من على الترتيب الذي ن
غريه ترك وما أحب وخص بأهله فوجب عليهم إاضه فيه حىت يأخذ منه ما قدر له من غري إمهال له وال ترك ملراعاته مث 

ما فعل فيما قبله وهكذا إىل أن ينتهي كما لو إن وقف هنالك فحسن وإن طلب األخذ يف غريه أوطلب به فعل معه فيه 
بدأ بعلم العربية مثال فإنه األحق بالتقدمي فإنه يصرف إىل معلميها فصار من رعيتهم وصاروا هم راعة له فوجب عليهم 
حفظه فيما طلب حبسب ما يليق به وم فإن انتهض عزمه بعد إىل أن صار حيذق القرآن صار من رعيتهم وصاروا هم 

 له كذلك ومثله أن طلب احلديث أو التفقه يف الدين إىل سائر ما يتعلق بالشريعة من العلوم وهكذا الترتيب فيمن رعاة
ظهر عليه وصف اإلقدام والشجاعة وتدبري األمور فيمال به حنو ذلك ويعلم آدابه املشتركة مث يصار به إىل ما هو األوىل 

  فاألوىل من صنائع التدبري

بة أو اجلندية أو اهلداية أو اإلمامة أو غري ذلك مما يليق به وما ظهر له فيه جنابة ووض وبذلك يترىب لكل كالعرافة أو النقا
فعل هو فرض كفاية قوم ألنه سري أوال يف طريق مشترك فحيث وقف السائر وعجز عن السري فقد وقف يف مرتبة حمتاج 

صل إىل إىل أقصى الغايات يف املفروضات الكفائية ويف اليت يندر من إليها يف اجلملة وإن كان به قوة زاد يف السري إىل أن ي
يصل إليها كاالجتهاد يف الشريعة واإلمارة فبذلك تستقيم أحوال الدنيا وأعمال اآلخرة فأنت ترى أن الترقي يف طلب 

ن حيث املقاصد الكفاية ليس على ترتيب واحد وال هو على الكافة بأطالق وال على البعض بأطالق وال هو مطلوب م
دون الوسائل وال بالعكس بل ال يصح أن ينظر فيه نظر واحد حىت يفصل بنحو من هذا التفصيل ويوزع يف أهل اإلسالم 

  مبثل هذا التوزيع وإال مل ينضبط القول فيه بوجه من الوجوه واهللا أعلم وأحكم 

   أصله اإلباحة للحاجة أو الضرورةماالمسألة الثانية عشرة 

تجاذبه العوارض املضادة ألصل اإلباحة وقوعا أو توقعا هل يكر على أصل اإلباحة بالنقض أوال هذا حمل نظر إال أنه ي
واشكال والقول فيه أنه ال خيلوا إما أن يضطر إىل ذلك املباح أم ال وإذا مل يضطر إليه فإما أن يلحقه بتركه حرج أم ال 

  باح فال بد من الرجوع إىل ذلكفهذه أقسام ثالثة أحدها أن يضطر إىل فعل ذلك امل

األصل وعدم اعتبار ذلك العارض ألوجه منها أن ذلك املباح قد صار واجب الفعل ومل يبق على أصله من اإلباحة وإذا 
صار واجبا مل يعارضه إال ما هو مثله يف الطرف اآلخر أو أقوى منه وليس فرض املسألة هكذا فلم يبق إال أن يكون 

w بد من الرجوع إليه وذلك يستلزم عدم معارضة الطوارئ والثاين أن حمال االضطرار مغتفرة يف طرف الواجب أقوى فال
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الشرع أعين أن إقامة الضرورة معتربة وما يطرأ عليه من عارضات املفاسد مغتفر يف جنب املصلحة اتلبة كما اغتفرت 
إلحياء النفس املضطرة وكذلك النطق بكلمة الكفر مفاسد أكل امليتة والدم وحلم اخلرتير وأشباه ذلك يف جنب الضرورة 

أو الكذب حفظا للنفس أو املال حالة اإلكراه فما حنن فيه من ذلك النوع فال بد فيه من عدم اعتبار العارض للمصلحة 
 يف الضرورية والثالث إنا لو اعتربنا العوارض ومل نغتفرها ألدى ذلك إىل رفع اإلباحة رأسا وذلك غري صحيح كما سيأيت

كتاب املقاصد من أن املكمل إذا عاد على األصل بالنقض سقط اعتباره واعتبار العوارض هنا إمنا هي من ذلك الباب فإن 
البيع والشراء حالل ىف األصل فإذا اضطر إليه وقد عارضه موانع يف طريقه ففقد املوانع من املكمالت كاستجماع 

طر إليه وكل مكمل عاد على أصله بالنقض فباطل فما حنن فيه مثله القسم الشرائط وإذا اعتربت أد ى إىل ارتفاع ما اض
الثاين أن ال يضطر إليه ولكن يلحقه بالترك حرج فالنظر يقتضي الرجوع إىل أصل اإلباحة وترك اعتبار الطوارئ إذ 

كر يف الطرق واألسواق املمنوعات قد أبيحت رفعا للحرج كما سيأيت إلبن العريب يف دخول احلمام وكما إذا كثرت املنا
فال مينع ذلك التصرف يف احلاجات إذا كان اإلمتناع من التصرف حرجا بينا وما جعل عليكم يف الدين حرج وقد أبيح 

  املمنوع رفعا للحرج كالقرض الذي فيه بيع للفضة بالفضة ليس يدا بيد وإباحة العرايا

اس وما أشبه ذلك وهو كثري هذا وإن ظهر ببادئ الرأي ومجيع ما ذكره الناس يف عوارض النكاح وعوارض خمالطةالن
اخلالف ههنا فإن قوما شددوا فيه على أنفسهم وهم أهل علم يقتدى م ومنهم من صرح يف الفتيا مبقتضى اإلنكفاف 

 هو معتاد واعتبار العوارض فهؤالء إمنا بتوا يف املسألة على أحد وجهني إما أم شهدوا بعدم احلرج لضعفه عندهم وإنه مما
يف التكاليف واحلرج املعتاد مثله يف التكاليف غري مرفوع وإال لزم ارتفاع مجيع التكاليف أو أكثرها وقد تبني ذلك يف 

القسم الثاين من قسمي األحكام وإما أم عملوا وافتوا باعتبار اإلصطالح الواقع يف الرخص فرأوا ان كون املباح رخصة 
ان وإن مل يطرق يف طريقه عارض فما ظنك به إذا طرق العارض والكالم يف هذا اال يقضي برجحان الترك مع اإلمك

أيضا مذكور يف قسم الرخص ورمبا اعترضت يف طريق املباح عوارض يقضي جمموعها برجحان اعتبارها وألن ما يلحق 
 وهذا أيضا جمال اجتهاد إال أنه فيها من املفاسد أعظم مما يلحق يف ترك ذلك املباح وإن احلرج فيها أعظم منه يف تركه

يقال هل يوازي احلرج الالحق بترك األصل احلرج الالحق مبالبسة العوارض أم ال وهي مسألة نرمسها اآلن حبول اهللا تعاىل 
  وهي

  

  اب آخرفنقول ال يخلو أن يكون فقد العوارض بالنسبة إلى هذا األصل من باب المكمل له في بابه أو من بالمسألة الثالثة عشرة 

 هو أصل يف نفسه فإن كان هذا الثاين فإما أن يكون واقعا أو متوقعا فإن كان متوقعا فال أثر له مع وجود احلرج ألن 
احلرج بالترك واقع وهومفسدة ومفسدة العارض متوقعة متومهة فال تعارض الواقع ألبتة وأما ان كان واقعا فهو حمل 

عوارض فيه أمت من مفسدة ترك املباح وقد يكون األمر بالعكس والنظر يف هذا اإلجتهاد يف احلقيقة وقد تكون مفسدة ال
بابه باب التعارض والترجيح وإن كان األول فال يصح التعارض وال تساوي املفسدتني بل مفسدة فقد األصل أعظم 

عه وإذا كان فقد والدليل على ذلك أمور أحدها أن املكمل مع مكمله كالصفة مع املوصوف وقد مر بيان ذلك يف موض w
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الصفة ال يعود بفقد املوصوف على اإلطالق خبالف العكس كان جانب املوصوف أقوى يف الوجود والعدم ويف املصلحة 
واملفسدة فكذا ما كان مثل ذلك والثاين أن األصل مع مكمالته كالكلي مع اجلزئي وقد علم أن الكلي إذا عارضه اجلزئي 

ر ملفسدة فقد املكمل يف مقابلة وجود مصلحة املكمل والثالث أن املكمل من حيث هو فال أثر للجزئي فكذلك هنا ال أث
  مكمل إمنا هو مقو ألصل املصلحة ومؤكد هلا ففوته إمنا هو فوت بعض املكمالت مع أن أصل املصلحة باق وإذا

املكمل وهو ظاهر والقسم كان باقيا مل يعارضه ما ليس يف مقابلته كما أن فوت أصل املصلحة ال يعارضه بقاء مصلحة 
الثالث من القسم األول وهو أن ال يضطر إىل أصل املباح وال يلحق بتركه حرج فهو حمل اجتهاد وفيه تدخل قاعدة 

الذرائع بناء على أصل التعاون على الطاعة أو املعصية فإن هذا األصل متفق عليه يف اإلعتبار ومنه ما فيه خالف كالذرائع 
 وإن كان أصل الذرائع أيضا متفقا عليه ويدخل فيه أيضا قاعدة تعارض األصل والغالب واخلالف فيه يف البيوع واشباهها

شهري وجمال النظر يف هذا القسم دائر بني طريف نفي واثبات متفق عليهما فإن أصل التعاون على الرب والتقوى أو اإلمث 
 الطرف اآلخر أصل اإلذن الذي هو مكمل ال مكمل والعدوان مكمل ملا هو عون عليه وكذلك أصل الذرائع ويقابله يف

وملن يقول باعتبار األصل من اإلباحة أن حيتج بأن أصل اإلذن راجع إىل معىن ضروري إذ قد تقرر إن حقيقة اإلباحة اليت 
بار هي ختيري حقيقة تلحق بالضروريات وهي أصول املصاحل فهي يف حكم اخلادم هلا إن مل تكن يف احلقيقة إياها فاعت

املعارض يف املباح اعتبار ملعارض الضروري يف اجلملة وإن مل يظهر يف التفصيل كونه ضروريا وإذا كان كذلك صار 
جانب املباح أرجح من جانب معارضه الذي ال يكون مثله وهو خالف الدليل وأيضا إن فرض عدم اعتبار األصل 

احلرج الذي رفعه الشارع ألنه مظنته إذ عوارض املباح كثرية ملعارضه املكمل وأطلق هذا النظر أو شك أن يصار فيه إىل 
فإذا اعتربت فرمبا ضاق املسلك وتعذر املخرج فيصار إىل القسم الذي قبله وقد مر ما فيه وملا كان إمهال األصل من 

  اإلباحة هو

 طرفني متفق عليهما وتعارضا املؤدي إىل ذلك مل يسغ امليل إليه وال التعريج عليه وأيضا فإذا كان هذا األصل دائرا بني
عليه مل يكن امليل إىل أحدمها بأوىل من امليل إىل اآلخر وال دليل يف أحدمها إال ويعارضه مثل ذلك الدليل فيجب الوقوف 

إذا إال أن لنا فوق ذلك أصال أعم وهو أن أصل األشياء إما اإلباحة وإما العفو وكالمها يقتضي الرجوع إىل مقتضى اإلذن 
هو الراجح وملرجح جانب العارض أن حيتج بأن مصلحة املباح من حيث هو مباح خمري يف حتصيلها وعدم حتصيلها فكان 

وهو دليل على أا ال تبلغ مبلغ الضروريات وهي كذلك أبدا ألا مىت بلغت ذلك املبلغ مل تبق خمريا فيها وقد فرضت 
ملفسدة يف حتصيلها وجانب العارض يقضي بوقوع املفسدة أو كذلك هذا خلف وإذا ختري املكلف فيها فذلك قاض بعدم ا

توقعها وكالمها صاد عن سبيل التخيري فال يصح واحلالة هذه أن تكون خمريا فيها وذلك معىن اعتبار العارض املعارض 
إلباحة غري دون أصل اإلباحة وأيضا فإن أصل املتشاات داخل حتت هذا األصل ألن التحقيق فيها أا راجعة إىل أصل ا

أن توقع جماوزا إىل غري اإلباحة هو الذي اعتربه الشارع فنهى عن مالبستها وهو أصل قطعي مرجوع إليه يف أمثال هذه 
املطالب وينايف الرجوع إىل أصل اإلباحة وأيضا فاالحتياط للدين ثابت من الشريعة خمصص لعموم أصل اإلباحة إذا ثبت 

wل إن األشياء قبل ورود الشرائع على احلظر فال نظر يف اعتبار العوارض ألا ترد األشياء فإن املسألة خمتلف فيها فمن قا
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إىل أصوهلا فجانبها أرجح ومن قال األصل اإلباحة أن العفو فليس ذلك على عمومه باتفاق بل له خمصصات ومن مجلتها 
ما يتعارضان المكان ختصيص أحدمهاأن ال يعارضه طارئ وال أصل وليست مسألتنا مبفقودة املعارض وال يقال أ  

باآلخر كما ال يصح أن يقال أن قوله عليه السالم ال يرث املسلم الكافر روي عن الستة اال النسائي معارض لقوله تعاىل 
يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني وأوجه اإلحتجاج من اجلانبني كثرية والقصد التنبيه على أا اجتهادية 

  ا تقدم واهللا أعلم كم

  خطاب الوضع القسم الثاني من قسمي األحكام 

وهو يرجع إىل خطاب الوضع وهو ينحصر يف األسباب والشروط واملوانع والصحة والبطالن والعزائم والرخص فهذه 
  مخسة أنواع فاألول 

  النوع االول

  ينظر فيه يف مسائل 

  ية ألمور تشرع ألجلها أو توضع فتقتضيهااألفعال الواقعة في الوجود المقتضالمسألة األولى 

 على اجلملة ضربان أحدمها خارج عن مقدور املكلف واآلخر ما يصح دخوله حتت مقدوره فاألول قد يكون سببا 
ويكون شرطا ويكون مانعا فالسبب مثل كون اإلضطرار سببا يف إباحة امليتة وخوف العنت سببا يف إباحة نكاح اإلماء 

  والسلس سببا

سقاط وجوب الوضوء لكل صالة مع وجود اخلارج وزوال الشمس أو غروا أو طلوع الفجر سببا يف إجياب تلك يف إ
الصلوات وما أشبه ذلك والشرط ككون احلول شرطا يف إجياب الزكاة والبلوغ شرطا يف التكليف مطلقا والقدرة على 

ه وإرسال الرسل شرطا يف الثواب والعقاب وما كان حنو التسليم شرطا يف صحة البيع والرشد شرطا يف دفع مال اليتيم إلي
ذلك واملانع ككون احليض مانعا من الوطء والطالق والطواف بالبيت ووجوب الصلوات وأداء الصيام واجلنون مانعا من 

القيام بالعبادات وإطالق التصرفات وما أشبه ذلك وأما الضرب الثاين فله نظران نظر من حيث هو مما يدخل حتت 
خطاب التكليف مأمورا به أو منهيا عنه أو مأذونا فيه من جهة اقتضائه للمصاحل أو املفاسد جلبا أو دفعا كالبيع والشراء 
لإلنتفاع والنكاح للنسل واإلنقياد للطاعة حلصول الفوز وما أشبه ذلك وهو بني ونظر من جهة ما يدخل حتت خطاب 

فمثل كون النكاح سببا يف حصول التوارث بني الزوجني وحترمي املصاهرة الوضع إما سببا أو شرطا أو مانعا أما السبب 
وحلية اإلستمتاع والذكاة سببا حللية اإلنتفاع باألكل والسفر سببا يف إباحة القصر والفطر والقتل واجلرح سببا للقصاص 

األمور وضعت أسبابا والزىن وشرب اخلمر والسرقة والقذف أسبابا حلصول تلك العقوبات وما أشبه ذلك فإن هذه 
  لشرع تلك املسببات وأما الشرط فمثل

كون النكاح شرطا يف وقوع الطالق أو يف حل مراجعة املطلقة ثالثا واإلحصان شرطا يف رجم الزاين والطهارة شرطا يف 
w صحة صحة الصالة والنية شرطا يف صحة العبادات فإن هذه األمور وما أشبهها ليست بأسباب ولكنها شروط معتربة يف
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تلك املقتضيات وأما املانع فككون نكاح األخت مانعا من نكاح األخرى ونكاح املرأة مانعا من نكاح عمتها وخالتها 
واإلميان مانعا من القصاص للكافر والكفر مانعا من قبول الطاعات وما أشبه ذلك وقد جيتمع يف األمر الواحد أن يكون 

الثواب وشرط يف وجوب الطاعات أو يف صحتها ومانع من القصاص منه سببا وشرطا ومانعا كاإلميان هو سبب يف 
للكافر ومثله كثري غري أن هذه االمور الثالثة ال جتتمع للشيء الواحد فإذا وقع سببا حلكم شرعي فال يكون شرطا فيه 

يصح اجتماعها على نفسه وال مانعا له ملا يف ذلك من التدافع وإمنا يكون سببا حلكم وشرطا آلخر ومانعا آلخر وال 
  احلكم الواحد وال اجتماع اثنني منها من جهة واحدة كما ال يصح ذلك يف أحكام خطاب التكليف 

  مشروعية األسباب ال تستلزم مشروعية المسببات وإن صح التالزم بينهما عادة المسألة الثانية 

أو غريها من أحكام التكليف فال يلزم أن ومعىن ذلك أن األسباب إذا تعلق ا حكم شرعي من اباحة أو ندب أو منع 
  تتعلق تلك األحكام مبسبباا

فإذا أمر بالسبب مل يستلزم األمر باملسبب وإذا ى عنه مل يستلزم النهي عن املسبب وإذا خري فيه مل يلزم أن خيري يف مسببه 
 بالنكاح ال يستلزم االمر حبلية البضع واألمر مثال ذلك األمر بالبيع مثال ال يستلزم األمر بإباحة اإلنتفاع باملبيع واألمر

بالقتل يف القصاص ال يستلزم األمر بإزهاق الروح والنهي عن القتل العدوان ال يستلزم النهي عن اإلزهاق والنهي عن 
إلحراق التردي يف البئر ال يستلزم النهي عن تك املردى فيها والنهي عن جعل الثوب يف النار ال يستلزم النهي عن نفس ا

ومن ذلك كثري والدليل على ذلك ما ثبت يف الكالم من أن الذي للمكلف تعاطى األسباب وإمنا املسببات من فعل اهللا 
وحكمه ال كسب فيه للمكلف وهذا يتبني يف علم آخر والقرآن والسنة داالن عليه فمما يدل على ذلك ما يقتضي 

 عليها ال نسألك رزقا حنن نرزقك وقوله وما من دابة يف األرض ضمان الرزق كقوله تعاىل وأمر أهلك بالصالة واصطرب
إال على اهللا رزقها وقوله ويف السماء رزقكم وما توعدون إىل آخر اآلية وقوله ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا اآلية إىل غري 

لو كان املراد نفس التسبب ذلك مما يدل على ضمان الرزق وليس املراد نفس التسبب إىل الرزق بل الرزق املتسبب إليه و
ملا كان املكلف مطلوبا بتكسب فيه على حال ولو جبعل اللقمة يف الفم ومضغها أو ازدراع احلب أو التقاط النبات أو 

الثمرة املأكولة لكن ذلك باطل باتفاق فثبت أن املراد إمنا هو عني املسبب إليه ويف احلديث لو توكلتم على اهللا حق توكله 
ترزق الطري حسن صحيح احلديث وفيه اعقلها وتوكل رواه الترمذي وقال غريب ففي هذا وحنوه بيان ملا لرزقتم كما 

  تقدم ومما يبينه قوله تعاىل أفرأيتم ما

متنون أأنتم ختلقونه أم حنن اخلالقون أفرأيتم ما حترثون أفرأيتم املاء الذي تشربون أفرأيتم النار اليت تورون وأتى على ذلك 
 خلقكم وما تعملون واهللا خالق كل شيء وإمنا جعل إليهم العمل ليجازوا عليه مث احلكم فيه هللا وحده واستقراء كله واهللا

هذا املعىن من الشريعة مقطوع به وإذا كان كذلك دخلت األسباب املكلف ا يف مقتضى هذا العموم الذي دل عليه 
لعباد دون املسببات فإذا ال يتعلق التكليف وخطابه إال العقل والسمع فصارت األسباب هي اليت تعلقت ا مكاسب ا

مبكتسب فخرجت املسببات عن خطاب التكليف ألا ليست من مقدورهم ولو تعلق ا لكان تكليفا مبا ال يطاق وهو 
w  غري واقع كما تبني يف األصول وال يقال أن اإلستلزام موجود أال ترى أن
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ستلزم إباحة اإلنتفاع اخلاص بكل واحد منها وإذا تعلق ا التحرمي كبيع الربا إباحة عقود البيوع واإلجارات وغريها ت
والغرر واجلهالة استلزم حترمي اإلنتفاع املسبب عنها وكما يف التعدي والغصب والسرقة وحنوها والذكاة يف احليوان إذا 

روع كانت ممنوعة واستلزمت منع كانت على وفق املشروع مباحة وتستلزم إباحة اإلنتفاع فإذا وقعت على غري املش
اإلنتفاع إىل أشياء من هذا النحو كثرية فكيف يقال أن األمر باألسباب والنهي عنها ال يستلزم األمر باملسببات وال النهي 
عنها وكذلك يف اإلباحة ألنا نقول هذا كله ال يدل على االستلزام من وجهني أحدمها أن ما تقدم من األمثلة أول املسألة 

 دل على عدم االستلزام وقام الدليل على ذلك فما جاء خبالفه فعلى حكم االتفاق ال على حكم االلتزام الثاىن أن ما قد
ذكر ليس فيه استلزام بدليل ظهوره ىف بعض تلك األمثلة فقد يكون السبب مباحا واملسبب مأمور به فكما نقول ىف 

ا واجبة إذا كان حيوانا والنفقة من مسببات العقد املباح وكذلك حفظ اإلنتقاع باملبيع أنه مباح نقول ىف النفقة عليه أ
األموال املتملكه مسبب عن سبب مباح وهو مطلوب ومثل ذلك الذكاة فإا ال توصف بالتحرمي إذا وقعت ىف غري 

كروه ىف البعض هذا ىف املأكول كاخلرتير والسباع العادية والكلب وحنوها مع أن االنتفاع حمرم ىف مجيعها أو ىف بعضها وم
األسباب املشروعة وأما األسباب املمنوعه فأمرها أسهل ألن معىن حترميها أا ىف الشرع ليست بأسباب وإذا مل تكن 

أسبابا مل تكن هلا مسببات فبقي املسبب عنها على أصلها من املنع ال أن املنع تسبب عن وقوع أسباب ممنوعة وهذا كله 
  اعدة مستتبة وباهللا التوفيق وينبىن على هذا األصلظاهر فاألصل مطرد والق

  

  وهى أنه ال يلزم فى تعاطى األسباب من جهة المكلف االلتفات إلى المسببات وال القصد إليهاالمسألة الثالثة 

يل  بل املقصود منه اجلريان حتت األحكام املوضوعة ال غري أسبابا كانت أو غري أسباب معللة كانت أو غري معللة والدل
على ذلك ما تقدم من أن املسببات راجعة إىل احلاكم املسبب وإا ليست من مقدور املكلف فإذا مل تكن راجعة إليه 

فمراعاته ما هو راجع لكسبه هو الالزم وهو السبب وما سواه غري الزم وهو املطلوب وأيضا فإن من املطلوبات الشرعية 
من الدخول حتت مقتضى الطلب فقد كان عليه الصالة والسالم ال يوىل ما يكون للنفس فيه حظ وإىل جهته ميل فيمنع 

على العمل من طلبه والوالية الشرعية كلها مطلوبة إما طلب الوجوب أو الندب ولكن راعى عليه السالم ىف ذلك ما لعله 
 تعاىل بل قد راعى يتسبب عن اعتبار احلظ وشأن طلب احلظ ىف مثل هذا أن ينشأ عنه أمور تكره كما سيأتى حبول اهللا

عليه السالم مثل هذا ىف املباح فقال ما جاءك من هذا املال وأنت غري مشرف فخذه اخرجه الشيخان احلديث فشرط ىف 
قبوله عدم اشراف النفس فدل على أن أخذه بإشراف على خالف ذلك وتفيسره ىف احلديث اآلخر من يأخذ ماال حبقه 

قه فمثله كمثل الذي يأكل وال يشبع وأخذه حبقه هو أن ال ينسى حق اهللا فيه وهو يبارك له فيه ومن يأخذ ماال بغري ح
  من آثار عدم إشراف النفس وأخذه بغري حقه خالف ذلك وبني

هذا املعىن الرواية األخرى نعم صاحب املسلم هو من أعطى منه املسكني واليتيم وابن السبيل أو كما قال وإنه من يأخذه 
يأكل وال يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة ووجه ثالث وهو أن العباد من هذه األمة ممن يعترب بغري حقه كان كالذى 

wمثله ههنا أخذوا أنفسهم بتخليص األعمال عن الشوائب احلظوظ حىت عدوا ميل النفوس إىل بعض األعمال الصاحلة من 
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عضها على بعض أن يقدموا ما ال حظ للنفس فيه مجلة مكائدها وأسسوها قاعدة بنوا عليها ىف تعارض األعمال وتقدمي ب
أو ما ثقل عليها حىت ال يكون هلم عمل إال على خمالفة ميل النفس وهم احلجة فيما انتحلوا ألن إمجاعهم إمجاع وذلك 
دليل على صحة اإلعراض عن املسببات ىف األسباب وقال عليه السالم إذ سأله جربيل عن اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك 

ه فإن مل تكن تراه فإنه يراك رواه البخاري وكل تصرف للعبد حتت قانون الشرع فهو عبادة والذى يعبد اهللا على ترا
املراقبة يعزب عنه إذا تلبس بالعبادة حظ نفسه فيها هذا مقتضى العادة اجلارية بأن يعزب عنه كل ما سواها وهو معىن بينه 

ل يف األسباب املشروعة اإللتفات إىل املسببات وهذا أيضا جار ىف أهله كالغزايل وغريه فإذا ليس من شرط الدخو
األسباب املمنوعة كما جيرى ىف األسباب املشروعة وال يقدح عدم االلتفات إىل املسبب ىف جريان الثواب والعقاب فإن 

ط أو جزء أصلى أو ذلك راجع إىل من إليه إبراز املسبب عن سببه والسبب هو املتضمن له فال يفوته شىء إال بفوت شر
  تكميلى ىف السبب خاصة 

  وضع األسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات أعنى الشارعالمسألة الرابعة 

أحدها أن العقالء قاطعون بأن األسباب مل تكن أسبابا ألنفسها من حيث هى موجودات فقط   والدليل على ذلك أمور
زم من القصد إىل وضعها أسبابا القصد إىل ما ينشأ عنها من بل من حيث ينشأ عنها أمور أخر وإذا كان كذلك ل

املسببات والثاىن أن األحكام الشرعية إمنا شرعت جللب املصاحل أو درء املفاسد وهي مسبباا قطعا فإذا كنا نعلم أن 
بات لو مل تقصد األسباب إمنا شرعت ألجل املسببات لزم من القصد إىل األسباب القصد إىل املسببات والثالث أن املسب

باألسباب مل يكن وضعها على أا أسباب لكهنا فرضت كذلك فهى والبد موضوعة على أا أسباب وال تكون أسبابا 
إال ملسببات فواضع األسباب قاصد لوقوع املسببات من جهتها وإذا ثبت هذا وكانت األسباب مقصودة الوضع للشارع 

 هذا مع ما تقدم من أن املسببات غري مقصودة للشارع من جهة األمر لزم أن تكون املسببات كذلك فإن قيل فكيف
باألسباب فاجلواب من وجهني أحدمها أن القصدين متباينان فما تقدم هو مبعىن أن الشارع مل يقصد ىف التكليف 

أن الشرع يقصد باألسباب التكليف باملسببات فإن املسببات غري مقدورة للعباد كما تقدم وهنا إمنا معىن القصد إليها 
وقوع املسببات عن أسباا ولذلك وضعها أسبابا وليس ىف هذا ما يقتضى أا داخلة حتت خطاب التكليف وإمنا فيه ما 
يقتضى القصد إىل جمرد الوقوع خاصة فال تناقص بني األصلني والثاىن أنه لو فرض توارد القصدين على شىء واحد مل 

  يكن حماال

لفني كما توارد قصد األمر والنهى معا على الصالة ىف الدار املغصوبة بإعتبارين واحلاصل أن إذا كانا باعتبارين خمت
  األصلني غري متدافعني على اإلطالق 

  إذا ثبت أنه ال يلزم القصد إلى المسبب فللمكلف ترك القصد إليهالمسألة الخامسة 

لك مل تكتسب ملعاشك بالزراعة أو بالتجارة أو بغريها  بإطالق وله القصد إليه أما األول فما تقدم يدل عليه فإذا قيل 
wقلت ألن الشارع ندبىن إىل تلك األعمال فأنا أعمل على مقتضى ما أمرت به كما أنه أمرىن أن أصلي وأصوم وأزكى 
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هللا ال وأحج إىل غري ذلك من األعمال الىت كلفىن ا فإن قيل لك إن الشارع أمر وى ألجل املصاحل قلت نعم وذلك إىل ا
إيل فإن الذى إىل التسبب وحصول املسببات ليس إىل فأصرف قصدى إىل ما جعل إىل وأكل ما ليس يل إىل من هو له 

ومما يدل على هذا أيضا أن السبب غري فاعل بنفسه بل إمنا وقع املسبب عنده ال به فإذا تسبب امللكف فاهللا خالق السبب 
 واهللا خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وما تشاءون إال أن يشاء اهللا والعبد مكتسب له واهللا خلقكم وما تعملون

ونفس وما سواها فأهلمها فجورها وتقواها وىف حديث العدوي قوله عليه الصالة والسالم فمن أعدى األول رواه 
ارا من قدر اهللا وىف الشيخان وقول عمر ىف حديث الطاعون نفرمن قدر اهللا إىل قدر اهللا حني قال له عمرو بن العاصى أفر

احلديث جف القلم مبا هو كائن فلو اجتمع اخللق على أن يعطوك شيئا مل يكتبه اهللا لك مل يقدروا عليه رواه الترمذي 
  وصححه

وعلى أن مينعوك شيئا كتبه اهللا لك مل يقدروا عليه واألدلة على هذا تنتهى إىل القطع وإذا كان كذلك فااللتفات إىل 
لسبب ال يزيد على ترك االلتفات إليه فإن املسبب قد يكون وقد ال يكون هذا وإن كانت جمارى املسبب ىف فعل ا

العادات تقتضى أنه يكون فكونه داخال حتت قدرة اهللا يقتضى أنه قد يكون وقد ال يكون ونقض جمارى العادات دليل 
د الشارع إىل املسببات والتفاته إليها على ذلك وأيضا فليس ىف الشرع دليل ناص على طلب القصد املسبب فإن قيل قص

دليل على أا مطلوبة القصد من املكلف وإال فليس املراد بالتكليف إال مطابقة قصد املكلف لقصد الشارع إذ لو خالفه 
مل يصح التكليف كما تبني ىف موضعه من هذا الكتاب فإذا طابقه صح فإذا فرضنا هذا املكلف غري قاصد للمسببات وقد 

ها مقصودة للشارع كان بذلك خمالفا له وكل تكليف قد خالف القصد فيه قصد الشارع فباطل كما تبني فهذا فرضنا
كذلك فاجلواب أن هذا إمنا يلزم إذا فرضنا أن الشارع قصد وقوع املسببات بالتكليف ا كما قصد ذلك باألسباب 

ملسببات حبسب ارتباط العادة اجلارية ىف اخللق وهو أن وليس كذلك ملا مر أن املسببات غري ملكف ا وإمنا قصده وقوع ا
يكون خلق املسببات على أثر ايقاع املكلف لألسباب ليسعد من سعد ويشقى من شقى فإذا قصد الشارع لوقوع 

  املسببات ال ارتباط له بالقصد

 ذلك ألن القصد إىل ذلك قصد التكليفى فال يلزم قصد املكلف إليه إال أن يدل على ذلك دليل وال دليل عليه بل ال يصح
إىل ما هو فعل الغري وال يلزم أحدا أن يقصد وقوع ما هو فعل الغري ألنه غري مكلف بفعل الغري وإمنا يكلف مبا هو من 
فعله وهو السبب خاصة فهو الذى يلزم القصد إليه أو يطلب القصد إليه ويعترب فيه موافقة قصد الشارع فصل وأما أن 

 املسبب فكما إذا قيل لك مل تكتسب قلت القيم صلىب وأقوم ىف حياة نفسى وأهلى أو لغري ذلك من للمكلف القصد إىل
املصاحل الىت توجد عن السبب فهذا القصد إذا قارن التسبب صحيح ألنه التفات إىل العادات اجلارية وقد قال تعاىل اهللا 

 وقال ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله
  فضله وقال فانتشروا ىف األرض وابتغوا من فضل اهللا فمن حيث عرب بالقصد إىل الفضل عن القصد إىل السبب

الذى هو االكتساب وسيق مساق االمتنان من غري انكار أشعر بصحة ذلك القصد وهذا جار ىف أمور اآلخرة كما هو 
wور الدنيا كقوله تعاىل ومن يؤمن باهللا ويعمل صاحلا ندخله جنات وأشباه ذلك مما يؤذن بصحة القصد إىل جار ىف أم
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املسبب بالسبب وأيضا فإمنا حمصول هذا أن يبتغى ما يهىء اهللا له ذا السبب فهو راجع إىل االعتماد على اهللا واللجأ إليه 
هذا ال نكري فيه شرعا وذلك أن املعلوم من الشريعة أنه شرعت ملصاحل ىف أن يرزقه مسببا يقوم به أمره ويصلح به حاله و

العباد فالتكليف كله إما لدرء مفسدة وإما جللب مصلحة أو هلما معا فالداخل حتته مقتض ملا وضعت له فال خمالفة ىف 
مل غري مقصود ذلك لقصد الشارع واحملظور إمنا هو أن يقصد خالف ما قصده مع أن هذا القصد ال ينبىن عليه ع

للشارع وال يلزم منه عقد خمالف فالفعل موافق والقصد موافق فاموع موافق فإن قيل هل يستتب هذان الوجهان ىف 
مجيع األحكام العادية والعبادية أم ال فإن الذى يظهر لبادىء الرأى أن قصد املسببات الزم ىف العاديات لظهور وجوه 

ا مبنية على عدم معقولية املعىن فهنالك يستتب عدم االلتفات إىل املسببات ألن املعاىن املصاحل فيها خبالف العبادات فإ
  املعلل ا راجعة إىل جنس املصاحل فيها أو املفاسد وهو ظاهرة ىف العاديات

 اتهد وغري ظاهرة ىف العباديات وإذا كان كذلك فااللتفات إىل املسببات والقصد إليها معترب ىف العاديات وال سيما ىف
فإن اتهد إمنا يتسع جمال اجتهاده بإجراء العلل وااللتفات إليها ولوال ذلك مل يستقم له إجراء األحكام على وفق املصاحل 

إال بنص أو إمجاع فيبطل القياس وذلك غري صحيح فالبد من االلتفات إىل املعاىن الىت شرعت هلا األحكام واملعاىن هى 
باديات فلما كان الغالب عليها فقد ظهور املعاىن اخلاصة ا والرجوع إىل مقتضى النصوص فيها مسببات األحكام أما الع

كان ترك االلتفات أجرى على مقصود الشارع فيها واألمران بالنسبة إىل املقلد سواء ىف أن حقه أن ال يلتفت إىل 
رعية فاجلواب أن األمرين ىف االلتفات وعدمه املسببات إال فيما كان من مدركاته ومعلوماته العادية ىف التصرفات الش

سواء وذلك أن اتهد إذا نظر ىف علة احلكم عدى احلكم ا إىل حمل هى فيه لتقع املصلحة املشروع هلا احلكم هذا نظره 
ة ال خاصة ويبقى قصده إىل حصوهلا بالعمل أوعدم القصد مسكوتا عنه بالنسبة إليه فتارة يقصد إذا كان هو العامل وتار

يقصد وىف الوجهني ال يفوته ىف اجتهاده أمر كاملقلد سواء فإذا مسع قوله عليه السالم متفق عليه ال يقضى القاضى وهو 
غضبان متفق عليه نظر إىل علة منع القضاء فرآه الغضب وحكمته تشويش الذهن عن استيفاء احلجاج بني اخلصوم فأحلق 

ري ذلك مما فيه تشويش الذهن فإذا وجد يف نفسه شيئا من ذلك وكان قاضيا بالغضب اجلوع والشبع املفرطني والوجع وغ
  متنع من

القضاء مبقتضى النهى فإن قصد باالنتهاء جمرد النهى فقط من غري التفات إىل احلكمة الىت ألجلها ى عن القضا حصل 
ة عدم استيفاء احلجاج حصل مقصود الشارع وأن مل يقصده القاضى وأن قصد به ما ظهر قصد الشارع إليه من مفسد

مقصود الشارع أيضا فاستوى قصد ا لقاضى إىل املسبب وعدم قصده وهكذا املقلد فيما فهم حكمته من األعمال وما مل 
يفهم فهو كالعبادات بالنسبة إىل اجلميع وقد علم أن العبادات وضعت ملصاحل العباد ىف الدنيا أو ىف اآلخرة على اجلملة 

على التفصيل ويصح القصد إىل مسبباا الدنيوية واآلخروية على اجلملة فالقصد إليها أو عدم القصد وأن مل يعلم ذلك 
  كما تقدم 
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  إذا تقرر ما تقدم فلدخول فى األسباب مراتب السادسة  المسألة

للمسبب أو تتفرع على القسمني فااللتفات إىل املسببات باألسباب له ثالث مراتب أحدها أن يدخل فيها على أنه فاعل 
مولد له فهذا شرك أو مضاه له والعياذ باهللا والسبب غري فاعل بنفسه واهللا خالق كل شىء واهللا خلقكم وما تعملون وىف 

احلديث أصبح من عبادى مؤمن ىب وكافر بقية احلديث كما يف التيسري عازيا له اىل الستة اال الترمذي احلديث فإن املؤمن 
ذى جعل الكوكب فاعال بنفسه وهذه املسألة قد توىل النظر فيها أرباب الكالم والثانية أن بالكوكب الكافر باهللا هو ال

  يدخل ىف السبب على أن املسبب يكون عنده عادة وهذا

هو املتكلم على حكمه قبل وحمصوله طلب املسبب عن السبب ال بإعتقاده االستقالل بل من جهة كونه موضوعا على أنه 
د أن يكون سببا ملسبب ألنه معقوله وإال مل يكن سببا فااللتفات إىل املسبب من هذا الوجه سبب ملسبب فالسبب ال ب

ليس خبارج عن مقتضى عادة اهللا ىف خلقه وال هو مناف لكون السبب واقعا بقدرة اهللا تعاىل فإن قدرة اهللا تظهر عند 
 قد يغلب االلتفات إليه حىت يكون فقد وجود السبب وعند عدمه فال ينفى وجود السبب كونه خالقا للمسبب لكن هنا

املسبب مؤثرا ومنكرا وذلك ألن العادة غلبت على النظر ىف السبب حبكم كونه سببا ومل ينظر إىل كونه موضوعا باجلعل 
المقتضيا بنفسه وهذا هو غالب أحوال اخللق ىف الدخول ىف األسباب والثالثة أن يدخل ىف السبب على أن املسبب من 

 ألنه املسبب فيكون الغالب على صاحب هذه املرتبة اعتقاد أنه مسبب عن قدرة اهللا وإرادته من غري حتكيم اهللا تعاىل
لكونه سببا فإنه لو صح كونه سببا حمققا مل يتخلف كاألسباب العقلية فلما مل يكن كذلك متحض جانب التسبيب الرباىن 

ماذا تسبب وىف مثله قال عليه الصالة والسالم فمن أعدى بدليل السبب األول وهنا يقال ملن حكمه فالسبب األول ع
األول فإذا كانت األسباب مع املسببات داخلة حتت قدرة اهللا فاهللا هو املسبب الهى إذ ليس له شريك ىف ملكه وهذا كله 

ن اهللا مسببه مبني ىف علم الكالم وحاصله يرجع إىل عدم اعتبار السبب ىف املسبب من جهة نفسه واعتباره فيه من جهة أ
  وذلك صحيح فصل وترك االلتفات إىل املسبب له ثالث مراتب إحداها أن يدخل ىف السبب

من حيث هو ابتالء للعباد وامتحان هلم لينظر كيف يعملون من غري التفات إىل غري ذلك وهذا مبىن على أن األسباب 
 طريق إىل السعادة أو الشقاوة وهي على ضربني أحدمها واملسببات موضوعة ىف هذه الدار ابتالء للعباد وامتحانا هلم فإا

ما وضع البتالء العقول وذلك العامل كله من حيث هو منظور فيه وصنعة يستدل ا على ما وراءها والثاىن ما وضع 
 ملا البتالء النفوس وهو العامل كله أيضا من حيث هو موصل إىل العباد املنافع واملضار ومن حيث هو مسخر هلم ومنقاد

يريدون فيه لتظهر تصاريفهم حتت حكم القضاء والقدر ولتجرى أعماهلم حتت حكم الشرع ليسعد ا من سعد ويشقى 
من شقى وليظهر مقتضى العلم السابق والقضاء احملتم الذى ال مرد له فإن اهللا غين عن العاملني ومرته عن اإلفتقار ىف صنع 

 للعباد ليبتليهم فيها واألدلة على هذا املعىن كثرية كقوله سبحانه هوالذى ما يصنع إىل األسباب والوسائط لكن وضعها
خلق السموات واألرض ىف ستة أيام وكان عرشه على املاء ليبلوكم أيكم أحسن عمال الذى خلق املوت واحلياة ليبلوكم 

 خالئف يف األرض من بعدهم أيكم أحسن عمال إنا جعلنا ما على األرض زينة هلا لنبلوهم أيهم أحسن عمال مث جعلناكم
wلننظر كيف تعملون مث بعثناهم لنعلم أي احلزبني أحصى ملا لبثوا أمدا وتلك األيام نداوهلا بني الناس وليعلم اهللا الذين آمنوا 
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إىل قوله ويعلم الصابرين وليبتلى اهللا ما يف صدوركم وليمحص ما يف قلوبكم مث صرفكم عنهم ليبتليكم إىل غري ذلك من 
  ات الدالة على أن وضع األسباب إمنا هي لإلبتالء فإذا كانت كذلك فاآلخذ هلا من هذهاآلي

اجلهة آخذ هلا من حيث وضعت مع التحقق بذلك فيها وهذا صحيح وصاحب هذا القصد متعبد هللا مبا تسبب به منها 
 وإن اجنرت معها فهو كاملتسبب بسائر ألنه إذا تسبب باإلذن فيما أذن فيه لتظهر عبوديته هللا فيه ال ملتفتا إىل مسبباا

العبادات احملضة والثانية أن يدخل فيه حبكم قصد التجرد عن اإللتفات إىل األسباب من حيث هي أمور حمدثة فضال عن 
اإللتفات إىل املسببات بناء على أن تفريد املعبود بالعبادة أن ال يشرك معه يف قصده سواه واعتمادا على أن التشريك 

ن خالص التوحيد بالعبادة ألن بقاء اإللتفات إىل ذلك كله بقاء مع احملدثات وركون إىل األغيار وهو تدقيق يف خروج ع
نفي الشركة وهذا أيضا يف موضعه صحيح ويشهد له من الشريعة ما دل على نفي الشركة كقوله تعاىل فمن كان يرجو 

قوله فاعبد اهللا خملصا له الدين أال هللا الدين اخلالص وسائر ما لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا وال يشرك بعبادة ربه أحدا و
كان من هذا الباب وكذلك دالئل طلب الصدق يف التوجه هللا رب العاملني كل ذلك يشعر ذا املعىن املستنبط يف خلوص 

فيها من جهته فضال التوجه وصدق العبودية فصاحب هذه املرتبة متعبد هللا تعاىل باألسباب املوضوعة على اطراح النظر 
عن أن ينظر يف مسبباا فإمنا يرجع إليها من حيث هي وسائل إيل مسببها وواضعها إيل الترقي ملقام القرب منه فهو إمنا 

  يلحظ فيها املسبب خاصة والثالثة أن يدخل يف السبب حبكم اإلذن الشرعي جمردا عن النظر يف

ة لألمر لتحققه مبقام العبودية ألنه ملا أذن له يف السبب أو أمر به لباه من غري ذلك وإمنا توجهه يف القصد إىل السبب تلبي
حيث قصد اآلمر يف ذلك السبب وقد تبني له أنه مسببه وأنه أجرى العادة به ولو شاء مل جيرها كما أنه قد خيرقها إذا شاء 

له فصار هذا القصد شامال جلميع ما وعلى أنه ابتالء ومتحيص وعلى أنه يقتضى صدق التوجه به إليه فدخل على ذلك ك
تقدم ألنه توخى قصد الشارع من غري نظر يف غريه وقد علم قصده يف تلك األمور فحصل له كل ما يف ضمن ذلك 

التسبب مما علم ومما مل يعلم فهو طالب للمسبب من طريق السبب وعامل بأن اهللا هو املسبب وهو املبتلى به ومتحقق يف 
   فقصده مطلق وإن دخل فيه قصد املسبب لكن ذلك كله مرته عن األغيار مصفى من األكدار صدق التوجه به إليه

  الدخول في األسباب ال يخلو أن يكون منهيا عنه المسألة السابعة 

أوال فإن كان منهيا عنه فال إشكال يف طلب رفع التسبب سواء علينا أكان املتسبب قاصدا لوقوع املسبب أم ال فإنه يتأتى 
األمران فقد يقصد بالقتل العدوان ازهاق الروح فيقع وقد يقصد بالغصب انتفاعه باملغصوب فيقع على مقتضى العادة منه 

ال على مقتضى الشرع وقد ال يقع ألبتة وقد يعزب عن نظره القصد إىل املسبب واإللتفات إليه لعارض يطرأ غري العارض 
  عنه فال يطلب رفع التسبب يف املراتب املذكورة كلهااملتقدم الذكر وال اعتبار به وإن كان غري منهى 

أما األوىل فإذا فرضنا نفس التسبب مباحا أو مطلوبا على اجلملة فاعتقاد املعتقد لكون السبب هو الفاعل معصية قارنت 
 عنه كالصالة ما هو مباح أو مطلوب فال يبطله إال إن قيل أن مثل هذه املقارنة مفسدة وأن املقارن للمعصية تصريه منهيا

ىف الدار املغصوبة والذبح باملدية املغصوبة وذلك مبني ىف األصول وأما الثانية فظاهر أن التسبب صحيح ألن العامل فيها 
wإذا اعتمد على جريان العادات وكان الغالب فيها وقوع املسببات عن أسباا وغلب على الظن ذلك كان ترك التسبب 
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هو هو وكذلك إذا بلغ مبلغ القطع العادى فواجب عليه أن يتسبب وألجل هذا قالوا ىف كإلقاء باليد إىل التهلكة أو 
املضطر أنه إذا خاف اهللكة وجب عليه السؤال أو االستقراض أو أكل امليتة وحنوها وال جيوز أن يترك نفسه حىت ميوت 

 مات دخل النار وأما الثالثة ولذلك قال مسروق ومن اضطر إىل شىء مما حرم اهللا عليه فلم يأكل ومل يشرب حىت
فالتسبب أيضا ظاهر إال أنه يبقى فيها حبث هل يكون صاحبها مبرتلة صاحب املرتبة الثانية أم ال هذا مما ينظر فيه وإطالق 
كالم الفقهاء يقتضى عدم التفرقة وأحوال املتوكلني ممن دخل حتت ترمجة التصوف ال تقتضى ذلك هذا وإن كان ظاهر 

 تساوي املرتبتني ىف هذا احلكم كطريقة الفقهاء على تفصيل له ىف ذلك فالذى يظهر ىف املسألة نظر آخر كالم الغزايل
وذلك أن هذه املرتبة تكون علمية وتكون حالية والفرق بني العلم واحلال معروف عند أهله فإذا كانت علمية فهي املرتبة 

ب غري فاعلة بأنفسها وإمنا الفاعل فيها مسببها سبحانه لكن عادته الثانية إذ كان واجبا على كل مؤمن أن يعتقد أن األسبا
  ىف خلقه جارية مبقتضى العوائد املطردة وقد خيرقها إذا

شاء ملن شاء فمن حيث كانت عادة اقتضت الدخول ىف األسباب ومن حيث كانت األسباب فيها بيد خالق املسببات 
 على املكلف أحد الطرفني فإن غلب الطرف األول وهو العادى فهو ما اقتضت أن للفاعل أن يفعل ا وبدوا فقد يغلب

تقدم وإن غلب الثاىن فصاحبه مع السبب أو بدونه على حالة واحدة فإنه إذا جاع مثال فأصابته خممصة فسواء عليه 
ركه للسبب القاء اتسبب أم ال إذ هو على بينة أن السبب كاملسبب بيد اهللا تعاىل فلم يغلب على ظنه واحلال هذه أن ت

باليد إىل التهلكة بل عقده ىف كلتا احلالتني واحد فال يدخل حتت قوله وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة فال جيب عليه 
التسبب ىف رفع ذلك ألن علمه بأن السبب ىف يد املسبب أغناه عن تطلب املسبب من جهته على التعني بل السبب 

لسبب ال يعد القاء باليد إذا كان اعتماده على املسبب كذلك ىف الترك ولو فرض وعدمه ىف ذلك سواء فكما أن أخذه ل
أن آخذ السبب أخذه باسقاط اإلعتماد على املسبب لكان القاء باليد إىل التهلكة ألنه اعتمد على نفس السبب وليس ىف 

ترك السبب ال لشىء فالسبب السبب نفسه ما يعتمد عليه وإمنا يعتمد عليه من جهة كونه موضوعا سببا فكذلك إذا 
وعدمه ىف احلالني سواء ىف عقد اإلميان وحقائق اإليقان وكل أحد فقيه نفسه وقد مر الدليل على ذلك وقد قال ىف 

احلديث جف القلم مبا هو كائن فلو اجتمع اخللق على أن يعطوك شيئا مل يكتبه اهللا لك مل يقدروا عليه وحكى عياض 
ن فقهاء املالكية أن ابنه قال له ىف سنة غال فيها السعر يا أبت اشتر طعاما فإىن أرى السعر عن احلسن بن نصر السوسي م

  قد غال

فأمر ببيع ما كان ىف داره من الطعام مث قال البنه لست من املتوكلني على اهللا وأنت قليل اليقني كأن القمح إذا كان عند 
ه اهللا ونظري مسألتنا ىف الفقه الغازى إذا محل وحده على جيش أبيك ينجيك من قضاء اهللا عليك من توكل على اهللا كفا

الكفار فالفقهاء يفرقون بني أن يغلب على ظنه السالمة أو اهللكة أو يقطع بإحدامها فالذى اعتقد السالمة جائز له ما فعل 
م إىل التهلكة وكذلك والذى اعتقد اهللكة من غري نفع مينع من ذلك ويستدلون على ذلك يقوله تعاىل وال تلقو بأيدك

داخل املفازة بزاد أو بغري زاد إذا غلب على ظنه السالمة فيها جاز له اإلقدام وإن غلب على ظنه اهلكلة مل جيز وكذلك 
wإذا غلب ظنه الوصول إىل املاء ىف الوقت أمر بالتأخري وال يتيمم وكذلك راكب البحر وعلى هذا يباح له التميم مع 
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 مينع وإن غلب على ظنه الوصول إىل املاء ىف الوقت وإذا غلب على ظن املريض زيادة املرض أو وجود املاء ىف رحله أو
تأخر الربء أو إصابة املشقة بالصوم أفطر إىل غري ذلك من املسائل املبينة على غلبات الظنون وإن كانت موجبات الظنون 

عدة فمن حتقق بأن اخلروج عن السبب كالدخول ختتلف فذلك غري قادح ىف هذا األصل فمسألتنا داخله حتت هذه القا
فيه بالنسبة إىل ضمان اهللا تعاىل الرزق صح أن يقال إنه الجيب عليه التسبب فيه ولذلك جند أصحاب األحوال يركبون 
األهوال ويقتحمون األخطار ويلقون بأيديهم إىل ما هو عند غريهم لكه فال يكون كذلك بناء على أن ما هم فيه من 

ن الغرر وأسباب اهللكة يستوي مع ما هو عندنا من مواطن األمن وأسباب النجاة وقد حكى عياض عن أيب العباس مواط
  األيباىن أنه دخل عليه عطية اجلزرى العابد فقال له

أتيتك زائرا ومودعا إىل مكة فقال له أبو العباس ال ختلنا من بركة دعائك وبكى وليس مع عطية ركوة وال مزود فخرج 
 أصحابه مث أتاه بأثر ذلك رجل فقال له أصلحك اهللا عندى مخسون مثقاال ويل بغل فهل ترى يل اخلروج إىل مكة مع

فقال له التعجل حىت توفر هذه الدنانري قال الراوي فعجبنا من اختالف جوابه للرجلني مع اختالف أحواهلما فقال أبو 
وجاءىن هذا يستشريىن ويذكر ما عنده فعلمت ضعف نيته فأمرته العباس عطية جاءىن مودعا غري مستشري وقد وثق باهللا 

مبا رأيتم فهذا إمام من أهل العلم أفىت لضعيف النية باحلزم ىف استعداد األسباب والنظر فىمراعاا وسلم لقوى اليقني ىف 
ة واهللكة وهو مظان النظر طرح األسباب بناء واهللا أعلم على القاعدة املتقدمة ىف اإلعتقادات وغلبات الظنون ىف السالم

الفقهى ولذلك خيتلف احلكم بإختالف الناس ىف النازلة الواحدة كما تقدم فإن قيل فصاحب هذه املرتبة أي األمرين 
أفضل له الدخول ىف السبب أن تركه فاجلواب من وجهني أحدمها أن األسباب ىف حقه ال بد منها كما أا كذلك ىف 

 وإن قامت له مقام األسباب ىف حقه فهي ىف أنفسها أسباب لكنها أسباب غريبة والتسبب حق غريه فإن خوارق العادات
غري منحصر ىف األسباب املشهورة فاخلارج مثال للحج بغري زاد يرزقه اهللا من حيث الحيتسب إما من نبات األرض وإما 

 من غري ذلك ولو أن يرتل عليه من من جهة من يلقى من الناس ىف البادية وىف الصحراء وإما من حيوان الصحراء أو
السماء أو خيرجه من األرض خبوارق العادات أسباب جارية يعرفها أرباا املخصوصون ا فليس هذا الرجل خارجا عن 
العمل باألسباب ومنها الصالة لقوله تعاىل وأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها اآلية وروى أنه عليه الصالة والسالم كان 

   بالصالة إذا مل جيدوا قوتا بسند صحيح وإذا كان كذلك فالسؤال غري وارديأمر أهله

والثاىن على تسليم وروده أن أصحاب رسول اهللا يعلم قطعا أم حازوا هذه املرتبة واستيقنوها حاال وعلما ولكنه عليه 
قتضية ملصاحل اآلخرة ومل يتركهم مع السالم ندم إىل الدخول ىف األسباب املقتضية ملصاحل الدنيا كما أمرهم باألسباب امل

هذه احلالة فدل ذلك على أن األفضل ما دهلم عليه وألن هذه احلالة ال يعتد ا مقاما يقوم فيه أال ترى إىل قوله عليه 
الصالة والسالم قيدها وتوكل رواه الطرباين وأيضا فأصحاب هذه احلالة هم أهل خوارق العادات ومل يتركوا معها 

أدبا بآداب رسول اهللا وكانوا أهل علم ومل يكونوا ليتركوا األفضل إىل غريه وأما املرتبة الرابعة وهى مرتبة التسبب ت
االبتالء فالتسبب فيها أيضا ظاهر فإن األسباب قد صارت عند صاحبها تكليفا يبتلى به على اإلطالق ال خيتص ذلك 

wدية ال يصح فيها الترك اعتمادا على الذى سببها من حيث كانت باألسباب العبادية دون العادية فكما أن األسباب العبا
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مصروفة إليه كذلك األسباب العادية ومن هنا ملا قال عليه السالم ما منكم من نفس منفوسة إال وقد علم مرتهلا من اجلنة 
ا من أعطى واتقى إلىآخرها والنار قالوا يا رسول اهللا فلم نعمل أفال نتكل قال ال اعملوا فكل ميسر ملاخلق له مث قرأ فأم

فكذلك العاديات ألا عبادات فهى عنده جارية على األحكام املوضوعة ونظر صاحب هذه املرتبة ىف األسباب مثل نظره 
  ىف العبادات يعترب فيها جمرد األسباب ويدع املسببات ملسببها

 إىل السبب من حيث هو سبب وال إىل وأما املرتبة اخلامسة فالتسبب فيها صحيح أيضا ألن صاحبها وإن مل يلتفت
املسبب من باب أحرى فال بد منه من جهة ما هو راق به ومالحظ للمسبب من جهته بدليل األسباب العبادية وألا إمنا 
صارت قرة عينه لكوا سلما إىل املتعبد إليه ا فال فارق بني العاديات والعباديات إال أن صاحب هذه املرتبة مأخوذ ىف 

يد األغيار على اجلملة فرمبا رمى من األسباب مبا ليس بضروري واقتصر على ما هو ضروري وضيق على نفسه اال جتر
فيها فرارا من تكاثرها على قلبه حىت يصح له احتاد الوجهة وإذا كانت األسباب موصلة إىل املطلوب فال شك ىف أخذها 

دسة فلما كانت جامعة ألشتات ما ذكر قبلها كان ما يشهد ملا قبلها ىف هذه الرتبة إذ من جهتها يصح املطلوب وأما السا
شاهدا هلا غري أن ذلك فيها معتربمن جهة صفة العبودية وامتثال األمر ال من جهة أمر آخر فسواء عليه أكان التكليف 

رتبط به بعض الوجود أو ظاهر املصلحة أم غري ظاهرها كل ذلك حتت قصد العبد امتثال أمر اهللا فإن كان املكلف به مما ي
  مجيعه كان قصده ىف امتثال األمر شامال له واهللا أعلم 

  إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسببالمسألة الثامنة 

 قصد ذلك املسبب أوال ألنه ملا جعل مسببا عنه ىف جمرى العادات عد كأنه فاعل له مباشرة ويشهد هلذا قاعدة جمارى 
سببات إىل أسباا كنسبة الشبع إىل الطعام واإلرواء إىل املاء واإلحراق إىل النار واإلسهال العادات إذ أجرى فيها نسبة امل

  إىل السقمونيا وسائر املسببات إىل أسباا فكذلك األفعال الىت تتسبب عن كسبنا منسوبة

مع مسبباا على ذلك إلينا وإن مل تكن من كسبنا وإذ كان هذا معهودا معلوما جرى عرف الشرع يف األسباب الشرعية 
الوزان وأدلته ىف الشرع كثرية بالنسبة إىل األسباب املشروعة أو املمنوعة كقول اهللا تعاىل من أجل ذلك كتبنا على بىن 

إسرائيل أنه من قتل نفسا بغري نفس إىل قوله ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا وىف احلديث ما من نفس تقتل ظلما إال 
دم األول كفل منها ألنه أول من سن القتل وفيه من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل ا كان على ابن آ

ذكره يف الترغيب والترهيب عن مسلم والنسائي والترمذي وكذلك من سن سنة سيئة وفيه ان الولد لوالديه ستر من النار 
ا أكل السبع فهو له صدقة وما أكلت الطري وأن من غرس غرسا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وم

فهو له صدقة وال يرزؤه أحد إال كان له صدقة مسلم وكذلك الزرع والعامل يبث العلم فيكون له أجر كل من انتفع به 
ومن ذلك ما ال حيصى مع أن املسببات اليت حصل ا النفع أو الضر ليست من فعل املتسبب فإذا كان كذلك فالداخل يف 

  إمنا يدخل فيه مقتضيا ملسببه لكن تارة يكون مقتضيا له على اجلملة والتفصيل وإن كان غري حميط جبميعالسبب 

التفاصيل وتارة يدخل فيه مقتضيا له على اجلملة ال على التفصيل وذلك أن ما أمر اهللا به فإمنا أمر به ملصلحة يقتضيها فعله 
w فإذا فعل فقد دخل على شرط أنه يتسبب فيما حتت السبب من املصاحل أو وما ى عنه فإمنا ى عنه ملفسدة يقتضيها فعله
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املفاسد وال خيرجه عن ذلك عدم علمه باملصلحة أو املفسدة أو مبقاديرمها فإن األمر قد تضمن أن ىف إيقاع املأمور به 
اهللا وألجلها ى عنه فالفاعل مصلحة علمها اهللا وألجلها أمر به والنهي قد تضمن أن ىف إيقاع املنهى عنه مفسدة علمها 

ملتزم جلميع ما ينتجه ذلك السبب من املصاحل أو املفاسد وإن جهل تفاصيل ذلك فإن قيل أيثاب أو يعاقب على ما مل 
يفعل فاجلواب أن الثواب والعقاب إمنا ترتب على ما فعله وتعاطاه ال على ما مل يفعل لكن الفعل يعترب شرعا مبا يكون 

 أو املفاسد وقد بني الشرع ذلك وميز بني ما يعظم من األفعال مصلحته فجعله ركنا أو مفسدته فجعله عنه من املصاحل
كبرية وبني ما ليس كذلك فسماه ىف املصاحل إحسانا وىف املفاسد صغرية وذه الطريقة يتميز ما هو من أركان الدين 

 وما هو منها صغائر فما عظمه الشرع ىف املأمورات وأصوله وما هو من فروعه وفصوله ويعرف ما هو من الذنوب كبائر
فهو من أصول الدين وما جعله دون ذلك فمن فروعه وتكميالته وما عظم أمره ىف املنهيات فهو من الكبائر وما كان 

  دون ذلك فهو من الصغائر وذلك على مقدار املصلحة أو املفسدة

  

  ببات غير مقدورة للمكلفما ذكر فى هذه المسائل من أن المسالمسألة التاسعة 

 وأن السبب هو املكلف به إذا اعترب ينبىن عليه أمور أحدها أن متعاطى السبب إذا أتى به بكمال شروطه وانتفاء موانعه مث 
قصد أن ال يقع مسببه فقد قصد حماال وتكلف رفع ما ليس له رفعه ومنع ما مل جيعل له منعه فمن عقد نكاحا على ما 

أو بيعا أو شيئا من العقود مث قصد أن ال يستبيح بذلك العقد ما عقد عليه فقد وقع قصده عبثا ووقع وضع له ىف الشرع 
املسبب الذى أوقع سببه وكذلك إذا أوقع طالقا أو عتقا قاصدا به مقتضاه ىف الشرع مث قصد أن ال يكون مقتضى ذلك 

مث قصد ىف نفسه أن ما أوقع من العبادة ال يصح له فهو قصد باطل ومثله ىف العبادات إذا صلى أو صام أو حج كما أمر 
أو ال ينعقد قربة وما أشبه ذلك فهو لغو و هكذا األمر ىف األسباب املمنوعة وفيه جاء يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات 

بوس والنكاح وهو غري ما أحل اهللا لكم وال تعتدوا اآلية ومن هنا كان حترمي ما أحل اهللا عبثا من املأكول واملشروب واملل
  ناكح ىف احلال وال قاصد

للتعليق ىف خاص خبالف العام وما أشبه ذلك فجميع ذلك لغو ألن ما توىل اهللا حليته بغري سبب من املكلف ظاهر مثل ما 
ليس ىف تعاطى املكف السبب فيه ومثله قوله عليه الصالة والسالم إمنا الوالء ملن أعتق رواه الستة وقوله من اشترط شرطا 

كتاب اهللا فهو باطل وإن كان مائة شرط رواه الستة احلديث وأيضا فإن الشارع قاصد لوقوع املسببات عن أسباا كما 
تقدم فقصد هذا القاصد مناقض لقصد الشارع وكل قصد ناقض قصد الشارع فباطل فهذا القصد باطل واملسألة واضحة 

املكلف وقصده شرط ىف وضع األسباب فإذا كان اختياره منافيا فإن قيل هذا مشكل من وجهني أحدمها أن اختيار 
القتضاء األسباب ملسبباا كان معىن ذلك أن األسباب مل يتعاطها املكلف على كماهلا بل مفقودة الشرط وهو اإلختيار 

الثاىن أن القصد فلم تصح من جهة فقد الشرط فيلزم أن تكون املسببات الناشئة عن األسباب غري واقعة لفقد اإلختيار و
wاملناقض لقصد الشارع مبطل للعمل حسبما هو مذكور ىف موضعه من هذا الكتاب وتعاطى األسباب املبيحة مثال بقصد 
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أن ال تكون مبيحة مناقضة لقصد الشارع ظاهرة من حيث كان قصد الشارع التحصيل بوساطة هذه األسباب فيكون إذا 
  تعاطى هذه األسباب باطال

لى قاصدا بصالته ما ال جتزئه ألجله واملتطهر يقصد أن ال يكون مستبيحا للصالة وما أشبه ذلك فاجلمع وممنوعا كاملص
بني هذا األصل واألصل املذكور مجع بني متنافيني وهو باطل فاجلواب عن األول أن الفرض إمنا هو يف موقع األسباب 

الكالم ىف موقعها بغري اختيار واجلمع بينهما ممكن عقال باإلختيار ألن تكون أسبابا لكن مع عدم اختياره للمسبب وليس 
ألن أحدمها سابق على اآلخر فال يتنافيان كما إذا قصد الوطء واختاره وكره خلق الولد أو اختار وضع البذر ىف األرض 

ت فكذلك وكره نباته أو رمى بسهم صوبه على رجل مث كره أن يصيبه وما أشبه ذلك فكما ميكن اجتماعهما ىف العاديا
ىف الشرعيات واجلواب عن الثاىن أن فاعل السبب ىف مسألتنا قاصد أن يكون ما وضعه الشارع منتجا غري منتج وما 
وضعه سببا فعله هنا على أن يكون سببا ال يكون له مسبب وهذا ليس له فقصده فيه عبث خبالف ما هو مذكور ىف 

ه سببا ملسبب مل جيعله الشارع مسببا له كنكاح احمللل عند القائل قاعدة مقاصد الشارع فإن فاعل السبب فيه قاصد جلعل
مبنعه فإنه قاصد بنكاحه التحليل لغريه ومل يضع الشارع النكاح هلذا املسبب فقارن هذا القصد العقد فلم يكن سببا شرعيا 

ى أنه ليس بسبب واآلخر فلم يكن حملال ال للنكاح وال للمحلل له ألنه باطل وحاصل األمر أن أحدمها أخذ السبب عل
أخذه على أنه سبب ال ينتج فاألول ال ينتج له شيئا واآلخر يتنج له ألنه ليس اإلنتاج باختياره وال عدمه فهذا مل خيالف 

  قصد الشارع ىف السبب من حيث هو سبب ولكن زعم أنه ال يقع مسببه وهذا كذب أو طمع ىف غري مطمع

ملوضوع للشارع فاعرف الفرق بينهما فهو دقيق ويوضحه أن القصد ىف أحدمها واألول تعاطاه على أنه ليس بالسبب ا
مقارن للعمل فيؤثر فيه واآلخر تابع له بعد استقراره فال يؤثر فيه فإن قيل مل ال يكون هذا ىف احلكم كالرفض ىف العبادات 

صد أا ال ترفع احلدث فهو معىن فإنه ىف احلقيقة رفض لكونه سببا شرعيا فالطهارة مثال سبب ىف رفع احلدث فإذا ق
رفض النية فيه وقد قالوا إن رفض النية ينتهض سببا ىف إبطال العبادة فرجع البحث إىل أن ذلك كله إبطال ألنفس 

األسباب ال إبطال املسببات فاجلواب أن األمر ليس كذلك وإمنا يصح الرفض ىف أثناء العبادة إذا كان قاصدا ا امتثال 
ها على غري ذلك بل بنية أخرى ليست بعبادته الىت شرع فيها كاملتطهر ينوي رفع احلدث مث ينسخ تلك النية األمر مث أمت

بنية التربد أو النتظف من األوساخ البدنية وأما بعد ما متت العبادة وكملت على شروطها فقصده أن ال تكون عبادة وال 
غري مؤثر فيها بل هى على حكمها لو مل يكن ذلك القصد يترتب عليها حكم آخر من إجزاء أواستباحة أو غري ذلك 

فالفرق بينهما ظاهر وال يعارض ذلك كالم من تكلم ىف الرفض وقال أنه يؤثر ومل يفصل القول ىف ذلك فإن كالم 
الفقهاء ىف رفض الوضوء وخالفهم فيه غري خارج عن هذا األصل من جهة أن الطهارة هنا هلا وجهان ىف النظر فمن نظر 

  ىل فعلها على ما ينبغى قال أن استباحة الصالة ا الزم ومسبب عن ذلك الفعل فال يصحإ

رفعه إال بناقض طارئ ومن نظر إىل حكمها أعىن حكم استباحة الصالة مستصحبا إىل أن يصلي وذلك أمر مستقبل 
 يصح استباحة الصالة اآلتية ا ألن فيشترط فيه استصحاب النية األوىل املقارنة للطهارة وهي بالنية املنافية منسوخة فال

wذلك كالرفض املقارن للفعل ولو قارن الفعل ألثر فكذلك هنا فلو رفض نية الطهارة بعدما أدى ا الصالة ومت حكمها مل 
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يصح أن يقال إنه جيب عليه استئناف الطهارة والصالة فكذلك من صلى مث رفض تلك الصالة بعد السالم منها وقد كان 
 على ما أمر به فإن قال به ىف مثل هذا فالقاعدة ظاهرة ىف خالف ما قال واهللا أعلم وبه التوفيق هذا حكم أتى ا

األسباب إذا فعلت باستكمال شرائطها وانتفاء موانعها وأما إذا مل تفعل األسباب على ما ينبغى وال استكملت شرائطها 
 ألن املسببات ليس وقوعها أو عدم وقوعها الختياره وأيضا فإن ومل تنتف موانعها فال تقع مسبباا شاء املكلف أو أىب

الشارع مل جيعلها أسبابا مقتضية إال مع وجود شرائطها وانتفاء موانعها فإذا مل تتوفر مل يستكمل السبب أن يكون سببا 
لو اقتضت األسباب مسبباا شرعيا سواء علينا أقلنا إن الشروط وانتفاء املوانع أجزاء أسباب أم ال فالثمرة واحدة وأيضا 

وهي غري كاملة مبشيئة امللكف أو ارتفعت اقتضاآا وهى تامة مل يكن ملا وضع الشارع منها فائدة ولكان وضعه له عبثا 
ألن معىن كوا أسبابا شرعية هو أن تقع مسبباا شرعا ومعىن كوا غري أسباب شرعا أن ال تقع مسبباا شرعا فإذا 

  كلف يقلب حقائقها شرعا مل يكن هلا وضع معلوم ىف الشرع وقد فرضناها موضوعة ىف الشرع علىكان اختيار امل

وضع معلوم هذا خلف حمال فما يؤدي إليه مثله وبه يصح أن اختيارات املكلف ال تأثري هلا يف األسباب الشرعية فإن قيل 
لصحة أو بأنه يفرق بني ما يدل على النهي لذاته أو كيف هذا مع القول بأن النهي ال يدل على الفساد أو بأنه يدل على ا

لوصفه فإن هذه املذاهب تدل على أن التسبب املنهي عنه وهو الذي مل يستكمل الشروط وال انتفت موانعه يفيد حصول 
املسبب ويف مذهب مالك ما يدل على ذلك فإن البيوع الفاسدة عنده تفيد من أوهلا شبهة ملك عند قبض املبيع وأيضا 

فتفيد امللك حبوالة األسواق وغري ذلك من األمور اليت ال تفيت العني وكذلك الغصب وحنوه يفيد عنده امللك وإن مل تفت 
عني املغصوب يف مسائل والغصب أو حنوه ليس بسبب من أصله فيظهر أن السبب املنهي عنه حيصل به املسبب إال على 

 أن القاعدة عامة وإفادة امللك يف هذه األشياء إمنا هو ألمور أخر القول بأن النهي يدل على الفساد مطلقا فاجلواب
خارجة عن نفس العقد األول وبيان ذلك ال يسع ههنا وإمنا يذكر فيما بعد هذا إن شاء اهللا فصل ومن األمور اليت تنبين 

نه كان أقرب إىل اإلخالص على ما تقدم أن الفاعل للسبب عاملا بأن املسبب ليس إليه إذا وكله إىل فاعله وصرف نظره ع
والتفويض والتوكل على اهللا تعاىل والصرب على الدخول يف األسباب املأمور ا واخلروج عن األسباب احملظورة والشكر 

  وغري ذلك من املقامات السنية واألحوال املرضية ويتبني ذلك بذكر البعض على أنه ظاهر

 يف السبب من غري نظر إىل ما سوى األمر والنهي خارج عن حظوظه أما اإلخالص فألن املكلف إذا لىب األمر والنهي
قائم حبقوق ربه واقف موقف العبودية خبالف ما إذا التفت إىل املسبب وراعاه فإنه عند اإللتفات إليه متوجه شطره فصار 

ص وأما التفويض فإلنه توجهه إىل ربه بالسبب بواسطة التوجه إىل املسبب وال شك يف تفاوت ما بني الرتبتني يف اإلخال
إذا علم أن املسبب ليس بداخل حتت ما كلف به وال هو من منط مقدوراته كان راجعا بقلبه إىل من إليه ذلك وهو اهللا 

سبحانه فصار متوكال ومفوضا هذا يف عموم التكاليف العادية والعبادية ويزيد بالنسبة إىل العبادية أنه ال يزال بعد التسبب 
ان كان ممن يلتفت إىل املسبب بالدخول ىف السبب صار مترقبا له ناظرا اىل ما يؤول إليه تسببه ورمبا كان خائفا وراجيا ف

ذلك سببا إىل إعراضه عن تكميل السبب استعجاال ملا ينتجه فيصري توجهه اىل ما ليس له وقد ترك التوجه إىل ما طلب 
wبعني صباحا ظهرت ينابيع احلكمة من قلبه على لسانه فأخذ بالتوجه اليه وهنا تقع حكاية من مسع أن من أخلص هللا أر
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بزعمه يف اإلخالص لينال احلكمة فتم األمد ومل تأته احلكمة فسأل عن ذلك فقيل له إمنا أخلصت للحكمة ومل ختلص هللا 
األسباب وهذا واقع كثريا يف مالحظات املسببات يف األسباب رمبا غطت مالحظاا فحالت بني املتسبب وبني مراعاة 

  وبذلك يصري العابد مستكثرا لعبادته والعامل مغترا بعلمه اىل غري ذلك

وأما الصرب والشكر فألنه اذا كان ملفتا إىل أمر اآلمر وحده متيقنا أن بيده مالك املسببات وأسباا وأنه عبد مأمور وقف 
ك ألنه حتت حد املراقبة وممن عبد اهللا كأنه مع أمر اآلمر ومل يكن له من ذلك حميد وال زوال وألزم نفسه الصرب على ذل

يراه فإذا وقع املسبب كان من أشكر الشاكرين اذ مل ير لتسببه يف ذلك املسبب وردا وال صدرا وال اقتضى منه يف نفسه 
نفعا وال ضرا وإن كان عالمة وسببا عاديا فهو سبب بالتسبب ومعترب يف عادى الترتيب ومل كان ملتفتا اىل املسبب 

لسبب قد ينتج وقد يعقم فاذا أنتج فرح وإذا مل ينتج مل يرض بقسم اهللا وال بقضائه وعد السبب كال شىء ورمبا مله فا
فتركه ورمبا سئم منه فثقل عليه وهذا يشبه من يعبد اهللا على حرف وهو خالف عادة من دخل حتت رق العبودية ومن 

ىل املسببات ورمبا كان هذا أعظم نفعا يف أصحاب الكرامات تأمل سائر املقامات السنية وجدها يف ترك اإللتفات إ
واخلوارق فصل ومنها أن تارك النظر يف املسبب بناء على أن أمره هللا إمنا مهه السبب الذي دخل فيه فهو على بال منه يف 

نة ألخذ السبب احلفظ له واحملافظة عليه والنصيحة فيه ألن غريه ليس إليه ولو كان قصده املسبب من السبب لكان مظ
على غري اصالته وعلى غري قصد التعبد فيه فرمبا أدى إىل اإلخالل به وهو ال يشعر ورمبا شعر به ومل يفكر فيما عليه فيه 

ومن هنا تنجر مفاسد كثرية وهو أصل الغش يف األعمال العادية نعم والعبادية بل هو أصل يف اخلصال املهلكة أما يف 
غش إال استعجاال للربح الذي يأمله يف جتارته أو للنفاق الذي ينتظره يف صناعته أو ما أشبه ذلك العاديات فظاهر فإنه ال ي

وأما يف العبادات فإن من شأن من أحبه اهللا تعاىل أن يوضع له القبول يف األرض بعد ما حيبه أهل السماء فالتقرب بالنوافل 
  سبب للمحبة من اهللا تعاىل

ول يف األرض فرمبا التفت العابد هلذا املسبب بالسبب الذي هو النوافل مث يستعجل ويداخله مث من املالئكة مث يوضع القب
طلب ما ليس له فيظهر ذلك السبب وهو الرياء وهكذا يف سائر اهللكات وكفى بذلك فسادا فصل ومنها أن صاحب 

حد الوجهة فهو بذلك طيب احمليا هذه احلالة مستريح النفس ساكن البال جمتمع الشمل فارغ القلب من تعب الدنيا متو
جمازى يف اآلخرة قال تعاىل من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة اآلية وروى عن جعفر 

الصادق أنه قال يف احلياة الطيبة هي املعرفة باهللا وصدق املقام مع اهللا وصدق الوقوف على أمر اهللا وقال ابن عطاء العيش 
عراض عما سوى اهللا وأيضا ففيه كفاية مجيع اهلموم جبعل مهه مها واحدا خبالف من كان ناظرا إىل املسبب مع اهللا واإل

بالسبب فإنه ناظر إىل كل مسبب ىف كل سبب يتناوله وذلك مكثر ومشتت وأيضا ففى النظر إىل كون السبب منتجا أو 
د احلال مشغول القلب ىف أن لو كان املسبب أصلح مما غري منتج تفرق بال وإذا أنتج فليس على وجه واحد فصاحبه متبد

كان فتراه يعود تارة باللوم على السبب وتارة بعدم الرضى باملسبب وتارة على غري هذه الوجوه وإىل هذا النحو يشري 
معرضا عن معىن قوله عليه الصالة والسالم ال تسبو الدهر فإن اهللا هو الدهر رواه مسلم وأمثاله وأما املشتغل بالسبب 

w  النظر ىف غريه فمشتغل بأمر واحد وهو التعبد بالسبب أى سبب كان وال
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شك أن مها واحدا خفيف على النفس جدا بالنسبة إىل مهوم متعددة بل هم واحد ثابت خفيف بالنسبة إىل هم واحد 
ه أخراه كفاه اهللا أمر متغري متشتت يف نفسه وقد جاء أن من جعل مهه مها واحدا كفاه اهللا سائر اهلموم ومن جعل مه

دنياه ويقرب من هذا املعىن قول من قال من طلب العلم هللا فالقليل من العلم يكفيه ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثرية 
وقد هلج الزهاد ىف هذا امليدان وفرحوا باإلستياق فيه حىت قال بعضهم لو علم امللوك ما حنن عليه لقاتلونا عليه بالسيوف 

حلديث الزهد ىف الدنيا يريح القلب والبدن اسنده الطرباين أليب هريرة والزهد ليس عدم ذات اليد بل هو حال وروى ىف ا
للقلب يعرب عنها إن شئت مبا تقرر من الوقوف مع التعبد باألسباب من غري مراعاة للمسببات التفاتا إليها ىف األسباب 

ا أن النظر ىف املسبب قد يكون على التوسط كما سيأتى ذكره إن فهذا أمنوذج ينبهك على مجلة هذه القاعدة فصل ومنه
  شاء اهللا تعاىل وذلك إذا أخذه من حيث جماري العادات وهو أسلم ملن التفت

إىل املسبب وقد يكون على وجه من املبالغة فوق ما حيتمل البشر فيحصل بذلك للمتسبب إما شدة التعب و إما اخلروج 
أما شدة التعب فكثريا ما يتفق ألرباب األحوال ىف السلوك وقد يتفق أن يكون صاحب التسبب عما هو له إىل ما ليس له 

كثري اإلشفاق أو كثري اخلوف وأصل هذا تنبيه اهللا نبيه ىف الكتاب العزيز حالة دعائه اخللق بشدة احلرص على أن األوىل 
ن إىل قوله وإن كان كرب عليك إعراضهم فإن به الرجوع إىل التوسط بقوله تعاىل قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولو

استطعت أن تبتغى نفقا ىف األرض أو سلما ىف السماء فتأتيهم بآية ولو شاء اهللا جلمعهم على اهلدى اآلية وقوله لعلك 
باخع نفسك أن ال يكونوا مؤمنني وقوله يأيها الرسول ال حيزنك الذين يسارعون ىف الكفر اآلية وقوله فلعلك تارك بعض 
ما يوحى إليك وضائق به صدرك اآلية إىل قوله إمنا أنت نذير واهللا على كل شىء وكيل وقوله وال حتزن عليهم وال تك 

يف ضيق مما ميكرون إىل غري ذلك مما هو ىف هذا املعىن مما يشري إىل احلض على اإلقصار مما كان يكابد والرجوع إىل 
من يشاء إىل صراط مستقيم بقوله إمنا أنت منذر إمنا أنت نذير واهللا على الوقوف مع ما أمر به مما هو تسبب واهللا يهدي 

كل شىء وكيل وأشباه ذلك ومجيعه يشري إىل أن املطلوب منك التسبب واهللا هو املسبب وخالق املسبب ليس لك من 
  األمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذم اآلية وهو ينبهك

 احلرص على إميام ومبالغته ىف التبليغ طمعا ىف أن تقع نتيجة الدعوة وهي على شدة مقاساته عليه الصالة والسالم ىف
إميام الذى به جنام من العذاب حىت جاء ىف القرآن عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني رؤوف رحيم ومع هذا 

 من خفة ما يلقاه ىف ذلك من فقد ندب عليه الصالة والسالم إىل أمر هو أوفق وأحرى بالتوسط ىف مقام النبوة وأدىن
التعب واملشقة وأجرى ىف سائر الرتب اليت دون النبوة هذا وإن كان مقام النبوة على ما يليق به من شرف املرتلة اليت ال 

يدانيه فيها أحد فال يقدح ذلك ىف صحة اإلستدالل بأحكامه فيما دوا من املراتب الالئقة باألمة كما تقرر عند أهل 
من صحة اإلستدال بأحواله وأحكامه ىف أحكام أمته ما مل يدل دليل على اختصاصه دون أمته وأما اخلروج عما الشريعة 

هو له إىل ما ليس له فألنه إذا قصد عني املسبب أن يكون أو ال يكون كان خمالفا ملقصود الشارع إذ قد تبني أن املسبب 
الغالب عليه حبسب افراطه أن يكون قاصدا لوقوعه حبسب ليس للمكلف ومل يكلف به بل هو هللا وحده فمن قصده ف

wغرضه املعني وهو إمنا جيري علىمقتضى إرادة اهللا تعاىل ال على وفق غرض العبد املعني من كل وجه فقد وصار غرض 
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د العبد وقصده خمالفا بالوضع ملا أريد به وذلك خارج عن مقتضى األدب ومعارضة للقدر أو ما هو ينحو ذلك النحو وق
  جاء يف الصحيح التنبيه على هذا املعىن بقوله عليه الصالة والسالم املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف

وىف كل خري إحرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز وأن أصابك شىء فال تقل لو أين فعلت كان كذا ولكن قل 
ان رواه مسلم صحيح فقد نبهك على أن لو تفتح عمل الشيطان ألنه قدر اهللا وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيط

التفات إىل املسبب يف السبب كأنه متولد عنه أو الزم عقال بل ذلك قدر اهللا وما شاء فعل إذ ال يعينه وجود السبب وال 
مل فيه مبقتضى التكليف يعجزه فقدانه فاحلاصل أن نفوذ القدر احملتوم هو حمصول األمر ويبقى السبب إن كان مكلفا به ع

وإن كان غري مكلف به لكونه غري داخل ىف مقدوره استسلم استسالم من يعلم أن األمر كله بيد اهللا فال ينفتح عليه باب 
الشيطان وكثريا ما يبالغ اإلنسان ىف هذا املعىن حىت يصري منه إىل ما هو مكروه شرعا من تشويش الشيطان ومعارضة 

منها أن تارك النظر ىف املسبب أعلى مرتبة وأزكى عمال إذا كان عامال ىف العبادات وأوفر أجرا القدر وغري ذلك فصل و
ىف العادات ألنه عامل على اسقاط حظه خبالف من كان ملتفتا إىل املسببات فإنه عامل على اإللتفات إىل احلظوظ ألن 

 مفاسد تعود عليهم كما ىف حديث أيب ذر إمنا هى نتائج األعمال راجعة إىل العباد مع أا خلق اهللا فإا مصاحل أو
  أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم إياها صحيح مسلم وأصله ىف القرآن من عمل صاحلا فلنفسه فامللتفت إليها

عامل حبظه ومن رجع إىل جمرد األمر والنهي عامل على إسقاط احلظوظ وهو مذهب أرباب األحوال وهلذا بسط ىف 
على أي معىن يفهم اسقاط النظر ىف املسببات وكيف ينضبط ما يعد كذلك مما ال يعد كذلك موضع آخر فإن قيل 

فاجلواب أن ترك احلظوظ قد يكون ظاهرا مبعىن عدم التفات القلب إليها مجلة وهذا قليل وأكثر ما خيتص ذا أرباب 
 وقد يكون غري ظاهر مبعىن أن احلظ ال األحوال من الصوفية فهو يقوم بالسبب مطلقا من غري أن يتظر هل له مسبب أم ال

يسقط مجلة من القلب إال أنه التفت إليه من وراء األمر أو النهي ويكون هذا مع اجلريان على جمارى العادات مع علمه 
بأن اهللا جمريها كيف شاء ويكون أيضا مع طلب املسبب بالسبب أي يطلب من املسبب مقتضى السبب فكأنه يسأل 

د السبب كما يسأله الشىء باسطا يد الضراعة أو يكون مفوضا ىف املسبب إىل من هو إليه فهؤالء قد املسبب باسطا ي
أسقطوا النظر ىف املسبب بالسبب وإمنا االلتفات للمسبب مبعىن اجلريان مع السبب كالطالب للمسبب من نفس السبب أو 

 بتلك املفاسد املذكورة وبني هذين الطرفني كاملعتقد أن السبب هو املولد للمسبب فهذا هو املخوف الذى هو حر
  وسائط هي جمال نظر اتهدين فإىل أيهما كان أقرب كان احلكم له ومثل هذا مقرر أيضا ىف مسألة احلظوظ 

  سبابيعتبر المسببات فى الخطاب باأل ما ذكر من أن المسببات مرتبة على فعل األسباب شرعا وأن الشارعالمسألة العاشرة 

كلف إذا اعتربه أمور منها أن املسبب إذا كان منسوبا إىل املسبب شرعا اقتضى أن يكون يه بالنسبة إىل امليترتب عل
املكلف ىف تعاطي السبب ملتفتا إىل جهة املسبب أن يقع منه ما ليس ىف حسابه فإنه كما يكون التسبب مأمورا به كذلك 

ليس ىف ظنه من اخلري لقوله تعاىل ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس يكون منهيا عنه وكما يكون التسبب ىف الطاعة منتجا ما 
مجيعا وقوله عليه السالم من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل ا وقوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 

تسب من رضوان اهللا ال يظن أا تبلغ ما بلغت حسن صحيح احلديث كذلك يكون التسبب ىف املعصية منتجا ما مل حي w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 الشاطيب-املوافقات يف أصول الشريعة                  82

الشر لقوله تعاىل فكأمنا قتل الناس مجيعا وقوله عليه الصالة والسالم ما من نفس تقتل ظلما إال كان على ابن آدم األول 
كفل منها وقوله ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها وقوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا احلديث إىل أشباه 

   ىف كتاب األحياء وىف غريه ما فيه كفايةذلك وقد قرر الغزايل من هذا املعىن

وقد قال ىف كتاب الكسب ترويج الدرهم الزائف من الدراهم ىف أثناء النقد ظلم إذ به يستضر املعامل إن مل يعرف وإن 
مل يعرف وإن عرف فريوجه على غريه وكذلك الثاين والثالث وال يزال يتردد ىف األيدي ويعم الضرر ويتسع الفساد 

زر الكل ووباله راجعا إليه فإنه الذى فتح ذلك الباب مث استدل حبديث من سن سنة حسنة اخل مث حكى عن ويكون و
بعضهم أن إنفاق درهم زائف أشد من سرقة مائة درهم قال ألن السرقة معصية واحدة وقد متت وانقطعت وإظهار 

 عليه وزرها بعد موته اىل مائة سنة ومائيت سنة الزائف بدعة أظهرها يف الدين وسن سنة سيئة يعمل عليها من بعده فيكون
اىل أن يفىن ذلك الدرهم ويكون عليه ما فسد ونقص من أموال الناس بسببه وطوىب ملن مات وماتت معه ذنوبه والويل 

ا الطويل ملن ميوت وتبقى ذنوبه مائة سنة ومائيت سنة يعذب ا ىف قربه ويسأل عنها إىل انقراضها وقال تعاىل ونكتب م
قدموا وآثارهم أى نكتب أيضا ما أخروه من آثار أعماهلم كما نكتب ما قدموه ومثله قوله تعاىل ينبأ اإلنسان يومئذ مبا 
قدم وأخر وإمنا أخر أثر أعماله من سن سنة سيئة عمل ا غريه هذا ما قاله هناك وقاعدة ايقاع السبب أنه مبرتلة ايقاع 

شكر ما هو أشد من هذا حيث قدر النعم أجناسا وأنواعا وفصل فيها تفاصيل مجة املسبب قد بينت هذا وله ىف كتاب ال
مث قال بل أقول من عصى اهللا ولو ىف نظرة واحدة بأن فتح بصره حيث جيب غض البصر فقد كفر نعمة اهللا ىف السموات 

ملته نعمة على كل واحد من واألرضني وما بينهما فان كل ما خلق اهللا حىت املالئكة والسموات واحليوانات والنبات جب
  العباد قد مت ا انتفاعه مث قرر شيئا من النعم العائدة اىل البصر من األجفان مث قال قد كفر نعمة

اهللا ىف األجفان وال تقوم األجفان اال بعني وال العني إال بالرأس وال الرأس إال جبميع البدن وال البدن إال بالغذاء وال الغذاء 
رض واهلواء واملطر والغيم والشمس والقمر وال يقوم شىء من ذلك إال بالسموات وال السموات إال إال باملاء واأل

باملالئكة فإن الكل كالشىء الواحد يرتبط البعض منه بالبعض ارتباط أعضاء البدن بعضها ببعض قال وكذلك ورد ىف 
 أو تستغفر هلم ولذلك ورد أن العامل يستغفر له كل شئ األخبار أن البقعة اليت جيتمع فيها الناس إما أن تلعنهم اذا تفرقوا

حىت احلوت ىف البحر رواه ابو داود والترمذي وذلك إشارة إىل أن العاصي بتطريفة واحدة جىن على مجيع ما ىف امللك 
يه ويتجاوز وامللكوت وقد أهلك نفسه إىل أن يتبع السيئة حبسنة متحوها فيتبدل اللعن باإلستغفار فعسى اهللا أن يتوب عل

عنه مث حكى غري ذلك ومضى ىف كالمه فإذا نظر املتسبب إىل مآالت األسباب فرمبا كان باعثا له على التحرز من أمثال 
هذه األشياء إذ يبدوا له يوم الدين من ذلك ما مل يكن حيتسب والعياذ باهللا فصل ومنها أنه إذا التفت إىل املسببات مع 

االت ترد ىف الشريعة بسببب تعارض أحكام أسباب تقدمت مع أسباب أخر حاضرة وذلك أسباا رمبا ارتفعت عنه إشك
أن متاطى السبب قد يبقى عليه حكمه وإن رجع عن ذلك السبب أو تاب منه فيظن أن املسبب يرتفع حكمه برجوعه 

  عن السبب وال يكون كذلك
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ن أنه ملا أمر باخلروج فأخذ ىف اإلمتثال غري عاص مثاله من توسط أرضا مغصوبة مث تاب وأراد اخلروج منها فالظاهر اآل
وال مؤآخذ ألنه مل ميكنه أن يكون ممتثال عاصيا ىف حالة واحدة وال مأمورا منهيا من جهة واحدة ألن ذلك تكليف ماال 

 بد يطاق فال بد أن يكون ىف توسطه مكلفا باخلروج على وجه ميكنه وال ميكن مع بقاء حكم النهي ىف نفس اخلروج فال
أن يرتفع عنه حكم النهي ىف اخلروج وقال أبو هاشم هو على حكم املعصية وال خيرج عن ذلك إال بإنفصاله عن األرض 

املغصوبة ورد الناس عليه قدميا وحديثا واإلمام أشار ىف الربهان إىل تصور هذا وصحته باعتبار أصل السبب الذى هو 
لتوبة ونظر ذلك مبسائل وهو صحيح باعتبار األصل املتقدم فإن أصل عصيان فانسحب عليه حكم التسبب وإن ارتفع با

التسبب أنتج مسببات خارجة عن نظره فلو نظر اجلمهور إليها مل يستبعدوا اجتماع اإلمتثال مع استصحاب حكم 
نه إذا رأى املعصية إىل اإلنفصال عن األرض املغصوبة وهذا أيضا ينبىن على اإللتفات إىل أن املسبب خارج عن نظره فإ

ذلك وجد نفس اخلروج ذا وجهني أحدمها وجه كون اخلروج سببا ىف اخللوص عن التعدى بالدخول ىف األرض وهو من 
كسبه والثاين كونه نتيجة دخوله ابتداء وليس من كسبه ذا اإلعتبار إذ ليس له قدرة عن الكف عنه ومن هذا مسألة من 

بل وصوله إىل الرمية ومن تاب من بدعة بعد ما بثها ىف الناس وقبل أخذهم تاب عن القتل بعد رمي السهم عن القوس وق
  ا أو بعد ذلك وقبل رجوعهم عنها ومن رجع عن شهادته بعد احلكم ا وقبل

اإلستيفاء وباجلملة بعد تعاطي السبب على كماله وقبل تأثريه ووجود مفسدته أو بعد وجودها وقبل ارتفاعها إن أمكن 
اجتمع على املكلف هنا اإلمتثال مع بقاء العصيان فإن اجتمعا ىف الفعل الواحد كما ىف املثال األول كان ارتفاعها فقد 

عاصيا ممتثال إال أن األمر والنهي ال يتواردان عليه ىف هذا التصوير ألنه من جهةالعصيان غري مكلف به ألنه مسبب غري 
لف ألنه قادر عليه فهو مأمور باخلروج وممتثل به وهذا معىن ما داخل حتت قدرته فال ي إذ ذاك ومن جهة اإلمتثال مك

أراده اإلمام وما اعترض به عليه وعلى أىب هاشم ال يرد مع هذه الطريقة إذا تأملتها واهللا أعلم فصل ومنها أن اهللا عز 
بب تاما والتسبب على وجل جعل املسببات ىف العادة جترى على وزان األسباب ىف اإلستقامة أو اإلعوجاج فإذا كان الس

ما ينبغي كان املسبب كذلك وبالضد ومن ههنا إذا وقع خلل ىف املسبب نظر الفقهاء إىل التسبب هل كان على متامه أم 
ال فإن كان على متامه مل يقع على املتسبب لوم وإن مل يكن على متامه رجع اللوم واملؤآخذة عليه أال ترى أم يضمنون 

اخ وغريهم من الصناع إذا ثبت التفريط من أحدهم إما بكونه غر من نفسه وليس بصانع وإما الطبيب واحلجام والطب
بتفريط خبالف ما إذا مل يفرط فإنه ال ضمان عليه ألن الغلط ىف املسببات أو وقوعها على غري وزان التسبب قليل فال 

  يؤآخذ خبالف ما إذا

آخذة فمن التفت إىل املسببات من حيث كانت عالمة على األسباب ىف مل يبذل اجلهد فإن الغلط فيها كثري فال بد من املؤ
الصحة أو الفساد ال من جهة أخرى فقد حصل على قانون عظيم يضبط به جريان األسباب على وزان ما شرع أو على 

على خالف ذلك ومن هنا جعلت األعمال الظاهرة ىف الشرع دليال على ما ىف الباطن فإن كان الظاهر منخرما حكم 
الباطن بذلك أو مستقيما حكم على الباطن بذلك أيضا وهو أصل عام ىف الفقه وسائر األحكام العاديات والتجريبيات بل 

wاإللتفات إليها من هذا الوجه نافع ىف مجلة الشريعة جدا واألدلة على صحته كثرية جدا وكفى بذلك عمدة أنه احلاكم 
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وعصيان العاصي وعدالة العدل وجرحة ارح وبذلك تنعقد العقود وترتبط بإميان املؤمن وكفر الكافر وطاعة املطيع 
املواثيق إىل غري ذلك من األمور بل هو كلية التشريع وعمدة التكليف بالنسبة إىل إقامة حدود الشعائر اإلسالمية اخلاصة 

كون حبسب وقع السبب والعامة فصل ومنها أن املسببات قد تكون خاصة وقد تكون عامة ومعىن كوا خاصة أن ت
  كالبيع املتسبب به إىل إباحة

االنتقاع باملبيع والنكاح الذى حيصل به حلية اإلستمتاع والذكاة الىت ا حيصل حل األكل وما أشبه ذلك وكذلك جانب 
 النهي كالسكر الناشىء عن شرب اخلمر وإزهاق الروح املسبب عن حزالرقبة وأما العامة فكالطاعة الىت هى سبب ىف

الفوز بالنعيم واملعاصي الىت هى سبب ىف دخول اجلحيم وكذلك أنواع املعاصي الىت يتسبب عنها فساد ىف األرض كنقص 
املكيال وامليزان املسبب عنه قطع الرزق واحلكم بغري احلق الفاشى عنه الدم وختر العهد الذى يكون عنه تسليط العدو 

لك وال شك أن أضداد هذه األمور يتسبب عنها أضداد مسبباا فإذا والغلول الذى يكون عنه قذف الرعب وما أشبه ذ
نظر العامل فيما يتسبب عن عمله من اخلريات أو الشرور اجتهد ىف اجتناب املنهيات وامتثال املأمورات رجاء ىف اهللا 

عباده والفوائد اليت تنبين وخوفا منه وهلذا جاء اإلخبار ىف الشريعة جبزاء األعمال ومبسببات األسباب واهللا أعلم مبصاحل 
على هذه األصول كثرية فصل فإن قيل تقرر ىف املسألة اليت قبل هذه أن النظر ىف املسببات يستجلب مفاسد واجلاري على 

مقتضى هذا أن ال يلتفت إىل املسبب ىف التسبب وتبني اآلن أن النظر ىف املسببات يستجر مصاحل واجلاري على مقتضى 
  هذا أن يلتفت

ا فإن كان هذا على اإلطالق كان نتاقضا وإن مل يكن على اإلطالق فال بد من تعيني موضع اإللتفات الذي جيلب إليه
املصاحل من اإللتفات الذي جير املفاسد بعالمة يوقف عندها أو ضابط يرجع إليه فاجلواب أن هذا املعىن مبسوط ىف غري 

سبب من شأنه التقوية للسبب والتكملة له والتحريض على املبالغة هذا املوضع ولكن ضابطه أنه إن كان اإللتفات إىل امل
ىف إكماله فهو الذي جيلب املصلحة وإن كان من شأنه أن يكر على السبب باإلبطال أو باإلضعاف أو بالتهاون به فهو 

و يضعفه بالنسبة الذي جيلب املفسدة وهذان القسمان على ضربني أحدمها ما شأنه ذلك بإطالق مبعىن أنه يقوي السبب أ
إىل كل مكلف وبالنسبة إىل كل زمان وبالنسبة إىل كل حال يكون عليها املكلف والثاين ما شأنه ذلك ال بإطالق بل 
بالنسبة إىل بعض املكلفني دون بعض أو بالنسبة إىل بعض األزمنة دون بعض أو بالنسبة إىل بعض أحوال املكلف دون 

 قسمني أحدمها ما يكون يف التقوية أو التضعيف مقطوعا به والثاين مظنونا أو بعض وأيضا فإنه ينقسم من جهة أخرى
مشكوكا فيه فيكون موضع نظر وتأمل فيحكم مبقتضى الظن ويوقف عند تعارض الظنون وهذه مجلة جمملة غري مفسرة 

ظر اتهدين فإن على اتهد ولكن إذا روجع ما تقدم وما يأيت ظهر مغزاه وتبني معناه حبول اهللا وخيرج عن هذا التقسيم ن
أن ينظر ىف األسباب ومسبباا ملا ينبين على ذلك من األحكام الشرعية وما تقدم من التقسيم راجع إىل أصحاب األعمال 

  من املكلفني وباهللا التوفيق

ران إذا طلق أو فصل وقد يتعارض األصالن معا على اتهدين فيميل كل واحد إىل ما غلب على ظنه فقد قالوا ىف السك
wأعتق أو فعل ما جيب عليه احلد فيه أو القصاص عومل معاملة من فعلها عاقال اعتبارا باألصل الثاين وقالت طائفة بأنه 
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كانون اعتبارا باألصل األول على تفصيل هلم ىف ذلك مذكور ىف الفقه واختلفوا ايضا ىف ترخص العاصي بسفره بناء 
ىف قضاء صوم التطوع وىف قطع التتابع بالسفر اإلختياري إذا عرض له فيه عذر أفطر من على األصلني أيضا واختلفوا 

  أجله وكذلك اختلفوا ىف أكل امليتة إذا اضطر بسبب السفر الذي عصى بسببه وعليهما جيري اخلالف

  أيضا ىف املسألة املذكورة قبل هذا بني أيب هاشم وغريه فيمن توسط أرضا مغصوبة 

  األسباب الممنوعة أسباب للمفاسد ال للمصالحة عشرة المسألة الحادي

 كما أن األسباب املشروعة أسباب للمصاحل ال للمفاسد مثال ذلك األمر باملعروف والنهي لن املنكر فإنه أمرمشروع ألنه 
ف مال سبب إلقامة الدين وإظهار شعائر اإلسالم وإمخاد الباطل على أي وجه كان وليس بسبب ىف الوضع الشرعى إلتال

أو نفس وال نيل من عرض وإن أدى إىل ذلك ىف الطريق وكذلك اجلهاد موضوع إلعالء كلمة اهللا وإن أدى إىل مفسدة 
ىف املال أو النفس ودفع احملارب مشروع لرفع القتل والقتال وإن أدى إىل القتل والقتال والطلب بالزكاة مشروع إلقامة 

 القتال كما فعله أبو بكر رضى اهللا عنه وأمجع عليه الصحابة رضى اهللا عنهم ذلك الركن من أركان اإلسالم وإن أدى إىل
وإقامة احلدود والقصاص مشروع ملصلحة الزجر عن الفساد وإن أدى إىل إتالف النفوس وإهراق الدماء وهو ىف نفسه 

ع هذا ىف األسباب مفسدة وإقرار حكم احلاكم مشروع ملصلحته فصل اخلصومات وإن أدى إىل احلكم مبا ليس مبشرو
  املشروعة وأما ىف األسباب املمنوعة فاألنكحة الفاسدة ممنوعة وإن أدت إىل إحلاق الولد وثبوت املرياث وغري ذلك من

األحكام وهي مصاحل والغضب ممنوع للمفسدة الالحقة للمغصوب منه وإن أدى إىل مصلحة امللك عند تغري املغصوب 
فوت فالذى جيب أن يعلم أن هذه املفاسد الناشئة عن األسباب املشروعة واملصاحل ىف يد الغاصب أو غريه من وجوه ال

الناشئة عن األسباب املمنوعة ليست بناشئة عنها ىف احلقيقة وإمنا هى ناشئة عن أسباب أخر مناسبة هلا والدليل على ذلك 
أو لغري شىء من ذلك فال يصح أن تشرع ظاهر فإا إذا كانت مشروعة فإما أن تشرع للمصاحل أو للمفاسد أو هلما معا 

للمفاسد ألن السمع يأىب ذلك فقد ثبت الدليل الشرعى على أن الشريعة إمنا جىء باألوامر فيها جلبا للمصاحل وإن كان 
ذلك غري واجب ىف العقول فقد ثبت ىف السمع وكذلك ال يصح أن تشرع هلما معا بعني ذلك الدليل وال لغري شىء ملا 

مع أيضا فظهر أا شرعت للمصاحل وهذا املعىن يستمر فيما منع إما أن مينع ألن فعله مؤد إىل مفسدة أو إىل ثبت من الس
مصلحة أو إليهما أو لغري شىء والدليل جار إىل آخره فإذا ال سبب مشروعا إال وفيه مصلحة ألجلها شرع فإن رأيته وقد 

   املشروع وأيضا فال سبب ممنوعا إال وفيهانبىن عليه مفسدة فاعلم أا ليست بناشئة عن السبب

مفسدة ألجلها منع فإن رأيته وقد انبىن عليه مصلحة فيما يظهر فاعلم أا ليست بناشئة عن السبب املمنوع وإمنا ينشأ عن 
كل واحد منها ما وضع له ىف الشرع إن كان مشروعا وما منع ألجله إن كان ممنوعا وبيان ذلك أن األمر باملعروف 

نهي عن املنكر مثال مل يقصد به الشارع إتالف نفس وال مال وإمنا هو أمر يتبع السبب املشروع لرفع احلق وإمخاد وال
الباطل كاجلهاد ليس مقصوده إتالف النفوس بل إعالء الكلمة لكن يتبعه ىف الطريق اإلتالف من حهة نصب اإلنسان 

ل القتال واحلدود وأشباهها يتبع املصلحة فيها اإلتالف من جهة نفسه ىف حمل يقتضي تنازع الفريقني وشهر السالح وتناو
wأنه ال ميكن إقامة املصلحة إال بذلك وحكم احلاكم سبب لدفع التشاجر وفصل اخلصومات حبسب الظاهر حىت تكون 
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 ومل املصلحة ظاهرة وكون احلاكم خمطئا راجع إىل أسباب أخر من تقصري ىف النظر أو كون الظاهر على خالف الباطن
يكن له على ذلك دليل وليس مبقصود ىف أمر احلاكم وال ينقض احلكم إذا كان له مساغ ما بسبب أمر آخر وهو أن 

الفسخ يؤدي إىل ضد ما نصب له احلاكم من الفصل بني اخلصوم ورفع التشاجر فإن الفسخ ضد الفصل وأما قسم 
 لذلك النكاح بعد الوقوع ال من جهة كونه فاسدا حسبما املمنوع فإن ثبوت تلك األحكام إمنا نشأ من احلكم بالتصحيح

  هو مبني ىف

موضعه والبيوع الفاسدة من هذا النوع ألن لليد القابضة هنا حكم الضمان شرعا فصار القابض كاملالك للسلعة بسبب 
 وجوه الفوت الضمان ال بسبب العقد فإذا فاتت عينها تعني املثل أو القيمة وإن بقيت على غري تغري وال وجه من

فالواجب ما يقتضيه النهي من الفساد فإذا حصل فيها تغري أو حنوه مما ليس مبفيت للعني توادرت أنظار اتهدين هل 
يكون ذلك ىف حكم الفوت مجلة بسبب التغري أم ال فبقى حكم املطالبة بالفسخ إال أن ىف املطالبة بالفسخ محال على 

مثال كما أن فيها محال على املشترى حيث أعطى مثنا ومل حيصل له ما تعىن فيه من صاحب السعلة إذا ردت عليه متغرية 
وجوه التصرفات الىت حصلت ىف املبيع فكان العدل النظر فيما بني هذين فاعترب ىف الفوت حوالة األسواق والتغري الذى مل 

 وحاصلها أن عدم الفسخ وتسليط املشترى يفت العني وانتقال امللك وما أشبه ذلك من الوجوه املذكورة ىف كتب الفقهاء
على اإلنتفاع ليس سببه العقد املنهي عنه بل الطوارئ املترتبه بعده والغصب من هذا النحو أيضا فإن على اليد العادية 
حكم الضمان شرعا والضمان يستلزم تعني املثل أو القيمة ىف الذمة فاستوى ىف هذا املعىن مع املالك بوجه ما فصار له 

ذلك شبهة ملك فإذا حدث ىف املغصوب حادث تبقى معه العني على اجلملة صار حمل اجتهاد نظرا إىل حق صاحب ب
  املغصوب وإىل الغاصب إذ ال جيىن عليه غصبه أن حيمل عليه ىف الغرم عقوبة له كما أن

املغصوب ليس نفس املغصوب منه ال يظلم بنقص حقه فكان ىف ذلك اإلجتهاد بني هذين فالسبب ىف متلك الغاصب 
الغصب بل التضمني أوال منضما إىل ما حدث بعد ىف املغصوب فعلى هذا النوع أو شبهه جيرى النظر ىف هذه األمور 

واملقصود أن األسباب املشروعة ال تكون أسبابا للمفاسد واألسباب املمنوعة ال تكون أسبابا للمصاحل إذ ال يصح ذلك 
حكم كثري من املسائل ىف مذهب مالك وغريه ففى املذهب أن من حلف بالطالق أن حبال فصل وعلى هذا الترتيب يفهم 

يقضي فالنا حقه إلىزمان كذا مث خاف احلنث بعدم القضاء فخالع زوجته حىت انقضى األجل ووقع احلنث وليست 
بطلت حقا فكانت بزوجة مث راجعها أن احلنث ال يقع عليه وأن كان قصده مذموما وفعله مذموما ألنه احتال حبيلة أ

املخالعة ممنوعة وإن أمثرت عدم احلنث ألن عدم احلنث مل يكن بسبب املخالعة بل بسبب أنه حنث وال زوجة له فلم 
يصادف احلنث حمال وكذلك قول اللخمي فيمن قصد بسفره الترخص بالفطر ىف رمضان أن له أن يقطر وإن كره له هذا 

سفر ال بسبب نفس السفر املكروه وإن علل الفطر بالسفر فالشتماله على املشقة القصد ألن فطره بسبب املشقة الالزمة لل
ال لنفس السفر وحيقق ذلك أن الذى كره له السفر الذى هو من كسبه واملشقة خارجة عن كسبه فليست املشقة هى 

  عني املكروه له بل سببها واملسبب هو السبب ىف الفطر
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ثمر ما ينهض سببا ملصلحته أو السبب املشروع مل يثمر ما ينهض سببا ملفسدة فال فأما لو فرضنا أن السبب املمنوع مل ي
يكون عن املشروع مفسدة تقصد شرعا وال عن املنوع مصلحة تقصد شرعا وذلك كحيل أهل العينة ىف جعل السلعة 

 حال كاحليلة املذكورة واسطة ىف بيع الدينار بالدينارين إىل أجل فهنا طرفان وواسطة طرف مل يتضمن سببا ثابتا على
وطرف تضمن سببا قطعا أو ظنا كتغيري املغصوب ىف يد الغاصب فيملكه على التفصيل املعلوم وواسطة مل ينتف فيها 

السبب ألبتة وال ثبت قطعا فهو حمل أنظار اتهدين فصل هذا كله إذا نظرنا إىل هذه املسائل الفرعية ذا األصل املقرر 
رى كان احلكم آخر وتردد الناظرون فيه ألنه يصري حمال للتردد وذلك أنه قد تقرر أن إيقاع فإن تؤملت من جهة آخ

املكلف األسباب ىف حكم إيقاع املسببات وإذا كان كذلك اقتضى أن املسبب ىف حكم الواقع باختياره فال يكون سببا 
ا ناشئة عن سببه واحملتال شرعيا فال يقع له مقتضى فالعاصي بسفره ال يقصر وال يفطر ألن املشقة كأا واقعة بفعله أل

للحنث مبخالعة امرأته ال خيلصه احتياله من احلنث بل يقع عليه إذا راجعها وكذلك احملتال ملراجعة زوجته بنكاح احمللل 
  علموما أشبه ذلك فهنا إذا روجع األصالن كانت املسائل ىف حمل اإلجتهاد فمن ترجح عنده أصل قال مبقتضاه واهللا أ

فصل ما تقدم ىف هذا األصل نظر ىف مسببات األسباب من حيث كانت األسباب مشروعة أو غري مشروعة أي من جهة 
ما هى داخلة حتت نظر الشرع ال من جهة ما هى أسباب عادية ملسبباب عادية فإا إذا نظر إليها من هذا الوجه كان 

يما هو عنده مصلحة أو دفع مفسدة وكذلك تارك العبادات النظر فيها آخر فإن قاصد التشفي بقصد القتل متسبب ف
الواجبة إمنا تركها فرارا من أتعاب النفس وقصدا إىل الدعة والراحة بتركها فهو من جهة ما هو فاعل بإطالق أو تارك 

ملفاسد هنا بإطالق متسبب ىف درء املفاسد عن نفسه أو جلب املصاحل هلا كما كان الناس ىف أزمان الفترات واملصاحل وا
  هى املعتربة مبالئمة الطبع ومنافرته فال كالم هنا ىف مثل هذا 

  األسباب من حيث هى أسباب شرعية لمسببات إنما شرعت لتحصيل مسبباتهاالمسألة الثانية عشرة 

 هلا إما بالقصد  وهى املصاحل اتلبة أو املفاسد املستدفعة واملسببات بالنظر إىل أسباا ضربان أحدمها ما شرعت األسباب
أيضا وإما بالقصد الثاىن وهي متعلق املقاصد التابعة وكال الضربني  األول وهى متعلق املقاصد األصلية أو املقاصد األول

مبني ىف كتاب املقاصد والثاىن ما سوى ذلك مما يعلم أو يظن أن األسباب مل تشرع هلا أو ال يعلم وال يظن أا شرعت 
تجىء األقسام ثالثة أحدها ما يعلم أن يظن أن السبب شرع ألجله فتسبب املتسبب فيه صحيح ألنه هلا أو مل تشرع هلا ف

أتى األمر من بابه وتوسل إليه مبا أذن الشارع ىف التوسل به إىل ما أذن أيضا ىف التوسل إليه ألنا فرضنا أن الشارع قصد 
هل املرأة لشرفهم أو دينهم أو حنو ذلك أو اخلدمة أو القيام بالنكاح مثال التناسل أوال مث يتبعة اختاذ السكن ومصاهرة أ

على مصاحله أو التمتع مبا أحل اهللا من النساء أو التجمل مبال املرأة أو الرغبة ىف مجاهلا أو الغبطة بدينها أو التعفف عما 
رع على اجلملة وهذا كاف حرم اهللا أو حنو ذلك حسبما دلت عليه الشريعة فصار إذا ما قصده هذا املتسبب مقصود الشا

وقد تبني ىف كتاب املقاصد أن القصد املطابق لقصد الشارع هو الصحيح فال سبيل إىل القول بفساد هذا التسبب ال يقال 
wإن القصد إىل اإلنتفاع جمردا ال يغىن دون قصد حل البضع بالعقد أوال فإنه الذى ينبىن عليه ذلك القصد والشارع إمنا 
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 احلل مث يترتب عليه اإلنتفاع فإذا مل يقصد إال جمرد اإلنتفاع فقد ختلف قصده عن قصد الشارع فيكون قصده بالعقد أوال
  جمرد القصد إىل اإلنتفاع غري صحيح

ويتبني هذا مبا إذ أراد التمتع بفالنة كيف اتفق حبل أو غريه فلم ميكنه ذلك إال بالنكاح املشروع وقصده أنه لو أمكنه 
قد عليها واحلال هذه فلم يكن قاصدا حلله وإذا مل يقصد حلها فقد خالف قصد الشارع بالعقد حلصل مقصوده فإذا ع

فكان باطال واحلكم ىف كل فعل أو ترك جار هذا ارى ألنا نقول هو على ما فرض ىف السؤال صحيح وذلك أن حاصل 
جعله الشارع موصال إليه ومل يكن قصد هذا القاصد أنه مل يقدر على ما قصد من وجه غري جائز فأتاه من وجه قد 

قصده بالعقد أنه ليس بعقد بل قصد انعقاد النكاح بإذن من إليه اإلذن وأدى ما الواجب أن يؤدى فيه لكن ملجأ إىل 
ذلك فله ذا التسبب اجلائز مقتضاه ويبقى النظر ىف قصده إىل احملظور الذى مل يقدر عليه فإن كان عند عزم على املعصية 

ليها أمث عند احملققني وإن كان خاطرا على غري عزمية فمغتفر كسائر اخلواطر فلم يقترن إذا بالعقد ما يصريه باطال لو قدر ع
لوقوعه كامل األركان حاصل الشروط منتفى املوانع وقصد القاصد للعصيان لو قدر عليه خارج عن قصده اإلستباحة 

ده ال حمالة وهو موافق لقصد الشارع بوضع السبب فصح التسبب بالوجه املقصود للشارع وهذا القصد الثاين موجود عن
وأما إلزام قصد احلل فال يلزم بل يكفي القصد إىل إيقاع السبب املشروع وإن غفل عن وقوع احلل به ألن احلل الناشىء 

   فالدليلعن السبب ليس بداخل حتت التكليف كما تقدم والثاين ما يعلم أو يظن أن السبب مل يشرع ألجله ابتداء

يقتضي أن ذلك التسبب غري صحيح ألن السبب مل يشرع أوال هلذا املسبب املفروض وإذا مل يشرع له فال يتسبب عنه 
حكمته يف جلب مصلحة وال دفع مفسدة بالنسبة إىل ما قصد بالسبب فهو إذا باطل هذا وجه ووجه ثان وهو أن هذا 

وع فصار كالسبب الذي مل يشرع أصال وإذا كان التسبب غري السبب بالنسبة إىل هذا املقصود املفروض غري مشر
املشروع أصال ال يصح فكذلك ما شرع إذا أخذ ملا مل يشرع له ووجه ثالث أن كون الشارع مل يشرع هذا السبب هلذا 

ملسبب املسبب املعني دليل على أن يف ذلك التسبب مفسدة ال مصلحة أو أن املصلحة املشروع هلا السبب منتفية بذلك ا
فيصري السبب بالنسبة إليه عبثا فإن كان الشارع قد ى عن ذلك التسبب اخلاص فاألمر واضح فإذا قصد بالنكاح مثال 
التوصل إىل أمر فيه إبطاله كنكاح احمللل أو بالبيع التوصل إىل الربا مع إبطال البيع وما أشبه ذلك من األمور اليت يعلم أو 

 هذا العمل باطال ملخالفته لقصد الشارع يف شرع النكاح والبيع وهكذا سائر األعمال يظن أن الشارع ال يقصدها كان
والتسببات العادية والعبادية فإن قيل كيف هذا والناكح يف املثال املذكور وإن كان قصد رفع النكاح بالطالق لتحل 

ح فهو قصد نكاحا يرتفع بالطالق لألول فما قصده إال ثانيا عن قصد النكاح ألن الطالق ال حيصل إال يف ملك نكا
والنكاح من شأنه ووضعه الشرعي أن يرتفع بالطالق وهو مباح يف نفسه فيصح لكن كونه قصد مع ذلك التحليل األول 

أمر آخر وإن كان مذموما فإنه إذا اقترن أمران مفترقان يف أنفسهما فال تأثري ألحدمها يف اآلخر النفكاك أحدمها من 
  صالة يف الدار املغصوبة ويف الفقه ما يدل على هذااآلخر حتقيقا كال

فقد اتفق مالك وأبو حنيفة على صحة التعليق يف الطالق قبل النكاح والعتق قبل امللك فيقول لألجنبية إن تزوجتك فأنت 
بيحان له طالق وللعبد إن اشتريتك فأنت حر ويلزمه الطالق إن تزوج والعتق إذا اشترى وقد علم أن مالكا وأبا حنيفة ي w
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أن يتزوج املرأة وأن يشترى العبد ويف املبسوطة عن مالك فيمن حلف بطالق كل امرأة يتزوجها إىل ثالثني سنة مث خياف 
العنت قال أرى له جائزا أن يتزوج ولكن إن تزوج طلقت عليه مع أن هذا النكاح وهذا الشراء ليس فيهما شىء مما 

لثاين إال الطالق والعتق ومل يشرع النكاح للطالق وال الشراء للخروج عن اليد قصده الشارع بالقصد األول وال بالقصد ا
وإمنا شرعا ألمور أخر والطالق والعتاق من التوابع غري املقصودة يف مشروعيتهما فما جاز هذا إال ألن وقوع الطالق 

ق واملشتري قاصد بشرائه العتق أوالعتق ثان عن حصول النكاح أو امللك وعن القصد إليه فالناكح قاصد بنكاحه الطال
وظاهر هذا القصد املنافاة لقصد الشارع ولكنه مع ذلك جائز عند هذين اإلمامني وإذا كان كذلك فأحد األمرين جائز 

إما جواز التسبب باملشروع إىل ما مل يشرع له السبب وإما بطالن هذه املسائل ويف مذهب مالك من هذا كثري جدا ففي 
 ويف نفسه أن يفارق أنه ليس من نكاح املتعة فإذا إذا تزوج املرأة ليمني لزمته أن يتزوج على امرأته فقد املدونة فيمن نكح

فرضوا املسألة وقال مالك إن النكاح حالل فإن شاء أن يقيم عليه أقام وإن شاء أن يفارق فارق وقال ابن القاسم وهو مما 
 قال وهو عندنا نكاح ثابت الذي يتزوج يريد أن يرب يف ميينه وهو مبرتلة ال اختالف فيه بني أهل العلم مما علمنا أو مسعنا

  من يتزوج املرأة للذة يريد أن يصيب منها ال يريد حبسها وال ينوي ذلك على ذلك نيته واضماره يف تزوجيها فأمرمها

 الذي يقدم البلدة فيتزوج واحد فان شاء آأن يقيما أقاما ألن أصل النكاح حالل ذكر هذه يف املبسوطة ويف الكايف يف
املرأة ومن نيته أن يطلقها بعد السفر أن قول اجلمهور جوازه وذكر ابن العريب مبالغة مالك يف منع نكاح املتعة وأنه ال 

جييزه بالنية كأن يتزوجها بقصد اإلقامة معها مدة وإن مل يلفظ بذلك مث قال وأجازه سائر العلماء ومثل بنكاح املسافرين 
دي أنا النية ال تؤثر يف ذلك فإنا لو ألزمناه أن ينوي بقلبه النكاح األبدي لكان نكاحا نصرانيا فإذا سلم لفظه مل قال وعن

تضره نيته أال ترى أن الرجل يتزوج على حسن العشرة رجاء األبدية فإن وجدها وإال فارق كذلك يتزوج على حتصيل 
 يف كتاب الناسخ واملنسوخ وحكى اللخمي عن مالك فمن نكح العصمة فإن اغتبط ارتبط وإن كره فارق وهذا كالمه

لغربة أو هلوى ليقضي أربه ويفارق فال بأس فهذه مسائل دلت على خالف ما تقدم يف القاعدة املستدل عليها وأشدها 
ائر ذلك كثرية مسألة حل اليمني ألنه مل يقصد النكاح رغبة فيه وإمنا قصد أن يرب يف ميينه ومل يشرع النكاح ملثل هذا ونظ

  ومجيعها صحيح مع القصد املخالف لقصد الشارع وما ذلك إال ألنه قاصد للنكاح أوال مث الفراق ثانيا

ومها قصدان غري متالزمني فإن جعلتهما متالزمني يف املسالة األوىل حبيث يؤثر أحدمها يف اآلخر فليكن كذلك يف هذ 
 يلزم إما بطالن هذا كله وإما بطالن ماتقدم فاجلواب من وجهني أحدمها املسائل وحينئذ يبطل مجيع ما تقدم فعلى اجلملة

إمجايل واآلخر تفصيلي فأما اإلمجايل فهو أن نقول أصل املسألة صحيح ملا تقدم من األدلة وما اعترض به ليس بداخل 
 من مقتضى أصل املسألة وما حتتها وال هي منها بدليل قوهلم باجلواز والصحة فيها فما اتفقوا منها على جوازه فلسالمته

اختلفوا فيه فلدخوله عند املانعني حتتها ولسالمته عند ايزين ألن العلماء ال يتناقض كالمهم وال ينبغي أن حيمل على 
ذلك ما وجد إىل غريه سبيل وهذا جواب يكفي املقلد يف الفقه وأصوله ويورد على العامل من باب حتسني الظن مبن تقدم 

صاحل ليتوقف ويتأمل ويلتمس املخرج وال يتعسف بإطالق الرد وأما التفصيلي فنقول إن هذه ملسائل ال من السلف ال
wتقدح فيما تقدم أما مسألة التعليق فقد قال القرايف إا من املشكالت على اإلمامني وإن من قال بشرعية النكاح يف صورة 
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مة املعتربة فيه شرعا قال وكان يلزم أن ال يصح العقد على املرأة ألبتة التعليق قبل امللك فقد التزم املشروعية مع انتفاء احلك
لكن العقد صحيح أمجاعا فدل على عدم لزوم الطالق حتصيال حلكمة العقد قال فحيث أمجعنا على شرعيته دل ذلك على 

  له وهو عاضدبقاء حكمته وهو بقاء النكاح املشتمل على مقاصده قال وهذا موضع مشكل على أصحابنا انتهى قو

  ملا تقدم ولكن النظر فيه راجع إىل أصل آخر ندرجه أثناء هذه املسألة للضرورة إليه وهي 

  المسألة الثالثة عشرة وذلك أن السبب المشروع لحكمة ال يخلو أن يعلم أو يظن وقوع الحكمة به أو ال

 على ضربني أحدمها أن يكون ذلك لعدم  فإن علم أو ظن ذلك فال إشكال يف املشروعية وإن مل يعلم وال ظن ذلك فهو
قبول احملل لتلك احلكمة أو ألمر خارجي فإن كان األول ارتفعت املشروعية أصال فال أثر للسبب شرعا البتة بالنسبة إىل 

ق ذلك احملل مثل الزجر بالنسبة إىل غري العاقل إذا جىن والعقد على اخلمر واخلرتير والطالق بالنسبة إىل األجنبية والعت
بالنسبة إىل ملك الغري وكذلك العبادات وإطالق التصرفات بالنسبة إىل غريالعاقل وما أشبه ذلك والدليل على ذلك أمران 
األول أن أصل السبب قد فرض أنه حلكمة بناء على قاعدة إثبات املصاحل حسبما هو مبني يف موضعه فلو ساغ شرعه مع 

رضناه مشروعا هذا خلف والثاين أنه لو كان كذلك لزم أن تكون احلدود فقداا مجلة مل يصح أن يكون مشروعا وقد ف
وضعت لغري قصد الزجر والعبادات لغري قصد اخلضوع هللا وكذلك سائر األحكام وذلك باطل باتفاق القائلني بتعليل 

فسه فهل يؤثر األحكام وأما إن كان امتناع وقوع حكم األسباب وهي املسببات ألمر خارجي مع قبول احملل من حيث ن
  ذلك األمراخلارجي يف شرعية السبب

أم جيري السبب على أصل مشروعيته هذا حمتمل واخلالف فيه سائغ وللمجيز أن يستدل على ذلك بأمور أحدها أن 
وهو القاعدة الكلية ال تقدح فيها قضايا األعيان وال نوادر التخلف وسيأيت هلذا املعىن تقرير يف موضعه إن شاء اهللا والثاين 

اخلاص ذا املكان أن احلكمة إما أن تعترب مبحلها وكونه قابال هلا فقط وإما أن تعترب بوجودها فيه فإن اعتربت بقبول احملل 
فقط فهو املدعي واحمللوف بطالقها يف مسألة التعليق قابلة للعقد عليها من احلالف وغريه فال مينع ذلك إال بدليل خاص يف 

ن اعتربت بوجودها يف احملل لزم أن يعترب يف املنع فقداا مطلقا ملانع أو لغري مانع كسفر امللك املنع وهو غري موجود وإ
املترفه فإنه ال مشقة له يف السفر أو هو مظنة لعدم وجود املشقة فكان القصر والفطر يف حقه ممتنعني وكذلك إبدال 

لعقد وما أشبه ذلك من السائل اليت جند احلكم فيها جاريا على الدرهم مبثله وإبدال الدينار مبثله مع أنه ال فائدة يف هذا ا
  أصل مشروعيته واحلكمة غري موجودة وال يقال إن السفر مظنة املشقة بإطالق وإبدال الدرهم بالدرهم مظنة

ا الختالف األغراض باطالق وكذلك سائر املسائل اليت يف معناها فليجز التسبب باطالق خبالف نكاح احمللوف بطالقه
بإطالق فإا ليست مبظنة للحكمة وال توجد فيها على حال ألنا نقول إمنا نظري السفر بإطالق نكاح األجنبية باطالق فإن 

قلتم باطالق اجلواز مع عدم اعتبار وجود املصلحة يف املسألة املقيدة فلتقولوا بصحة نكاح احمللوف بطالقها ألا صورة 
 خبالف نكاح القوابة احملرمة كاألم والبنت مثال فإا حمرمة بإطالق فاحملل غري قابل مقيدة من مطلق صور نكاح األجنبيات

بإطالق فهذا من الضرب األول وإذا مل يكن ذلك فال بد من القول به يف تلك املسائل وإذ ذاك يكون بعض األسباب 
w احملل يف نفسه مظنة للحكمة وإن مل مشروعا وإن مل توجد احلكمة وال مظنتها إذا كان احملل يف نفسه قابال ألن قبول
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توجد وقوعا وهذا معقول والثالث أن اعتبار وجود احلكمة يف حمل عينا ال ينضبط ألن تلك احلكمة ال توجد إال ثانيا عن 
وقوع السبب فنحن قبل وقوع السبب جاهلون بوقوعها و عدم وقوعها فكم ممن طلق على أثر ايقاع النكاح وكم من 

  ك لطارئ طرأ أو مانع منع وإذا مل نعلم وقوع احلكمة فال يصحنكاح فسخ إذ ذا

توقف مشروعية السبب على وجود احلكمة ألن احلكمة ال توجد إال بعد وقوع السبب وقد فرضنا وقوع السبب بعد 
نع أيضا أن وجود احلكمة وهو دور حمال فإذا ال بد من اإلنتقال إىل اعتبار مظنة قبول احملل هلا على اجلملة كافيا وللما

يستدل على ما ذهب إليه بأوجه ثالثة أحدها أن قبول احملل إما أن يعترب شرعا بكونه قابال يف الذهن خاصة وإن فرض 
غري قابل يف اخلارج فما ال يقبل ال يشرع التسبب فيه وإما بكونه توجد حكمته يف اخلارج فما ال توجد حكمته يف 

 هلا ذهنا أوال فإن كان األول فهو غري صحيح ألن األسباب املشروعة إمنا اخلارج ال يشرع أصال كان يف نفسه قابال
  شرعت ملصاحل العباد وهي حكم املشروعية فما ليس فيه مصلحة وال

هو مظنة مصلحة موجودة يف اخلارج فقد ساوى ما ال يقبل املصلحة ال يف الذهن وال يف اخلارج من حيث املقصد 
جازا لكن جوازمها يؤدي إىل جواز ما اتفق على منعه فال بد من القول مبنعهما مطلقا وهو الشرعي وإذا استويا امتنعا أو 

املطلوب الثاين أنا لو أعملنا السبب هنا مع العلم بأن املصلحة ال تنشأ عن ذلك السبب وال توجد به لكان ذلك نقضا 
اء على القول باملصاحل فال فرق بني هذا لقصد الشارع يف شرع احلكم ألن التسبب هنا يصري عبثا والعبث ال يشرع بن

وبني القسم األول وهذا هو معىن كالم القرايف والثالث أن جواز ما أجيز من تلك املسائل إمنا هو باعتبار وجود احلكمة 
 وال فإن انتفاء املشقة بالنسبة إىل امللك املترفه غري متحقق بل الظن بوجودها غالب غري أن املشقة ختتلف باختالف الناس

تنضبط فنصب الشارع املظنة يف موضع احلكمة ضبطا للقوانني الشرعية كما جعل التقاء اخلتانني ضابطا ملسبباته املعلومة 
وإن مل يكن املاء عنه ألنه مظنته وجعل اإلحتالم مظنة حصول العقل القابل للتكيف ألنه غري منضبط يف نفسه إىل أشياء 

ثله فاملماثلة من كل وجه قد ال تتصور عقال فإنه ما من متماثلني إال وبينهما افتراق من ذلك كثرية وأما إبدال الدرهم مب
ولو يف تعيينهما كما أنه ما من خمتلفني إال وبينهما مشاة ولو يف نفي ما سوامها عنهما ولو فرض التماثل من كل وجه 

مهني والدينارين ولو جبهة الكسب فأطلق اجلواز فهو نادر وال يعتد مبثله أن يكون معتربا والغالب املطرد اختالف الدر
  لذلك وإذا كان ذلك

كذلك فال دليل ىف هذه املسائل على مسألتنا فصل وقد حصل ىف ضمن هذه املسألة اجلواب عن مسألة التعليق وأما 
ألقوى فمن مسألة النكاح للرب ىف اليمني وما ذكر معها فإنه موضع فيه احتمال لإلختالف وإن كان وجه الصحة هو ا

نظر إىل أنه نكاح صدر من أهله ىف حمله القابل له كما تقدم بسطه مل مينع ومن نظر إىل أنه ملا كان له نية املفارقة أو كان 
منظة لذلك أشبه النكاح املؤقت مل جيز هذا وإن كان ابن القاسم مل حيك ىف مسألة نكاح الرب خالفا فقد غمزه هو أو 

صان وهذا كاف فيما فيه من الشبهة فاملوضع جمال نظر اتهدين وإذا نظرنا إىل مذهب مالك غريه بأنه ال يقع به اإلح
وجدنا نكاح الرب نكاحا مقصودا لغرضه املقصود لكن على أن يرفع حكم اليمني وكونه مقصودا به رفع اليمني يكفي 

wال أنه يتضمن رفع اليمني وهذا غري قادح بأنه قصد للنكاح املشروع الذى حتل به املرأة لالستمتاع وغريه من مقاصده إ
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وكذلك النكاح لقضاء الوطر مقصود أيضا ألن قضاء الوطر من مقاصده على اجلملة ونية الفراق بعد ذلك أمر خارج إىل 
ما بيده من الطالق الذى جعل الشارع له وقد يبدو له فال يفارق وهذا هو الفرق بينه وبني نكاح املتعة فإنه ىف نكاح 

  ة بان على شرط التوقيت وكذلك نكاح التحليل مل يقصد به ما يقصد بالنكاح إمنا قصد به حتليلهااملتع

للمطلق األول بصورة نكاح زوج غريه ال حبقيقته فلم يتضمن غرضا من أغراضه الىت شرع هلا وأيضا فمن حيث كان 
حا ميكن استمراره وأيضا فالنص مبنعه عتيد ألجل الغري ال ميكن فيه البقاء معها عرفا أو شرطا فلم ميكن أن يكون نكا

فيوقف عنده على أنه لو مل يكن ىف نكاح احمللل تراوض وال شرط وكان الزوج هو القاصد لذلك فإن بعض العلماء 
يصحح هذا النكاح اعتبارا بأنه قاصد اإلستمتاع على اجلملة مث الطالق فقد قصد على اجلملة ما يقصد بالنكاح من 

دة ويتضمن ذلك العود إىل األول أن اتفق على قول وال يتضمنه على قول وذلك حبكم التبعية وإن كان أغراضه املقصو
هذا من األقوال املرجوحة فال خيلو من وجه من النظر ومما يدل على أن حل اليمني إذا قصد بالنكاح ال يقدح فيه أنه لو 

و ما أشبه ذلك من العبادات أنه يفعله ويصح منه قربة نذر أو حلف على فعل قربة من صالة أو حج أو عمرة أو صيام أ
وهذا مثله فلو كان هذا من اليمني وشبهه قادحا ىف أصل العقد لكان قادحا ىف أصل العبادة ألن شرط العبادة التوجه ا 

  إىل

 حل اليمني وإال مل يرب املعبود قاصدا بذلك التقرب إليه فكما تصح العبادة املنذورة أو احمللوف عليها وإن مل يقصد ا إال
فيه فكذلك هنا بل أوىل وكذلك من حلف أن يبيع سلعة ميلكها فالعقد ببيعها صحيح وإن مل يقصد بذلك إال حل اليمني 
وكذلك أن حلف أن يصيد أو يذبح هذه الشاة أو ما أشبه ذلك وهذا كله راجع إىل أصلني أحدمها أن األحكام املشروعة 

املصلحة ىف كل فرد من أفراد حماهلا وإمنا يعترب أن يكون مظنة هلا خاصة والثاىن أن األمور للمصاحل ال يشترط وجود 
العادية إمنا يعترب ىف صحتها أن ال تكون مناقضة لقصد الشارع وال يشترط ظهور املوافقة وكال األصلني سيأتى إن شاء 

مسببا ال يعلم وال يظن أنه مقصود الشارع أو غري اهللا تعاىل فصل والقسم الثالث من القسم األول هو أن يقصد بالسبب 
مقصود له وهذا موضع نظر وهو حمل إشكال واشتباه وذلك أنا لو تسببنا ألمكن أن يكون ذلك السبب غري موضوع هلذا 

املسبب املفروض كما أنه ميكن أن يكون موضوعا له ولغريه فعلى األوىل يكون التسبب غري مشروع وعلى الثاين يكون 
وعا وإذا دار العمل بني أن يكون مشروعا أو غري مشروع كان اإلقدام على التسبب غري مشروع ال يقال إن السبب مشر

  قد فرض مشروعا على اجلملة فلم ال يتسبب به

ألنا نقول إمنا فرض مشروعا بالنسبة إىل شىء معني مفروض معلوم ال مطلقا وإمنا كان يصح التسبب مطلقا إذا علم 
ما يتسبب عنه على اإلطالق والعموم وليس ما فرضنا الكالم فيه من هذا بل علمنا أن كثريا من األسباب شرعيته لكل 

شرعت ألمور تنشأ عنها ومل تشرع ألمور وإن كانت تنشأ عنها وتترتب عليها كالنكاح فإنه مشروع ألمور كالتناسل 
 أنه مشروع ألمور خمصوصة كان ما جهل كونه وتوابعه ومل يشرع عند اجلمهور للتحليل وال ما أشبهه فلما علمنا

مشروعا له جمهول احلكم فال تصح مشروعية اإلقدام حىت يعرف احلكم وال يقال األصل اجلواز ألن ذلك ليس على 
wاإلطالق فاألصل ىف األبضاع املنع إال بأسباب مشروعة واحليوانات األصل ىف أكلها املنع حىت حتصل الذكاة املشروعة إىل 
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ك من األمور املشروعة بعد حتصيل أشياء ال مطلقا فإذا ثبت هذا وتبني مسبب ال ندرى أهو مما قصده الشارع غري ذل
بالتسبب املشروع أم مما مل يقصده وجب التوقف حىت يعرف احلكم فيه وهلذا قاعدة يتبني ا ما هو مقصود الشارع من 

  قاصد مسببات األسباب وما ليس مبشروع وهى مذكورة ىف كتاب امل

  المسألة الرابعة عشرة كما أن األسباب المشروعة يترتب عليها أحكام ضمنا

 كذلك غري املشروعة يترتب عليها أيضا أحكام ضمنا كالقتل يترتب عليه القصاص والدية ىف مال اجلاين أو العاقلة وغرم 
بة والسرقة يترتب عليها الضمان القيمة إن كان املقتول عبدا والكفارة وكذلك التعدي يترتب عليه الضمان والعقو

  والقطع

وما أشبه ذلك من األسباب املمنوعة ىف خطاب التكليف املسببة هلذه األسباب ىف خطاب الوضع وقد يكون هذا السبب 
املمنوع يسبب مصلحة من جهة أخرى ليس ذلك سببا فيها كالقتل يترتب عليه مرياث الورثة وإنفاذ الوصايا وعتق 

مهات األوالد واألوالد وكذلك اإلتالف بالتعدى يترتب عليه ملك املتعدى للمتلف تبعا لتضمينه القيمة املدبرين وحرية أ
والغصب يترتب عليه ملك املغصوب إذا تغري ىف يديه على التفصيل املعلوم بناء على تضمينه وما أشبه ذلك فأما الضرب 

 مصلحة فيها وإمنا الذى من شأنه أن يقصد الضرب الثاين األول فالعاقل ال يقصد التسبب إليه ألنه عني مفسدة عليه ال
وهو إذا قصد فالقصد إليه على وجهني أحدمها أن يقصد به املسبب الذى منع ألجله ال غري ذلك كالتشفى ىف القتل 

 إذا كانت واإلنتفاع املطلق ىف املغصوب واملسروق فهذا القصد غري قادح ىف ترتب األحكام التبعية املصلحية ألن أسباا
  حاصلة حصلت

مسبباا إال من باب سد الذرائع كما ىف حرمان القاتل وإن كان مل يقصد إال التشفى أو كان القتل خطأ عند من قال 
حبرمانه ولكن قالوا إذا تغري املغصوب ىف يد الغاصب أو أتلفه فإن من أحكام التغري أنه إن كان كثريا فصاحبه غري خمري فيه 

النتفاع به على ضمان القيمة على كراهية عند بعض العلماء وعلى غري كراهية عند آخرين وسبب ذلك وجيوز للغاصب ا
أن قصد هذا املتسبب مل يناقض قصد الشارع ىف ترتب هذه األحكام ألا ترتبت على ضمان القيمة أو التغري أو 

نه ليحصل به غرض مطلق غري القصد إىل هذا جمموعهما وإمنا ناقضه ىف إيقاع السبب املنهي عنه والقصد إىل السبب بعي
املسبب بعينه الذى هو ناشىء عن الضمان أو القيمة أو جمموعهما وبينهما فرق وذلك أن الغضب يتبعه لزوم الضمان 

على فرض تغريه فتجب القيمة بسبب التغري الناشىء عن الغصب وحني وجبت القيمة وتعينت صار املغصوب جلهة 
ا ملال الغاصب أن يذهب باطال إلطالق فصار ملكه تبعا إلجياب القيمة عليه ال بسبب الغصب الغاصب ملكا له حفظ

  فانفك

القصدان فقصد القاتل التشفي غري قصده حلصول املرياث وقصد الغاصب اإلنتفاع غري قصده لضمان القيمة وإخراج 
قصده القاتل والغاصب على جمراه املغصوب عن ملك املغصوب منه وإذا كان كذلك جرى احلكم التابع الذى مل ي

وترتب نقيض مقصوده فيما قصد خمالفته وذلك عقابه وأخذ املغصوب من يده أو قيمته وهذا ظاهر إال ما سدت فيه 
wالذريعة والثاىن أن يقصد توابع السبب وهي الىت تعود عليه باملصلحة ضمنا كالوارث يقتل املوروث ليحصل له املرياث 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 الشاطيب-املوافقات يف أصول الشريعة                  94

وصي ليحصل له املوصى به والغاصب يقصد ملك املغصوب فيغريه ليضمن قيمته ويتملكه وأشباه واملوصى له يقتل امل
ذلك فهذا التسبب باطل ألن الشارع مل مينع تلك األشياء ىف خطاب التكليف ليحصل ا ىف خطاب الوضع مصلحة 

وص كونه مناقضا ىف القصد فليست إذا مبشروعة ىف ذلك التسبب ولكن يبقى النظر هل يعترب ىف ذلك التسبب املخص
لقصد الشارع عينا حىت ال يترتب عليه ما قصده املتسبب فتنشأ من هنا قاعدة املعاملة بنقيض املقصود ويطلق احلكم 

بإعتبارها إذا تعني ذلك القصد املفروض وهو مقتضى احلديث ىف حرمان القاتل املرياث ومقتضى الفقه ىف حديث املنع من 
  اتمع خشية الصدقةمجع املفترق وتفريق 

وكذلك مرياث املبتوته ىف املرض أو تأبيد التحرمي على من نكح ىف العدة إىل كثري من هذا أو يعترب جعل الشارع ذلك 
سببا للمصلحة املترتبة وال يؤثر ىف ذلك قصد هذا القاصد فيستوي ىف احلكم مع األول هذا جمال للمجتهدين فيه اتساع 

   بأحد األمرين فلنقبض عنان الكالم فيه نظر وال سبيل إىل القطع

  النوع الثانى فى الشروط

   والنظر فيه ىف مسائل 

  المسألة األولى أن المراد بالشرط فى هذا الكتاب ما كان وصفا مكمال لمشروطه 

  فيما اقتضاه ذلك املشروط أو فيما اقتضاه احلكم فيه كما نقول أن احلول أو امكان النماء

 أو حلكمة الغىن واإلحصان مكمل لوصف الزىن ىف إقتضائه للرجم والتساوي ىف احلرمة مكمل مكمل ملقتضى امللك
ملقتضى القصاص أو حلكمة الزجر والطهارة واإلستقبال وستر العورة مكملة لفعل الصالة أو حلكمة اإلنتصاب للمناجاة 

  واخلضوع وما أشبه ذلك وسواء علينا أكان وصفا

أو املعلول أو حملاهلا أو لغري ذلك مما يتعلق به مقتضى اخلطاب الشرعي فإمنا هو وصف من للسبب أو العلة أو املسبب 
أوصاف ذلك املشروط ويلزم من ذلك أن يكون مغايرا له حبيث يعقل املشروط مع الغفلة عن الشروط وإن مل ينعكس 

   تقرير اصطالحكسائر األوصاف مع املوصوفات حقيقة أو اعتبارا وال فائدة ىف التطويل هنا فإنه

  المسألة الثانية وإذ ذكر اصطالح هذا الكتاب فى الشرط فليذكر اصطالحه فى السبب 

والعلة واملانع فأما السبب فاملراد به ما وضع شرعا حلكم حلكمة يقتضيها ذلك احلكم كما كان حصول النصاب سببا ىف 
 القطع والعقود أسبابا ىف إباحة اإلنتفاع أو انتقال وجوب الزكاة والزوال سببا ىف وجوب الصالة والسرقة سببا ىف وجوب

األمالك وما أشبه ذلك وأما العلة فاملراد ا احلكم واملصاحل الىت تعلقت ا األوامر أو اإلباحة واملفاسد الىت تعلقت ا 
على اجلملة العلة هى النواهى فاملشقة علة ىف إباحة القصر والفطر ىف السفر والسفر هو السبب املوضوع سببا لإلباحة ف

املصلحة نفسها أو املفسدة ال مظنها كانت ظاهرة أو غري ظاهرة منضبطة أو غري منضبطة وكذلك نقول ىف قوله عليه 
الصالة والسالم ال يقضي القاضي وهوغضبان فالغضب سبب وتشويش اخلاطر عن استيفاء احلجج هو العلة على أنه قد 
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 الرتباط ما بينهما وال مشاحة ىف االصطالح وأما املانع فهو السبب املقتضى لعلة يطلق هنا لفظ السبب على نفس العلة
  تنايف علة ما منع ألنه إمنا يطلق

بالنسبة إىل سبب مقتض حلكم لعلة فيه فإذا حضر املانع وهو مقتض علة تنايف تلك العلة ارتفع ذلك احلكم وبطلت تلك 
علة السبب الذى نسب له املانع فيكون رفعا حلكمه فإنه إن مل يكن العلة لكن من شرط كونه مانعا أن يكون خمال ب

كذلك كان حضوره مع ما هو مانع له من باب تعارض سببني أو حكمني متقابلني وهذا بابه كتاب التعارض والترجيح 
 فيما بيده من النصاب فإذا قلنا الدين مانع من الزكاة فمعناه أنه سبب يقتضي افتقار املديان إىل ما يؤدى به دينه وقد تعني

فحني تعلقت به حقوق الغرماء انتفت حكمة وجود النصاب وهى الغىن الذى هى علة وجوب الزكاة فسقطت وهكذا 
  نقول ىف األبوة املانعة من القصاص فإا تضمنت علة ختل حبكمة القتل العمد العدوان وما أشبه ذلك مما هو كثري 

  المسألة الثالثة الشروط 

 أقسام أحدها العقلية كاحلياة ىف العلم والفهم ىف التكليف والثاىن العادية كمالصقة النار اجلسم احملرق ىف على ثالثة
اإلحراق ومقابلة الرائي للمرئي وتوسط اجلسم الشفاف ىف اإلبصار وأشباه ذلك والثالث الشرعية كالطهارة ىف الصالة 

  وواحلول ىف الزكاة واإلحصان ىف الزىن وهذا الثالث ه

املقصود بالذكر فإن حدث التعرض لشرط من شروط القسمني األولني فمن حيث تعلق به حكم شرعى ىف خطاب 
  الوضع أو خطاب التكليف ويصري إذ ذاك شرعيا ذا االعتبار فيدخل حتت القسم الثالث 

  المسألة الرابعة افتقرنا إلى بيان أن الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف 

املستند فيه اإلستقراء ىف الشروط الشرعية أال ترى أن احلول هو املكمل حلكمة حصول النصاب وهى الغىن وليس جبزء و
فإنه إذا ملك فقط مل يستقر عليه حكمه إال بالتمكن من اإلنتفاع به ىف وجوه املصاحل فجعل الشارع احلول مناطا هلذا 

قتضاها فإا مل جيعل هلا كفارة إال وىف اإلقدام عليها جناية ما التمكن الذى ظهر به وجه الغىن واحلنث ىف اليمني مكمل مل
على اسم اهللا وان اختلفوا ىف تقريرها فعلى كل تقدير ال يتحقق مقتضى اجلناية إال عند احلنث فعند ذلك كمل مقتضى 

ورثة ىف مال املريض اليمني والزهوق أيضا مكمل ملقتضى إنفاذ املقاتل املوجب للقصاص أو الدية ومكمل لتقرر حقوق ال
مرضا خموفا واإلحصان مكمل ملقتضى جناية الزىن املوجبة للرجم وهكذا سائر الشروط الشرعية مع مشروطاا ورمبا 
يشكل هذا التقرير مبا يذكر من أن العقل شرط التكليف واإلميان شرط ىف صحة العبادات والتقربات فإن العقل إن مل 

ا كتكليف العجماوات واجلمادات فكيف يقال إنه مكمل بل هو العمدة ىف صحة يكن فالتكليف حمال عقال أو مسع
التكليف وكذلك ال يصح أن يقال أن اإلميان مكمل للعبادات فإن عبادة الكافر ال حقيقة هلا يصح أن يكملها اإلميان 

  وكثري من هذا

وكال منا ىف الشروط الشرعية والثاىن أن ويرتفع هذا اإلشكال بأمرين أحدمها أن هذا من الشروط العقلية ال الشرعية 
wالعقل ىف احلقيقة شرط مكمل حملل التكليف وهو اإلنسان ال ىف نفس التكليف ومعلوم أنه بالنسبة إىل اإلنسان مكمل وأما 
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م اإلميان فال نسلم أنه شرط ألن العبادات مبنية عليه أال ترى أن معىن العبادات التوجه إىل املعبود باخلضوع والتعظي
بالقلب واجلوارح وهذا فرع اإلميان فكيف يكون أصل الشىء وقاعدته الىت ينبىن عليها شرطا فيه هذا غري معقول ومن 
أطلق هنا لفظ الشرط فعلى التوسع ىف العبارة وأيضا فإن سلم ىف اإلميان أنه شرط ففى املكلف ال ىف التكليف ويكون 

التكليف باإلميان حسبما ذكره األصوليون ىف مسألة خطاب شرط صحة عند بعض وشرط وجوب عند بعض فيما عدا 
  الكفار بالفروع 

  المسألة الخامسة األصل المعلوم فى األصول 

أن السبب إذا كان متوقف التاثري على شرط فال يصح أن يقع املسبب دونه ويستوي ىف ذلك شرط الكمال وشرط 
 كما ال يصح احلكم باإلجزاء مع فرض توقفه على شرط اإلجزاء فال ميكن احلكم بالكمال مع فرض توقفه على شرط

وهذا من كالمهم ظاهر فإنه لو صح وقوع املشروط بدون شرطه مل يكن شرطا فيه وقد فرض كذلك هذا خلف وأيضا 
  لو صح

ذلك لكان متوقف الوقوع على شرطه غري متوقف الوقوع عليه معا وذلك حمال وأيضا فإن الشرط من حيث هو يقتضى 
 يقع املشروط إال عند حضوره فلو جاز وقوعه دونه لكان املشروط واقعا وغري واقع معا وذلك حمال واألمر أوضح أنه ال

من اإلطناب فيه ولكنه ثبت ىف كالم طائفة من األصوليون أصل آخر وعزى إىل مذهب مالك أن احلكم إذا حضر سببه 
 قوالن اعتبارا باقتضاء السبب أو بتخلف الشرط وتوقف حصول مسببه على شرط فهل يصح وقوعه بدون شرطه أم ال

فمن راعى السبب وهو مقتض ملسببه غلب اقتضاءه ومل يراع توقفه على الشرط ومن راعى الشرط وأن توقف السبب 
عليه مانع من وقوعه مسببه مل يراع حضور السبب مبجرده أال أن حيضر الشرط فينتهض السبب عند ذلك ىف اقتضائه 

ضهم جريان اخلالف ىف هذا األصل مطلقا وميثلون ذلك بأمثلة منها أن حصول النصاب سبب ىف وجوب ورمبا أطلق بع
الزكاة ودوران احلول شرطه وجيوز تقدميها قبل احلول على اخلالف واليمني سبب ىف الكفارة واحلنث شرطها وجيوز 

لدية والزهوق شرط وجيوز العفو قبل الزهوق تقدميها قبل احلنث على أحد القولني وإنفاذ املقاتل سبب ىف القصاص أو ا
وبعد السبب ومل حيكوا ىف هذه الصورة خالفا وىف املذهب إذا جعل الرجل أمر امرأة يتزوجها بيد زوجة هى ىف ملكه إن 
شاءت طلقت أو أبقت فاستأذا ىف التزويج فأذنت له فلما تزوجها أرادت هذه أن تطلق عليه وقال مالك ليس هلا ذلك 

   على أابناء

قد أسقطت بعد جريان السبب وهو التمليك وإن كان قبل حصول الشرط وهو التزوج وإذا أذن الورثة عند املرض 
املخوف ىف التصرف ىف أكثر من الثلث جاز مع أم ال يتقرر ملكهم إال بعد املوت فاملرض هو السبب لتملكهم واملوت 

الشافعي وإن مل يقع الشرط ومن الناس من قال بإنفاذ إذم ىف الصحة شرط فينفذ إذم عند مالك خالفا ألىب حنيفة و
واملرض فالسبب على رأى هؤالء هو القرابة وال بد هلم من القول بأن املوت شرط وىف املذهب من جامع فالتذ ومل يرتل 

ال املاء عن مقره وقد فاغتسل مث أنزل ففى وجوب الغسل عليه ثانية قوالن ونفى الوجوب بناء على أن سبب الغسل انفص
wاغتسل فال يغتسل له مرة أخرى هذه حجة سحنون وابن املواز فالسبب هو اإلنفصال واخلروج شرط ومل يتعرب إىل كثري 
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من املسائل تدار على هذا األصل وهو ظاهر املعارضة لألصل األول فإن األول يقضى بأنه ال يصح وقوع املشروط بدون 
أنه صحيح عند بعض العلماء ورمبا صح باتفاق كما ىف مسألة العفو قبل الزهوق وال ميكن شرطه بإطالق والثاىن يقضى ب

أن يصح األصالن معا بإطالق واملعلوم صحة األصل األول فال بد من النظر ىف كالمهم ىف األصل الثاين أما أوال فنفس 
انيا فال نسلم أن تلك املسائل جارية على التناقض بني األصلني كاف ىف عدم صحته عند العلم بصحة األصل األول وأما ث

عدم اعتبار الشرط فإنا نقول من أجاز تقدمي الزكاة قبل حلول احلول مطلقا من غري أهل مذهبنا فبناء على أنه ليس بشرط 
ىف الوجوب وإمنا هو شرط ىف اإلحنتام فاحلول كله كأنه وقت عند هذا القائل لوجوب الزكاة موسع ويتحتم ىف آخر 

   كسائر أوقات التوسعة وأما اإلخراج قبل احلول بيسري على مذهبنا فبناءالوقت

على أن ما قرب من الشىء فحكمه حكمه فشرط الوجوب حاصل وكذلك القول ىف شرط احلنث من أجاز تقدمي 
وب الكفارة عليه فهو عنده شرط ىف اإلحنتام من غري ختيري ال شرط ىف وجوا وأما مسألة الزهوق فهو شرط ىف وج

القصاص أو الدية ال أنه شرط ىف صحة العفو وهذا متفق عليه إذ العفو بعده ال ميكن فال بد من وقوعه قبله إن وقع وال 
يصح أن يكون شرطا إذ ذاك ىف صحته ووجه صحته أنه حق من حقوق اروح اليت ال تتعلق باملال فجاز عفوه عنه 

إذا قذف وما أشبه ذلك والدليل على أن مدرك حكم العفو ليس ما مطلقا كما جيوز عفوه عن سائر اجلراح وعن عرضه 
قالوه أنه ال يصح للمجروح وال ألوليائه استيفاء القصاص أو أخذ دية النفس كاملة قبل الزهوق باتفاق ولو كان كما 

لى الزوج قبل تزوجه قالوه لكان ىف هذه املسألة قوالن وأما مسألة متليك املرأة فإا ملا أسقطت حق نفسها فيما شرطت ع
مل يبق هلا ما تتعلق به بعده ألن ما كانت متلكه بالتمليك قد أسقطت حقها فيه بعد ما جرى سببه فلم يكن لتزوجه تأثري 

  فيما تقدم من اإلسقاط وهو فقه ظاهر

ورثة مبال املوروث ومسألة إذن الورثة بينة املعىن فإن املوت سبب ىف صحة امللك ال ىف تعلقه واملرض سبب ىف تعلق حق ال
ال ىف متلكهم له فهما سببان كل واحد منها يقتضي حكما ال يقتضيه اآلخر فمن حيث كان املرض سببا لتعلق احلق وإن 
مل يكن ملك كان إذم واقعا ىف حمله ألم ملا تعلق حقهم مبال املوروث صارت هلم فيه شبهة ملك فإذا أسقطوا حقهم 

لبة ألم صاروا ىف احلال الذي أنفذوا تصرف املريض فيه حالة املرض كاألجانب فإذا حصل فيه مل يكن هلم بعد ذلك مطا
املوت مل يكن هلم فيه حق كالثلث والقائل مبنع اإلنفاذ يصح مع القول بأن املوت شرط ألم أذنوا قبل التمليك وقبل 

يصح بناؤها على أنه ليس بشرط ىف هذا حصول الشرط فال ينفذ كسائر الشروط مع مشروطاا وأما مسألة اإلنزال ف
الغسل أو ألنه ال حكم له ألنه إنزال من غري اقتران لذة فعلى اجلملة هذه األشياء مل يتعني فيها التخريج على عدم اعتبار 

  الشرط

  المسألة السادسة الشروط المعتبرة فى المشروطات شرعا 

 مأمورا بتحصيلها كالطهارة للصالة وأخذ الزينة هلا وطهارة على ضربني أحدمها ما كان راجعا إىل خطاب التكليف إما
الثوب وما أشبه ذلك وإما منهيا عن حتصيلها كنكاح احمللل الذى هو شرط ملراجعة الزوج األول واجلمع بني املفترق 

ع فيه والفرق بني اتمع خشية الصدقة الذى هو شرط لنقصان الصدقة وما أشبه ذلك فهذا الضرب واضح قصد الشار w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 الشاطيب-املوافقات يف أصول الشريعة                  98

فاألول مقصود الفعل والثاين مقصود الترك وكذلك الشرط املخري فيه إن اتفق فقصد الشارع فيه جعله خلرية املكلف إن 
شاء فعله فيحصل املشروط وإن شاء تركه فال حيصل والضرب الثاين ما يرجع إىل خطاب الوضع كاحلول ىف الزكاة 

لك فهذا الضرب ليس للشارع قصد ىف حتصيله من حيث هو شرط وال واإلحصان ىف الزىن واحلرز ىف القطع وما أشبه ذ
ىف عدم حتصيله فإبقاء النصاب حوال حىت جتب الزكاة فيه ليس مبطلوب الفعل أن يقال جيب علي إمساكه حىت جتب عليه 

ل أنه مطلوب الزكاة فيه وال مطلوب الترك أن يقال جيب عليه إنفاقه خوفا أن جتب فيه الزكاة وكذلك اإلحصان ال يقا
الفعل ليجب عليه الرجم إذا زىن وال مطلوب الترك لئال جيب عليه الرجم إذا زىن وأيضا فلو كان مطلوبا مل يكن من باب 
خطاب الوضع وقد فرضناه كذلك هذا خلف واحلكم فيه ظاهر فإذا توجه قصد املكلف إىل فعل الشرط أو إىل تركه من 

  ن النظر ىف ذلك وهىحيث هو فعل داخل حتت قدرته فال بد م

  المسألة السابعة فال يخلو أن يفعله أو يتركه من حيث هو داخل تحت خطاب التكليف 

مأمورا به أو منهيا عنه أو خمريا فيه أو ال فإن كان ذلك فال إشكال فيه وتنبىن األحكام الىت تقتضيها األسباب على 
جة إىل إنفاقه أو أبقاه للحاجة إىل إبقائه أو خيلط ماشيته حضوره وترتفع عند فقده كالنصاب إذا أنفق قبل احلول للحا

مباشية غريه حلاجته إىل اخللطة أو يزيلها لضرر الشركة أو حلاجة آخرى أو يطلب التحصن بالتزويج ملقاصده أو يتركه 
دا إلسقاط حكم ملعىن من املعاين اجلارية على اإلنسان إىل ما أشبه ذلك وإن كان فعله أو تركه من جهة كونه شرطا قص

  اإلقتضاء

ىف السبب أن ال يترتب عليه أثره فهذا عمل غري صحيح وسعي باطل دلت على ذلك دالئل العقل والشرع معا فمن 
األحاديث ىف هذا الباب قوله اخرجه البخاري وابو داود ال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة وقال 

رقا إال أن تكون صفقة خيار وال حيل له أن يفارقه خشية أن يستقيله روى عن امحد وقال البيع واملبتاع باخليار حىت يتف
  من أدخل فرسا بني فرسني وهو ال يأمن أن تسبق

فليس بقمار ومن أدخل فرسا بني فرسني وقد أمن أن تسبق فهو قمار رواه يف التيسري عن ابو داود وقلل ىف حديث بريرة 
والء هلم من اشترط شرطا ليس ىف كتاب اهللا فهو باطل وإن كان مائة شرط احلديث وى حني اشترط أهلها أن يكون ال

عليه الصالة والسالم عن بيع وشرط وعن بيع وسلف وعن شرط ىف شرط وسائر أحاديث الشروط املنهي عنها ومنه 
 إن اليمني على نية حديث من اقتطع مال امرىء مسلم بيمينه رواه الطرباين واحلاكم وقال صحيح االسناد وحديث

املستحلف رواه مسلم وابو داود والترمذي وعليه جاءت اآلية إن الذين يشترون بعهد اهللا وأميام مثنا قليال اآلية وىف 
القرآن أيضا وال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال أن خيافا أن ال يقيما حدود اهللا اآلية وآية شهادة الزور 

ن هذا أيضا وقال تعاىل يأيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن واألحاديث فيها م
تراض منكم وما ىف معىن ذلك من األحاديث وقال فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه وما جاء من 

تيسري عن ايب هريرة التصرية يف شراء الشاة على أا أحاديث لعن احمللل واحمللل له والتيس املستعار وحديث وذكره يف ال
w  غزيرة
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الدر وسائر أحاديث النهي عن الغش واخلديعة واخلالبة والنجش وحديث امرأة رفاعة القرظي حني طلقها وتزوجها عبد 
  الرمحن بن الزبري واألدلة أكثر من أن يؤتى عليها هنا

رعي جلبا ملصلحة أو دفعا ملفسدة عبثا ال حكمة له وال منفعة به وهذا وأيضا فإن هذا العمل يصري ما انعقد سببا حلكم ش
مناقض ملا ثبت ىف قاعدة املصاحل ومنها معتربة ىف األحكام وأيضا فإنه مضاد لقصد الشارع من جهة أن السبب ملا انعقد 

ذا الفاعل أو وحصل ىف الوجود صار مقتضيا شرعا ملسببه لكنه توقف على حصول شرط هو تكميل للسبب فصار ه
التارك بقصد رفع حكم السبب قاصدا ملضادة الشارع ىف وضعه سببا وقد تبني أن مضادة قصد الشارع باطلة فهذا العمل 

باطل فإن قيل املسألة مفروضة يف سبب توقف اقتضاؤه للحكم على شرط فإذا فقد الشرط حبكم القصد إىل فقده كان 
د تبني أن الشرط إذا مل يوجد مل ينهض السبب أن يكون مقتضيا كاحلول ىف كما لو مل يقصد ذلك وال تأثري للقصد وق

الزكاة فإنه شرط ال جتب الزكاة بدونه بالفرض واملعلوم من قصد الشارع أن السبب إمنا يكون سببا مقتضيا عند وجود 
ملعىن من معاين اإلنتفاع الشروط ال عند فقدها فإذا مل ينتهض سببا كانت املسألة كمن أنفق النصاب قبل حلول احلول 

  فال جتب عليه الزكاة ألن السبب مل يقتض اجياا لتوقفه على ذلك الشرط

الذي ثبت اعتباره شرعا فمن حيث قيل فيه إنه خمالف لقصد الشارع يقال إنه موافق وهكذا سائر املسائل فاجلواب أن 
القصد إىل ذلك فهو معىن غري معترب ألن االشرع شهد له هذا املعىن إمنا جيري فيما إذا مل يقصد رفع حكم السبب وأما مع 

باإللغاء على القطع ويتبني ذلك باألدلة املذكورة إذا عرضت املسألة عليها فإن اجلمع بني املتفرق أو التفرقة بني اتمع قد 
اة فيها شاة بشرط ى عنها إذا قصد ا إبطال حكم السبب باإلتيان بشرط ينقصها حىت تبخس املساكني فاألربعون ش

اإلفتراق ونصفها بشرط اختالطها بأربعني أخرى مثال فإذا مجعها بقصد إخراج النصف فذلك هو املنهي عنه كما أنه إذا 
كانت مائة خمتلطة مبائة وواحدة ففرقها قصدا أن خيرج واحدة فكذلك وما ذاك إال أنه أتى بشرط أو رفع شرط يرفع عنه 

لك املنفق نصابه بقصد رفع ما اقتضاه من وجوب اإلخراج وكذلك قوله وال حيل له أن ما اقتضاه السبب األول فكذ
يفارقه خشية أن يستقيله فنهى عن القصد إىل رفع شرط اخليار الثابت له بسبب العقد وعن اإلتيان بشرط الفرس الية 

ا رفع أحكام األسباب الواقعة فإن للجعل بقصد أخذه ال بقصد املسابقة معه ومثله مسائل الشروط فإا شروط يقصد 
  العقد

على الكتابة اقتضى أنه عقد على مجيع ما ينشأ عنه ومن ذلك الوالء فمن شرط أن الوالء له من البائعني فقد قصد 
بالشرط رفع حكم السبب فيه واعترب هكذا سائر ما تقدم جتده كذلك فعلى هذا اإلتيان بالشروط أو رفعها بذلك القصد 

ي عنه وإذا كان منهيا عنه كان مضادا لقصد الشارع فيكون باطال فصل هذا العمل هل يقتضي البطالن بإطالق هو املنه
أم ال اجلواب أن ىف ذلك تفصيال وهو أن نقول ال خيلو أن يكون الشرط احلاصل ىف معىن املرتفع أو املرفوع ىف حكم 

ب عى حاله قبل هذا العمل والعمل باطل ضائع ال فائدة احلاصل معىن أو ال فإن كان كذلك فاحلكم الذي اقتضاه السب
فيه وال حكم له مثل أن يكون وهب املال قبل احلول ملن راوضه على أن يرده عليه بعد احلول بة أو غريها وكاجلامع 

يه وكالناكح لتظهر بني املفترق ريثما يأيت الساعي مث ترد إىل التفرقة أو املفرق بني اتمع كذلك مث يردها إىل ما كانت عل w
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صورة الشرط مث تعود إىل مطلقها ثالثا وأشباه ذلك ألن هذا الشرط املعمول فيه ال معىن له وال فائدة فيه تقصد شرعا 
  وإن مل يكن كذلك فاملسألة حمتملة والنظر فيها متجاذب ثالثة أوجه

ا الشرط أمر خارجي مكمل وإال لزم أن أحدها أن يقال إن جمرد انعقاد السبب كاف فإنه هو الباعث على احلكم وإمن
يكون الشرط جزء العلة والفرض خالفه وأيضا فإن القصد فيه قد صار غري شرعي فصار العمل فيه خمالفا لقصد الشارع 

فهو ىف حكم ما مل يعمل فيه واحتد مع القسم األول ىف احلكم فال يترتب على هذا العمل حكم ومثال ذلك إن أنفق 
ل ىف منافعه أو وهبه هبة بتلة مل يرجع فيها أو مجع بني املفترق أو فرق بني اتمع وكل ذلك بقصد النصاب قبل احلو

الفرار من الزكاة لكنه مل يعد إىل ما كان عليه قبل احلول وما أشبه ذلك فقد علمنا حني نصب الشارع ذلك السبب 
 انتهاضه سببا كان مناقضا لقصد الشارع وهذا للحكم أنه قاصد لثبوت احلكم به فإذا أخذ هذا يرفع حكم السبب مع

باطل وكون الشرط حني رفع أو وضع على وجه يعتربه الشارع على اجلملة قد أثر فيه القصد الفاسد فال يصح أن 
ينتهض شرطا شرعيا فكان كاملعدوم بإطالق والتحق بالقسم األول والثاين أن يقال إن جمرد انعقاد السبب غري كاف فإنه 

 باعثا قد جعل ىف الشرع مقيدا بوجود الشرط فإذا ليس كون السبب باعثا بقاطع ىف أن الشارع قصد إيقاع وإن كان
املسبب مبجرده وإمنا فيه أنه قصده إذا وقع شرطه فإذا كان كذلك فالقاصد لرفع حكم السبب مثال بالعمل ىف رفع 

  الشرط

ظهر فيه قصد الشارع لإليقاع أو عدمه وهو الشرط أو مل يناقض قصده قصد الشارع من كل وجه وإمنا قصد ملا مل ي
عدمه لكن ملا كان ذلك القصد آيال ملناقضة قصد الشارع على اجلملة العينا مل يكن مانعا من ترتب أحكام الشروط 
و عليها وأيضا فإن هذا العمل ملا كان مؤثرا وحاصال وواقعا مل يكن القصد املمنوع فيه مؤثرا ىف وضعه شرطا شرعيا أ

سببا شرعيا كما كان تغري املغصوب سببا أو شرطا ىف منع صاحبه منه وىف متلك الغاصب له ومل يكن فعله بقصد 
العصيان سببا ىف ارتفاع ذلك احلكم وعلى هذ األصل ينبىن صحة ما يقول اللخمي فيمن تصدق جبزء من ماله لتسقط 

ضر عن وقتها اإلختيارى ليصليها ىف السفر ركعتني أو عنه الزكاة أو سافر ىف رمضان قصدا لإلفطار أو أخر صالة ح
أخرت امرأة صالة بعد دخول وقتها رجاء أن حتيض فتسقط عنها قال فجميع ذلك مكروه وال جيب على هذا يف السفر 

صيام وال أن يصلي أربعا وال على احلائض قضاؤها وعليه أيضا جيري احلكم ىف احلالف ليقضني فالنا حقه اىل شهر 
بالطالق الثالث فخاف احلنث فخالع زوجته لئال حينث فلما انقضى األجل راجعها فهذا الوجه يقتضي أنه ال وحلف 

حينث لوقوع احلنث وليست بزوجة ألن اخللع ماض شرعا وإن قصد به قصد املمنوع والثالث أن يفرق بني حقوق اهللا 
ثبت له ىف نفسه حكم شرعي كمسألة اجلمع بن تعاىل وحقوق اآلدميني فيبطل العمل ىف الشرط ىف حقوق اهللا وإن 

املفترق والفرق بني اتمع ومسألة نكاح احمللل على القول بأنه نافذ ماض وال حيلها ذلك لألول ألن الزكاة من حقوق 
اهللا وكذلك املنع من نكاح احمللل حق اهللا لغلبة حقوق اهللا ىف النكاح على حقوق اآلدميني وينفذ مقتضى الشرط ىف 

  وق اآلدميني كالسفر ليقصر أو ليفطر أو حنو ذلكحق
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هذا كله مامل يدل دليل خاص على خالف ذلك فإنه ان دل دليل خاص على خالفه صري إليه وال يكون نقضا على 
األصل املذكور ألنه إذ ذاك دال على إضافة هذا األمر اخلاص إىل حق اهللا أو إىل حق األدميني ويبقى بعد ما إذ اجتمع 

   حمل نظر واجتهاد فيغلب أحد الطرفني حبسب ما يظهر للمجتهد واهللا أعلم احلقان

  المسألة الثامنة الشروط مع مشروطاتها 

على ثالثة أقسام أحدها أن يكون مكمال حلكمة املشروط وعاضدا هلا حبيث ال يكون فيه منافاة هلا على حال كاشتراط 
 واإلمساك باملعروف والتسريح بإحسان ىف النكاح واشتراط الرهن الصيام ىف اإلعتكاف عند من يشترطه واشتراط الكفء

واحلميل والنقد أو النسيئة ىف الثمن ىف البيع واشتراط العهدة ىف الرقيق واشتراط مال العبد ومثرة الشجر وما أشبه ذلك 
طع فهذا القسم ال إشكال وكذا اشتراط احلول ىف الزكاة واإلحصان ىف الزىن وعدم الطول ىف نكاح اإلماء واحلرز ىف الق

ىف صحته شرعا ألنه مكمل حلكمة كل سبب يقتضى حكما فإن اإلعتكاف ملا كان انقطاعا إىل العبادة على وجه الئق 
بلزوم املسجد كان للصيام فيه أثر ظاهر وملا كان غري الكفء مظنة للرتاع وأنفة أحد الزوجني أو عصبتهما وكانت 

يني والعصبة وأوىل مبحاسن العادات كان اشتراطها مالئما ملقصود النكاح وهكذا الكفاءة أقرب إىل التحام الزوج
  اإلمساك مبعروف وسائر تلك الشروط املذكورة جتري علىهذاالوجه فثبوا شرعا واضح

والثاين أن يكون غري مالءم ملقصود املشروط وال مكمل حلكمته بل هو على الضد من األول كما إذا اشترط ىف الصالة 
 يتكلم فيها إذا أحب أو اشترط ىف اإلعتكاف أن خيرج عن املسجد إذا أراد بناء على رأى مالك أو اشترط ىف النكاح أن

أن ال ينفق عليها أو أن ال يطأها وليس مبجبوب وال عنني أو شرط ىف البيع أن ال ينتفع باملبيع أو إن انتفع فعلى بعض 
 أن ال يضمن املستأجر عليه إن تلف وأن يصدقه ىف دعوى التلف وما الوجود دون بعض أو شرط الصانع على املستصنع

أشبه ذلك فهذا القسم أيضا ال إشكال ىف إبطاله ألنه مناف حلكمة السبب فال يصح أن جيتمع معه فإن الكالم ىف الصالة 
إلعتكاف اخلروج مشترط ما مناف ملا شرعت له من اإلقبال على اهللا تعاىل والتوجه إليه واملناجاة له وكذلك املشترط يف ا

يناىف حقيقة اإلعتكاف من لزوم املسجد واشترط الناكح أن ال ينفق ينايف استجالب املودة املطلوبة فيه وإذا اشترط أن ال 
يطأ أبطل حكمة النكاح األوىل وهي التناسل وأضر بالزوجة فليس من اإلمساك باملعروف الذي هو مظنة الدوام واملؤآلفة 

لشروط املذكورة إال أا إذا كانت باطلة فهل تؤثر ىف املشروطات أم ال هذا حمل نظر يستمد من املسألة وهكذا سائر ا
اليت قبل هذه والثالث أن ال يظهر ىف الشرط منافاة ملشروطه وال مالءمة وهو حمل نظر هل يلحق باألول من جهة عدم 

املستمرة ىف أمثال هذا التفرقة بني العبادات واملعامالت فما كان املنافاة أو بالثاين من جهة عدم املالءمة ظاهرا والقاعدة 
  من العبادات ال يكتفى فيه بعدم املنافاة دون أن تظهر املالءمة ألن األصل

فيها التعبد دون اإللتفات إىل املعاين واألصل فيها أن ال يقدم عليها إال بإذن إذ ال جمال للعقول ىف اختراع التعبدات 
لق ا من الشروط وما كان من العاديات يكتفي فيه بعدم املنافاة ألن األصل فيها اإللتفات إىل املعاين دون فكذلك ما يتع

w  التعبد واألصل فيها اإلذن حىت يدل الدليل على خالفه واهللا أعلم 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 الشاطيب-املوافقات يف أصول الشريعة                  102

  النوع الثالث فى الموانع 

  وفيه مسائل 

  المسألة األولى الموانع 

اعه مع الطلب والثاين ما ميكن فيه ذلك وهو نوعان أحدمها يرفع أصل الطلب والثاين ضربان أحدمها ماال يتأتى فيه اجتم
ال يرفعه ولكن يرفع احنتامه وهذا قسمان أحدمها أن يكون رفعه مبعىن أنه يصري خمريا فيه ملن قدر عليه واآلخر أن يكون 

حو زوال العقلي بنوم أو جنون أو غريمها وهو رفعه مبعىن أنه ال إمث على خمالف الطلب فهذه أربعة أقسام فأما األول فن
مانع من أصل الطلب مجلة ألن من شرط تعلق اخلطاب إمكان فهمه ألنه إلزام يقتضي التزاما وفاقد العقل ال ميكن إلزامه 

  كما ال ميكن ذلك ىف البهائم واجلمادات فإن تعلق طلب يقتضى استجالب مصلحة أو درء مفسدة فذلك راجع

ياضة البهائم وتأديبها والكالم ىف هذا مبني ىف األصول وأما الثاين فكاحليض والنفاس وهو رافع ألصل الطلب إىل الغري كر
وإن أمكن حصوله معه لكن إمنا يرفع مثل هذا الطلب بالنسبة إىل ما ال يطلب به ألبتة كالصالة ودخول املسجد ومس 

اخلالف بني أهل األصول فيه مشهور ال حاجة لنا إىل ذكره املصحف وما أشبه ذلك وأما ما يطلب به بعد رفع املانع ف
هنا والدليل على أنه غري مطلوب حالة وجود املانع أنه لو كان كذلك الجتمع الضدان ألن احلائض ممنوعة من الصالة 

 وأيضا إذا والنفساء كذلك فلو كانت مأمورة ا أيضا لكانت مأمورة حالة كوا منهية بالنسبة إىل شىء واحد وهو حمال
كانت مأمورة أن تفعل وقد يت أن تفعل لزمها شرعا أن تفعل وأن ال تفعل معا وهو حمال وأيضا فال فائدة ىف األمر 

بشىء ال يصح هلا فعله حالة وجود املانع وال بعد ارتفاعه ألا غري مأمورة بالقضاء باتفاق وأما الثالث فكالرق واألنوثة 
ين واجلهاد فإن هؤالء قد لصق م مانع من احنتام هذه العبادات اجلارية ىف الدين جمرى التحسني بالنسبة إىل اجلمعة والعيد

  والتزيني ألم من هذه اجلهة غري مقصودين باخلطاب فيها إال حبكم

نسبة إليهم التبع فإن متكنوا منها جرت بالنسبة إليهم جمراها مع املقصودين ا وهم األحرار الذكور وهذا معىن التخيري بال
مع القدرة عليها وأما مع عدم القدرة عليها فاحلكم مثل الذي قبل هذا وأما الرابع فكأسباب الرخص هي موانع من 

  اإلحنتام مبعىن أنه ال حرج على من ترك العزمية ميال إىل جهة الرخصة كقصر املسافر وفطره تركه للجمعة وما أشبه ذلك 

  صودة للشارع المسألة الثانية الموانع ليست بمق

مبعىن أنه ال يقصد حتصيل املكلف هلا وال رفعها وذلك أا على ضربني ضرب منها داخل حتت خطاب التكليف مأمورا 
به أو منهيا عنه أو مأذونا فيه وهذا ال إشكال فيه من هذه اجلهة كاالستدانة املانعة من انتهاض سبب الوجوب بالتأثري 

صاب فهو متوقف على فقد املانع وكذلك الكفر املانع من صحة أداء الصالة والزكاة لوجوب إخراج الزكاة وإن وجد الن
أو من وجوما ومن اإلعتداد مبا طبق ىف حال كفره إىل غري ذلك من األمور الشرعية اليت منع منها الكفر وكذلك 

  اإلسالم مانع من انتهاك حرمة الدم واملال والعرض

 وأشباهها من جهة خطاب التكليف خارج عن مقصود املسألة والضرب الثاين هو إال حبقها فالنظر ىف هذه األشياء
wاملقصود وهو الداخل حتت خطاب الوضع من حيث هو كذلك فليس للشارع قصد ىف حتصيله من حيث هو مانع وال 
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ك الناصب غري ىف عدم حتصيله فإن املديان ليس مبخاطب برفع الدين إذا كان عنده نصاب لتجب عليه الزكاة كما أن مال
خماطب بتحصيل اإلستدانة لتسقط عنه ألنه من خطاب الوضع ال من خطاب التكليف وإمنا مقصود الشارع فيه أنه إذا 

حصل ارتفع مقتضى السبب والدليل على ذلك أن وضع السبب مكمل الشروط يقتضى قصد الواضع إىل ترتب املسبب 
نه سبب وقد فرض كذلك هذا خلف وإذا ثبت قصد الواضع إىل عليه وإال فلو مل يكن كذلك مل يكن موضوعا على أ

حصول املسبب ففرض املانع مقصودا له أيضا إيقاعه قصد إىل رفع ترتب املسبب على السبب وقد ثبت أنه قاصد إىل 
نفس الترتب هذا خلف فإن القصدين متضادان وال هو أيضا قاصد إىل رفعه ألنه لو كان قاصدا إىل ذلك مل يثبت ىف 

لشرع مانعا وبيان ذلك أنه لو كان قاصدا إىل رفعه من حيث هو مانع مل يثبت حصوله معتربا شرعا وإذا مل يعترب مل يكن ا
مانعا من جريان حكم السبب وقد فرض كذلك وهو عني التناقض فإذا توجه قصد املكلف إىل إيقاع املانع أو إىل رفعه 

  ففي ذلك تفصيل وهي 

   أن يفعله أو يتركه من حيث هو داخل تحت خطاب التكليف لمسألة الثالثة فال يخلوا

مأمورا به أومنهيا عنه أو خمريا فيه أو ال فإن كان األول فظاهر كالرجل يكون بيده له نصاب لكنه يستدين حلاجته إىل 
  اذلك وتنبين األحكام على مقتضى حصول املانع وإن كان الثاين وهو أن يفعله مثال من جهة كونه مانعا قصد

إلسقاط حكم السبب املقتضى أن ال يترتب عليه ما اقتضاه فهوعمل غري صحيح والدليل على ذلك من النقل أمور من 
ذلك من النقل أمور من ذلك قوله جل وعال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب اجلنة إذ أقسموا اآلية فإا تضمنت اإلخبار 

ريهم املانع من إتيام وهو وقت الصبح الذى ال يبكر ىف مثله بعقام على قصد التحيل إلسقاط حق املساكني بتح
املساكني عادة والعقاب إمنا يكون لفعل حمرم وقوله تعاىل وال تتخذوا آيات اهللا هزوا نزلت بسبب مضارة الزوجات 

د إذ هو مانع باإلرجتاع أن ال ترى بعده زوجا آخر مطلقا وأن ال تنقضى عدا إال بعد طول فكان اإلرجتاع بذلك القص
من حلها لألزواج وىف احلديث قاتل اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها رواه الشيخان فباعوها وىف بعض 

  الروايات وأكلوا أمثاا وقال عليه الصالة والسالم ليشربن

ر واحلرير واخلمر رواه ناس من أمىت اخلمر ويسموا بغري عن امحد امسها وىف رواية ليكونن من أمىت أقوام يستحلون احل
البخاري يف التيسري واملعازف احلديث وىف بعض احلديث يأتى على الناس زمان يستحل فيه مخسة أشياء خبمسة أشياء 

يستحلون اخلمر بأمساء يسموا ا والسحت باهلدية والقتل بالرهبة والزىن بالنكاح والربا بالبيع فكأن املستحل هنا رأى 
 فنقل احملرم إىل اسم آخر حىت يرتفع ذلك املانع فيحل له وقال تعاىل من بعد وصية يوصى ا أو دين أن املانع هو اإلسم

غري مضار فاستثىن اإلضرار فإذا أقر ىف مرضه بدين لوارث أو أوصى بأكثر من الثلث قاصدا حرمان الوارث أو نقصه 
وع باتفاق وقال تعاىل وال تنقضوا األميان بعد توكيدها بعض حقه بإبداء هذا املانع من متام حقه كان مضارا واإلضرار ممن

اآلية قال أمحد بن حنبل عجبت مما يقولون ىف احليل واألميان يبطلون األميان باحليل وىف احلديث ال مينع فضل املاء ليمنع به 
w  نتم ا فالالكأل اخرجه الشيخان وفيه إذا مسعتم به يعىن الوباء بأرض فال تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأ
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خترجوا فرارا منه رواه الترمذي واألدلة هنا ىف الشرع كثرية من الكتاب والسنة وكالم السلف الصاحل رضى اهللا تعاىل 
عنهم وما تقدم من األدلة والسؤال واجلواب ىف الشروط جار معناه ىف املوانع ومن هنالك يفهم حكمها وهل يكون 

 فال خيلوا أن يكون املانع املستجلب مثال ىف حكم املرتفع أو ال فإن كان كذلك العمل باطال أم ال فينقسم إىل الضربني
فاحلكم متوجه كصاحب النصاب استدان لتسقط عنه الزكاة حبيث قصد أنه إذا جاز احلول رد الدين من غري أن ينتفع به 

هو حمل نظر على وزان ما تقدم ىف وإن مل يكن كذلك بل كان املانع واقعا شرعا كاملطلق خوفا من احنتام احلنث عليه ف
  الشروط وال فائدة ىف التكرار 

  النوع الرابع فى الصحة والبطالن 

  وفيه مسائل 

  المسألة األولى فى معنى الصحة 

ولفظ الصحة يطلق باعتبارين أحدمها أن يراد بذلك ترتب آثار العمل عليه ىف الدنيا كما نقول ىف العبادات إا صحيحة 
  زئة ومربئةمبعىن أا جم

للذمة ومسقطة للقضاء فيما فيه قضاء وما أشبه ذلك من العبادات املنبئة عن هذه املعاىن وكما نقول ىف العادات إا 
صحيحة مبعىن أا حمصلة شرعا لألمالك واستباحة األبضاع وجواز اإلنتفاع وما يرجع إىل ذلك والثاىن أن يراد به ترتب 

رتب الثواب فيقال هذا عمل صحيح مبعىن أنه يرجى به الثواب ىف اآلخرة ففي العبادات آثار العمل عليه ىف اآلخرة كت
ظاهر وىف العادات يكون فيما نوى به امتثال أمر الشارع وقصد به مقتضى األمر والنهى وكذلك ىف املخري إذا عمل به 

تشريع فهذا أيضا يسمى عمال من حيث إن الشارع خريه ال من حيث قصد جمرد حظه ىف اإلنتفاع غافال عن أصل ال
صحيحا ذا املعىن وهو وإن كان طالقا غريبا ال يتعرض له علماء الفقه فقد تعرض له علماء التخلق كالغزايل وغريه وهو 

  مما حيافظ عليه السلف املتقدمون وتأمل ما حكاه الغزايل ىف كتاب النية واإلخالص من ذلك 

  المسألة الثانية فى معنى البطالن 

 ما يقابل معىن الصحة فله معنيان أحدمها أن يراد به عدم ترتب آثار العمل عليه ىف الدنيا كما نقول ىف العبادات إا وهو
غري جمزئة وال مربئة للذمة وال مسقطه للقضاء فكذلك نقول إا باطلة بذلك املعىن غري أن هنا نظرا فإن كون العبادة 

  باطلة إمنا هو

رع فيها حسبما هو مبني ىف موضعه ولكن قد تكون املخالفة راجعة إىل نفس العبادة فيطلق عليها ملخالفتها ملا قصد الشا
لفظ البطالن اطالقا كالصالة من غري نية أو ناقصة ركعة أو سجدة أو حنو ذلك مما خيل ا من األصل وقد تكون راجعة 

ار املغصوبة مثال فيقع اإلجتهاد ىف اعتبار إىل وصف خارجى منفك عن حقيقتها وإن كانت متصفة به كالصالة ىف الد
اإلنفكاك فتصح الصالة ألا واقعة على املوافقة للشارع وال يضر حصول املخالفة من جهة الوصف أو ىف اعتبار 

wاإلتصاف فال تصح بل تكون ىف احلكم باطلة من جهة أن الصالة املوافقة إمنا هى املنفكة عن هذا الوصف وليس للصالة 
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 املغصوبة كذلك وهكذا سائر ما كان ىف معناها ونقول أيضا ىف العادات إا باطلة مبعىن عدم حصول فوائدها ا ىف الدار
شرعا من حصول أمالك واستباحة فروج وانتفاع باملطلوب وملا كانت العاديات ىف الغالب راجعة إىل مصاحل الدنيا كان 

أمور مأذون فيها أو مأمور ا شرعا والثاىن من حيث هى راجعة إىل النظر فيها راجعا إىل اعتبارين أحدمها من حيث هى 
مصاحل العباد فأما األول فاعتربه قوم بإطالق وأمهلوا النظر ىف جهة املصاحل وجعلوا خمالفة أمره خمالفة لقصده بإطالق 

 كل ما يعقل معناه تعبدا وإذا كالعبادات احملضة سواء وكأم مالوا إىل جهة التعبد وسيأتى ىف كتاب املقاصد بيان أن ىف
كان كذلك فمواجهة أمر الشارع باملخالفة يقضي باخلروج ىف ذلك الفعل عن مقتضى خطابه واخلروج ىف األعمال عن 

  خطاب الشارع يقضي بأا غري

تربه مشروعة وغري املشروع باطل فهذا كذلك كما مل تصح العبادات اخلارجة عن مقتضى خطاب الشارع وأما الثاين فاع
قوم أيضا ال مع إمهال األول بل جعلوا األمر مرتال على اعتبار املصلحة مبعىن أن املعىن الذي ألجله كان العمل باطال ينظر 
فيه فإن كان حاصال أو يف حكم احلاصل حبيث ال ميكن التالىف فيه بطل العمل من أصله وهو األصل فيما ى الشرع عنه 

لمكلف فيه وإن ظهرت مصلحته لبادىء الرأى فقد علم اهللا أن ال مصلحة ىف اإلقدام ألن النهي يقتضى أن ال مصلحة ل
وإن ظنها العامل وإن مل حيصل مدة كان ىف حكم احلاصل لكن أمكن تالفيه مل حيكم بإبطال ذلك العمل كما يقول 

عبد ىف العتق أو حلق اهللا ىف العتق الذي مالك ىف بيع املدبر إنه يرد إال أن يعتقه املشترق فال يرد فإن البيع إمنا منع حلق ال
انعقد سببه من سيده وهو التدبري فإن البيع يفيته ىف الغالب بعد موت السيد فإذا أعتقه املشتري حصل قصد الشارع ىف 

العتق فلم يرد لذلك وكذلك الكتابة الفاسدة ترد مامل يعتق املكاتب وكذلك بيع الغاصب للمغصوب موقوف على إجازة 
  وب منه أو رده ألن املنع إمنا كان حلقه فإذا أجازه جاز ومثله البيع والسلف منهي عنه فإذااملغص

أسقط مشترط السلف شرطه جاز ما عقداه ومضى على بعض األقوال وقد يتالىف باسقاط الشرط شرعا كما ىف حديث 
م بالدرمهني وحنومها إىل غري ذلك بريرة وعلى مقتضاه جرى احلنفية ىف تصحيح العقود الفاسدة كنكاح الشغار والدره

من العقود اليت هي باطلة على وجه فيزال ذلك الوجه فتمضي العقدة فمعىن هذا الوجه أن ي الشارع كان ألمر فلما 
زال ذلك األمر ارتفع النهي فصار العقد موافقا لقصد الشارع إما على حكم اإلنعطاف إن قدرنا رجوع الصحة إىل العقد 

 حكم اإلنعطاف إن قلنا إن تصحيحه وقع اآلن ال قبل وهذا الوجه بناء على أن مصاحل العباد مغلبة على األول أو غري
حكم التعبد والثاين من اإلطالقني أن يراد بالبطالن عدم ترتب آثار العمل عليه ىف اآلخرة وهو الثواب ويتصور ذلك ىف 

فال يترتب عليها جزاء ألا غري مطابقة ملقتضى األمر ا وقد العبادات والعادات فتكون العبادة باطلة باإلطالق األول 
تكون صحيحة باإلطالق األول وال يترتب عليها ثواب أيضا فاألول كاملتعبد رئاء الناس فإن تلك العبادة غري جمزئة وال 

آمنوا ال تبطلوا صدقامت باملن يترتب عليها ثواب والثاين كاملتصدق بالصدقة يتبعها باملن واألذى وقد قال تعاىل يأيها الذين 
  واألذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس اآلية وقال لئن اشركت ليحبطن عملك وىف احلديث

أبلغى زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول اهللا إن مل يتب رواه امحد وضعفه الزرقاين على تأويل من جعل اإلبطال 
wىن عدم ترتب الثواب عليها سواء علينا أكانت باطلة باإلطالق األول أم ال حقيقة وتكون أعمال العادات باطلة أيضا مبع
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فاألول كالعقود املفسوخة شرعا والثاىن كاألعمال الىت يكون احلامل عليها جمرد اهلوى والشهوة من غري التفات إىل 
قت األمر أو اإلذن الشرعى خطاب الشارع فيها كاألكل والشرب والنوم وأشباهها والعقود املنعقدة باهلوى ولكنها واف

حبكم اإلتفاق ال بالقصد إىل ذلك فهى أعمال مقرة شرعا ملوافقتها لألمر أو اإلذن ملا يترتب عليها من املصلحة ىف الدنيا 
فروعي فيها هذا املقدار من حيث وافقت قصد الشارع فيه وتبقى جهة قصد اإلمتثال مفقودة فيكون ما يترتب عليها ىف 

 أيضا ألن األعمال بالنيات واحلاصل أن هذه األعمال الىت كان الباعث عليها اهلوى ارد إن وافقت قصد اآلخرة مفقودا
الشارع بقيت ببقاء حياة العامل فإذا خرج من الدنيا فنيت بفناء الدنيا وبطلت ما عندكم ينفد وما عند اهللا باق من كان 

  الدنيا نؤته منها وما له ىف اآلخرة من نصيب أذهبتميريد حرث اآلخرة نزد له ىف حرثه ومن كان يريد حرث 

طيباتكم ىف حياتكم الدنيا واستمتعتم ا وما أشبه ذلك مما هو نص أو ظاهر أو فيه إشارة إىل هذا املعىن فمن هنا أخذ من 
  ء وغريه تقدم باحلزم ىف األعمال العادية أن يضيفوا إليها قصدا جيدون به أعماهلم ىف اآلخرة وانظر ىف اإلحيا

  المسألة الثالثة ما ذكر من إطالق البطالن 

باملعىن الثاىن حيتمل تقسيما لكن بالنسبة إىل الفعل العادى إذ ال خيلو الفعل العادى إذا خال عن قصد التعبد أن يفعل بقصد 
شارع أو خمالفته أو بغري قصد واملفعول بقصد إما أن يكون القصد جمرد اهلوى والشهوة من غري نظر ىف موافقة قصد ال

وإما أن ينظر مع ذلك ىف املوافقة فيفعل أو ىف املخالفة فيترك إما اختيارا وإما اضطرارا فهذه أربعة أقسام أحدها أن يفعل 
من غري قصد كالغافل والنائم فقد تقدم أن هذا الفعل ال يتعلق به خطاب اقتضاء وال ختيري فليس فيه ثواب وال عقاب ألن 

ة إمنا يترتب على األعمال الداخلة حتت التكليف فما ال يتعلق به خطاب تكليف ال يترتب عليه مثرته اجلزاء ىف اآلخر
والثاىن أن يفعل لقصد نيل غرضه جمردا فهذا أيضا ال ثواب له على ذلك كاألول وإن تعلق به خطاب التكليف أو وقع 

د وأشباه ذلك ويدخل حتت هذا ترك املنهيات حبكم واجبا كأداء الديون ورد الوادائع واألمانات واإلنفاق على األوال
الطبع ألن األعمال بالنيات وقد قال ىف احلديث رواه الشيخان فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا 

ورسوله ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو إىل امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه ومعىن احلديث متفق عليه 
  مقطوع به ىف الشريعة فهذا القسم والذى قبله باطلو

مبقتضى اإلطالق الثاىن والثالث أن يفعل مع استشعار املوافقة اضطرارا كالقاصد لنيل لذته من املرأة الفالنية وملا مل ميكنه 
اإلطالق الثاىن ألنه مل بالزىن المتناعها أو ملنع أهلها عقد عليها عقد نكاح ليكون موصال له إىل ما قصد فهذا أيضا باطل ب

يرجع إىل حكم املوافقة إال مضطرا ومن حيث كان موصال إىل غرضه ال من حيث أباحه الشرع وإن كان غري باطل 
باإلطالق األول ومثل ذلك الزكاة املأخوذة كرها فإا صحيحة على اإلطالق األول إذ كانت مسقطة للقضاء ومربئة 

اىن وكذلك ترك احملرمات خوفا من العقاب عليها ىف الدنيا أو استحياء من الناس أو ما للذمة وباطلة على هذا اإلطالق الث
أشبه هذا ولذلك كانت احلدود كفارات فقط فلم خيرب الشارع عنها أا مرتبة ثوابا على حال وأصل ذلك كون األعمال 

wبعد علمه بأنه مباح حىت إنه لو مل يكن مباحا بالنيات والرابع أن يفعل لكن مع استشعار املوافقة اختيارا كالفاعل للمباح 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 الشاطيب-املوافقات يف أصول الشريعة                  107

مل يفعله فهذا القسم إمنا يتعني النظر فيه ىف املباح أما املأمور به يفعله بقصد اإلمتثال أو املنهى عنه يتركه بذلك القصد 
  أيضا فهو من الصحيح باإلعتبارين كما أنه لو ترك املأمور به

الباطل باإلعتبارين فإمنا يبقى النظر ىف فعل املباح أو تركه من حيث خاطبه أو فعل املنهي عنه قصدا للمخالفة فهو من 
الشرع بالتخيري فاختار أحد الطرفني من الفعل أو الترك رد حظه فتحتمل ىف النظر ثالثة أوجه أحدها أن يكون صحيحا 

صور املباح بالنظر إىل نفسه ال بالنظر إىل باإلعتبار األول باطال باإلعتبار الثاين وهذا هو اجلاري على األصل املتقدم ىف ت
ما يستلزم والثاىن أن يكون صحيحا باإلعتبارين معا بناء على حتريه ىف نيل حظه مما أذن له فيه دون مامل يؤذن له فيه 

وعلى هذا نبه رواه مسلم احلديث ىف االجر ىف وطء الزوجة وقوهلم أيقضى شهوته مث يؤجر فقال أرأيتم لو وضعها ىف 
رام وهذا مبسوط ىف كتاب املقاصد من هذا الكتاب والثالث أن يكون صحيحا باإلعتبارين معا ىف املباح الذى هو ح

مطلوب الفعل بالكل وصحيحا باإلعتبار األول باطال باإلعتبار الثاين ىف املباح الذى هو مطلوب الترك بالكل وهذا هو 
ام ولكنه مع الذى قبله باعتبار أمر خارج عن حقيقة الفعل املباح اجلاري على ما تقدم ىف القسم األول من قسمي األحك

واألول بالنظر إليه ىف نفسه فصل وأما ما ذكر من إطالق الصحة باإلعتبار الثاىن فال خيلو أن يكون عبادة أو عادة فإن 
أو ال واألول إما أن كان عبادة فال تقسيم فيه على اجلملة وإن كان عادة فإما أن يصحبه مع قصد التعبد قصد احلظ 

يكون قصد احلظ غالبا أو مغلوبا فهذه ثالثة أقسام أحدها ما ال يصحبه حظ فال إشكال ىف صحته والثاىن كذلك ألن 
الغالب هو الذى له احلكم وما سواه ىف حكم املطرح والثالث حمتمل ألمرين أن يكون صحيحا باإلعتبار الثاىن أيضا 

  ا بأن جانب احلظ غري قادح ىفإعماال للجانب املغلوب واعتبار

العاديات خبالف العباديات وأن يكون صحيحا باإلعتبار األول دون الثاين إعماال حلكم الغلبة وبيان هذا التقسيم والدليل 
  عليه مذكور ىف كتاب املقاصد من هذا الكتاب واحلمد هللا 

  النوع الخامس فى العزائم والرخص والنظر فيه 

  ىف مسائل 

  ولى العزيمة ما شرع من األحكام الكلية المسألة األ

ابتداء ومعىن كوا كلية أا ال ختتص ببعض املكلفني من حيث هم مكلفون دون بعض وال ببعض األحوال دون بعض 
كالصالة مثال فإا مشروعة على اإلطالق والعموم ىف كل شخص وىف كل حال وكذلك الصوم والزكاة واحلج واجلهاد 

الم الكلية ويدخل حتت هذا ما شرع لسبب مصلحي ىف األصل كاملشروعات املتوصل ا إىل إقامة وسائر شعائراإلس
مصاحل الدارين من البيع واإلجارة وسائر عقود املعاوضات وكذلك أحكام اجلنايات والقصاص والضمان وباجلملة مجيع 

حكام التكليفية على العباد من أول األمر فال كليات الشريعة ومعىن شرعيتها ابتداء أن يكون قصد الشارع ا إنشاء األ
يسبقها حكم شرعى قبل ذلك فإن سبقها وكان منسوخا ذا األخري كان هذا األخري كاحلكم اإلبتدائى متهيدا للمصاحل 

w  الكلية العامة
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اقتضت وال خيرج عن هذا ما مكان من الكليات واردا على سبب فإن األسباب قد تكون مفقودة قبل ذلك فإذا وجدت 
أحكاما كقوله تعاىل يأيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا وقوله تعاىل وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا وقوله تعاىل ليس 

عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم وقوله تعاىل علم اهللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم اآلية وقوله فمن تعجل يف يومني 
 إمث عليه وما كان مثل ذلك فإنه متهيد ألحكام وردت شيئا بعد شيء حبسب احلاجة إىل ذلك فال إمث عليه ومن تأخر فال

فكل هذا يشمله اسم العزمية فإنه شرع ابتدائي حكما كما أن املستثنيات من العمومات وسائر املخصوصات كليات 
افا أن ال يقيما حدود اهللا وقوله تعاىل وال ابتدائية أيضا كقوله تعاىل وال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال أن خي

تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إال أن يأتني بفاحشة مبينة وقوله تعاىل اقتلوا املشركني وى عن قتل النساء 
 والصبيان هذا وما أشبهه من العزائم ألنه راجع إىل أحكام كلية ابتدائية وأما الرخصة فما شرع لعذر شاق استثناء من

  أصل كلي يقتضي املنع مع اإلقتصار على مواضع احلاجة فيه فكونه مشروعا لعذر هو اخلاصة اليت ذكرها

علماء األصول وكونه شاقا فإنه قد يكون العذر جمرد احلاجة من غري مشقة موجودة فال يسمى ذلك رخصة كشرعية 
رض وجيوز حيث ال عذر وال عجز وكذلك القراض مثال فإنه لعذر يف األصل وهو عجز صاحب املال عن الضرب يف األ

املساقاة والقرض والسلم فال يسمى هذا كله رخصة وإن كانت مستثناة من أصل ممنوع وإمنا يكون مثل هذا داخال حتت 
أصل احلاجيات الكليات واحلاجيات ال تسمى عند العلماء باسم الرخصة وقد يكون العذر راجعا إىل أصل تكميلي فال 

 وذلك أن من ال يقدر على الصالة قائما أو يقدر مبشقة فمشروع يف حقه اإلنتقال إىل اجللوس وإن يسمى رخصة أيضا
كان خمال بركن من أركان الصالة لكن بسبب املشقة استثىن فلم يتحتم عليه القيام فهذا رخصة حمققة فإن كان هذا 

وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أمجعون اخرجه يف املترخص إماما فقد جاء يف احلديث إمنا جعل اإلمام ليؤمت به مث قال 
التيسري اخلمسة اال الترمذي فصالم جلوسا وقع لعذر إال أن العذر يف حقهم ليس املشقة بل لطلب املوافقة لإلمام وعدم 
 املخالفة عليه فال يسمى مثل هذا رخصة وإن كان مستثىن لعذر وكون هذا املشروع لعذر مستثىن من أصل كلي يبني لك

أن الرخص ليست مبشروعه ابتداء فلذلك مل تكن كليات يف احلكم وإن عرض هلا ذلك فبالعرض فإن املسافرإذا أجزنا له 
  القصر والفطر فإمنا كان ذلك بعد استقرار أحكام الصالة والصوم هذا وإن كانت

جلملة وكذلك أكل امليتة للمضطر آيات الصوم نزلت دفعة واحدة فإن اإلستثناء ثان عن استقرار حكم املستثىن منه على ا
يف قوله تعاىل فمن اضطر اآلية وكونه مقتصرا به على موضع احلاجة خاصة من خواص الرخص أيضا البد منه وهو 
الفاصل بني ما شرع من احلاجيات الكلية وما شرع من الرخص فإن شرعية الرخص جزئية يقتصر فيها على موضع 

 وجب عليه الرجوع إىل األصل من إمتام الصالة وإلزام الصوم واملريض إذا قدر على احلاجة فإن املصلى إذا انقطع سفره
القيام ىف الصالة مل يصل قاعدا وإذا قدر على على مس املاء مل يتيمم وكذلك سائر الرخص خبالف القرض والقراض 

ه مشروع أيضا وإن زال العذر واملساقاة وحنو ذلك مما هو يشبه الرخصة فإنه ليس برخصة يف حقيقة هذا اإلصطالح ألن
فيجوز لإلنسان أن يقترض وإن مل يكن به حاجة إىل اإلقتراض وأن يساقى حائطه وإن كان قادرا على عمله بنفسه أو 

wباإلستئجار عليه وأن يقارض مباله وإن كان قادرا على التجارة فيه بنفسه أو باإلستئجار وكذلك ما أشبهه فاحلاصل أن 
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أصل كلي ابتدائي والرخصة راجعة إىل جزئي مستثىن من ذلك األصل الكلي فصل وقد تطلق الرخصة العزمية راجعة إىل 
على ما استثىن من أصل كلي يقتضى املنع مطلقا من غري اعتبار بكونه لعذر شاق فيدخل فيه القرض والقراض واملساقاة 

  ورد

 الدية على العاقلة وما أشبه ذلك وعليه يدل قوله ى الصاع من الطعام يف مسألة املصراة وبيع العرية خبرصها مترا وضرب
عن بيع ما ليس عندك وأرخص ىف السلم وكل هذا مستند إىل أصل احلاجيات فقد اشتركت مع الرخصة باملعىن األول يف 

 هذا األصل فيجري عليها حكمها يف التسمية كما جرى عليها حكمها يف اإلستثناء من أصل ممنوع وهنا أيضا يدخل ما

تقدم يف صالة املأمومني جلوسا اتباعا لإلمام املعذور وصالة اخلوف املشروعة باإلمام كذلك أيضا لكن هاتني املسألتني 
تستمدان من أصل التكميالت ال من أصل احلاجيات فيطلق عليها لفظ الرخصة وإن مل جتتمع معها يف أصل واحد كما 

روريات كاملصلي ال يقدر على القيام فإن الرخصة يف حقه ضرورية أنه قد يطلق لفظ الرخصة وإن استمدت من أصل الض
الحاجية وإمنا تكون حاجية إذا كان قادرا عليه لكن مبشقة تلحقه فيه أو بسببه وهذا كله ظاهر فصل وقد يطلق لفظ 

بنا وال حتمل علينا الرخصة على ما وضع عن هذه األمة من التكاليف الغليظة واألعمال الشاقة اليت دل عليها قوله تعاىل ر
  إصرا كما محلته على الذين من قبلنا وقوله تعاىل ويضع عنهم إصرهم واألغالل

اليت كانت عليهم فإن الرخصة يف اللغة راجعة إىل معىن اللني وعلى هذا حيمل ما جاء يف بعض األحاديث روي يف التيسري 
ه وميكن أن يرجع إليه معىن احلديث اآلخر إن اهللا حيب عن البخاري ومسلم أنه عليه الصالة والسالم صنع شيئا ترخص في

أن تؤتى رخصة كما حيب أن تؤتى عزائمه وسيأيت بيانه بعد إن شاء اهللا فكان ما جاء يف هذه امللة السمحة من املساحمة 
 من واللني رخصة بالنسبة إىل ما محله األمم السالفة من العزائم الشاقة فصل وتطلق الرخصة أيضا على ما كان

املشروعات توسعة على العباد مطلقا مما هو راجع إىل نيل حظوظهم وقضاء أوطارهم فإن العزمية األوىل هي اليت نبه عليها 
قوله وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون وقوله وأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها ال نسألك رزقا اآلية وما كان حنو 

لى اجلملة والتفصيل فحق عليهم التوجه إليه وبذل اهود يف عبادته ألم عباده ذلك ما دل على أن العباد ملك اهللا ع
وليس هلم حق لديه وال حجة عليه فإذا وهب هلم حظا ينالونه فذلك كالرخصة هلم ألنه توجه إىل غري املعبود واعتناء بغري 

نواهي على اإلطالق والعموم كانت األوامر وجوبا ما اقتضته العبودية فالعزمية يف هذا الوجه هو امتثال األوامر واجتناب ال
  أو ندبا والنواهي كراهة أو حترميا وترك

كل ما يشغل عن ذلك من املباحات فضال عن غريها ألن األمر من اآلمر مقصود أن ميتثل على اجلملة واإلذن يف نيل 
 ختفيفا وتوسعة على املكلف فالعزائم احلظ امللحوظ من جهة العبد رخصة فيدخل يف الرخصة على هذا الوجه كل ما كان

حق اهللا على العباد والرخص حظ العباد من لطف اهللا فتشترك املباحات مع الرخص على هذا الترتيب من حيث كانا معا 
توسعة على العبد ورفع حرج عنه وإثباتا حلظه وتصري املباحات عند هذا النظر تتعارض مع املندوبات على األوقات فيؤثر 

األخرى على حظه يف الدنيا أو يؤثر حق ربه على حظ نفسه فيكون رافعا للمباح من عمله رأسا أو آخذا له حظه يف 
wحقا لربه فيصري حظه مندرجا تابعا حلق اهللا وحق اهللا هو املقدم واملقصود فإن على العبد بذل اهود والرب حيكم ما 
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تربه أيضا غريهم ممن رقى عن األحوال وعليه يربون التالميذ أال يريد وهذا الوجه يعتربه األولياء من أصحاب األحوال ويع
ترى أن من مذاهبهم األخذ بعزائم العلم واجتناب الرخص مجلة حىت آل احلال م أن عدوا أصل احلاجيات كلها أو 

  جلها من الرخص وهو ما يرجع إىل حظ العبد منها حسبما

ي ذهبوا إليه تقرير يف هذا النوع إن شاء اهللا تعاىل فصل وملا تقررت هذه بان لك يف هذا اإلطالق األخري وسيأيت هلذا الذ
اإلطالقات األربعة ظهر أن منها ما هو خاص ببعض الناس وما هو عام للناس كلهم فأما العام للناس كلهم فذلك 

 تفريع يترتب عليه وإمنا يتبني اإلطالق األول وعليه يقع التفريع يف هذا النوع وأما اإلطالق الثاين فال كالم عليه هنا إذ ال
به أنه إطالق شرعي وكذلك الثالث وأما الرابع فلما كان خاصا بقوم مل يتعرض له على اخلصوص إال أن التفريع على 

  األول يتبني به التفريع عليه فال يفتقر إىل تفريع خاص حبول اهللا تعاىل 

  خصة المسألة الثانية حكم الرخصة اإلباحة مطلقا من حيث هي ر

والدليل على ذلك أمور أحدها موارد النصوص عليها كقوله تعاىل فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث عليه وقوله فمن 
اضطر يف خممصة غري متجانف إلمث فإن اهللا غفور رحيم وقوله وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 

  انه إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان اآلية إىل آخرها وأشباه ذلك منالصالة اآلية وقوله من كفر باهللا من بعد إمي

النصوص الدالة على رفع احلرج واإلمث جمردا لقوله فال إمث عليه وقوله فإن اهللا غفور رحيم ومل يرد يف مجيعها أمر يقتضى 
 واملؤآخذة على حد ما جاء يف كثري من اإلقدام على الرخصة بل إمنا أتى مبا ينفي املتوقع يف ترك أصل العزمية وهو اإلمث

املباحات حبق األصل كقوله تعاىل ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة ليس عليكم 
جناح أن تبتغوا فضال من ربكم وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء إىل غري ذلك من اآليات املصرحة 

ناح وجبواز اإلقدام خاصة وقال تعاىل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويف احلديث كنا مبجرد رفع اجل
نسافر مع رسول اهللا فمنا املقصر ومنا املتم وال يعيب بعضنا على بعض والشواهد على ذلك كثرية والثاين أن الرخصة 

  أصلها التخفيف عن املكلف ورفع احلرج عنه

كليف يف سعة واختيار بني األخذ بالعزمية واألخذ بالرخصة وهذا أصله اإلباحة كقوله تعاىل هو حىت يكون من ثقل الت
الذى خلق لكم ما ىف األرض مجيعا قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق متاعا لكم وألنعامكم بعد 

 كقوهلم شىء رخص بني الرخوصة ومنه الرخص تقرير نعم كثرية وأصل الرخصة السهولة ومادة رخص للسهولة واللني
ضد الغالء ورخص له يف األمر فرخص هو فيه إذا مل يستقص له فيه فمال هو إىل ذلك وهكذا سائر استعمال املادة 

والثالث أنه لو كانت الرخص مأمورا ا ندبا أو وجوبا لكانت عزائم ال رخصا واحلال بضد ذلك فالواجب هو احلتم 
 ال خرية فيه واملندوب كذلك من حيث مطلق األمر ولذلك ال يصح أن يقال يف املندوبات إا شرعت والالزم الذي

للتخفيف والتسهيل من حيث هي مأمور ا فإذا كان كذلك ثبت أن اجلمع بني األمر والرخصة مجع بني متنافيني وذلك 
wترض من وجهني أحدمها أن ما تقدم من األدلة يبني أن الرخصة ال تكون مأمورا ا من حيث هي رخصة فإن قيل هذا مع
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ال يدل على مقصود املسألة إذ ال يلزم من رفع اجلناح واإلمث عن الفاعل للشىء أن يكون ذلك الشىء مباحا فإنه قد 
  يكون واجبا أو مندوبا أما أوال فقد قال تعاىل إن الصفا واملروة

 أن يطوف ما ومها مما جيب الطواف بينهما وقال تعاىل ومن من شعائر اهللا فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه
تأخر فال إمث عليه ملن اتقى والتأخر مطلوب طلب الندب وصاحبه أفضل عمال من املتعجل إىل غري ذلك من املواضع اليت 

ألنا نقول يف هذا املعىن وال يقال إن هذه املواضع نزلت على أسباب حيث تومهوا اجلناح كما ثبت يف حديث عائشة 
مواضع اإلباحة أيضا نزلت على أسباب وهي توهم اجلناح كقوله تعاىل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم 

وقوله وال على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم إىل آخرها وقوله ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على 
خطبة النساء مجيع هذا وما كان مثله متوهم فيه اجلناح واحلرج وإذا املريض حرج وال جناح عليكم فيما عرضتم به من 

استوى املوضوعان مل يكن يف النص على رفع اإلمث واحلرج واجلناح داللة على حكم اإلباحة على اخلصوص فينبغى أن 
خاف اهلالك يؤخذ حكمه من حمل آخر ودليل خارجي والثاين أن العلماء قد نصوا على رخص مأمور ا فاملضطر إذا 

وجب عليه تناول امليتة وغريها من احملرمات الغاذية ونصوا على طلب اجلمع بعرفة واملزدلفة وأنه سنة وقيل يف قصر 
  املسافر إنه فرض أو سنة أو

مستحب ويف احلديث إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه وقال ربنا تعاىل يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر إىل كثري من 
فلم يصح إطالق القول بأن حكم الرخص اإلباحة دون التفصيل فاجلواب عن األول أنه ال يشك أن رفع احلرج ذلك 

واإلمث يف وضع اللسان إذا جترد عن القرائن يقتضى اإلذن يف التناول واإلستعمال فإذا خلينا واللفظ كان راجعا إىل معىن 
رج سبب خاص فلنا أن حنمله على مقتضى اللفظ ال على خصوص اإلذن يف الفعل على اجلملة فإن كان لرفع اجلناح واحل

السبب فقد يتوهم فيما هو مباح شرعا أن فيه إمثا بناء على إستقرار عادة تقدمت أو رأي عرض كما توهم بعضهم إلمث 
من الرزق يف الطواف بالبيت بالثياب ويف بعض املأكوالت حىت نزل قل من حرم زينة اهللا الىت أخرج لعباده والطيبات 

وكذلك يف األكل من بيوت اآلباء واألمهات وسائر من ذكر يف اآلية ويف التعريض بالنكاح يف العدة وغري ذلك فكذلك 
قوله فال جناح عليه أن يطوف ما يعطى معىن اإلذن وأما كونه واجبا فمأخوذ من قوله إن الصفا واملروة من شعائر اهللا 

 على جمرد اإلذن الذي يلزم الواجب من جهة جمرد اإلقدام مع قطع النظر عن جواز أو من دليل آخر فيكون التنبيه هنا
  الترك أو عدمه ولنا أن حنمله على خصوص السبب

ويكون مثل قوله يف اآلية من شعائر قرينة صارفة للفظ عن مقتضاه يف أصل الوضع أما ماله سبب مما هو يف نفسه مباح 
ذن وال إشكال فيه وعلى هذا الترتيب جيرى القول يف اآلية األخرى وسائر ما جاء فيستوي مع ما ال سبب له يف معىن اإل

يف هذا املعىن واجلواب عن الثاين أنه قد تقدم أن اجلمع بني األمر والرخصة مجع بني متنافيني فال بد أن يرجع الوجوب أو 
 من احلالل ما يرد به نفسه أرخص له يف أكل الندب إىل عزمية أصلية ال إىل الرخص بعينها وذلك أن املضطر الذي ال جيد

امليتة قصدا لرفع احلرج عنه ردا لنفسه من أمل اجلوع فإن خاف التلف وأمكنه تاليف نفسه بأكلها كان مأمورا بإحياء نفسه 
جرف لقوله تعاىل وال تقتلوا أنفسكم كما هو مأمور بإحياء غريه من مثلها إذا أمكنه تالفيه بل هو مثل من صادف شفا  w
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خياف الوقوع فيه فال شك أن الزوال عنه مطلوب وأن إيقاع نفسه فيه ممنوع ومثل هذا ال يسمى رخصة ألنه راجع إىل 
أصل كلي ابتدائي فكذلك من خاف التلف إن ترك أكل امليتة هو ممور بإحياء نفسه فال يسمى رخصة من هذا الوجه 

  وإن مسى

 إحياء النفس على اجلملة مطلوب طلب العزمية وهذا فرد من أفراده رخصة من جهة رفع احلرج عن نفسه فاحلاصل أن
وال شك أن الرخصة مأذون فيها لرفع احلرج وهذا فرد من أفرادها فلم تتحد اجلهتان وإذا تعددت اجلهات زال التدافع 

ة بل هو عزمية متعبد وذهب التناىف وأمكن اجلمع وأما مجع عرفة واملزدلفة وحنوه فال نسلم أنه عند القائل بالطلب رخص
ا عنده ويدل عليه حديث عائشة رضى اهللا عنها ىف القصر فرضت الصالة ركعتني ركعتني احلديث اخرجه الستة اال 
النسائي كما يف التفسري وتعليل القصر باحلرج واملشقة ال يدل على أنه رخصة إذ ليس كل ما كان رفعا للحرج يسمى 

ال فكان جيب أن تكون الشريعة كلها رخصة خلفتها بالنسبة إىل الشرائع املتقدمة أو رخصة على هذا االصطالح العام وإ
يكون شرع الصالة مخسا رخصة ألا شرعت ىف السماء مخسني ويكون القرض واملساقاة والقراض وضرب الدية على 

ه إن اهللا حيب أن تؤتى العاقلة رخصة وذلك ال يكون كما تقدم فكل ما خرج عن جمرد اإلباحة فليس برخصة وأما قول
رخصة فسيأتى بيانه إن شاء اهللا تعاىل وأيضا فاملباحات منها ما هو حمبوب ومنها ما هو مبغض كما تقدم بيانه ىف 

  األحكام التكليفية فال تناىف وأما قوله يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم

   ورفع حرج وباهللا التوفيق العسر وما كان حنوه فكذلك أيضا ألن شرعية الرخص املباحة تيسري

  المسألة الثالثة إن الرخصة إضافية ال أصلية 

مبعىن أن كل أحد ىف األخذ ا فقيه نفسه ما مل حيد فيها حد شرعى فيوقف عنده وبيان ذلك من أوجه أحدها أن سبب 
سب األزمان وحبسب الرخصة املشقة واملشاق ختتلف بالقوة والضعف وحبسب األحوال وحبسب قوة العزائم وضعفها وحب

األعمال فليس سفر اإلنسان راكبا مسرية يوم وليلة ىف رفقة مأمونة وأرض مأمونة وعلى بطء وىف زمن الشتاء وقصر 
األيام كالسفر على الضد من ذلك ىف الفطر والقصر وكذلك الصرب على شدائد السفر ومشتقاته خيتلف فرب رجل جلد 

 عادة ال حيرج ا وال يتأمل بسببها يقوى على عباداته وعلى أدائها على كماهلا ضرى على قطع املهامة حىت صار له ذلك
وىف أوقاا ورب رجل خبالف ذلك وكذلك ىف الصرب على اجلوع والعطش وخيتلف أيضا باختالف اجلنب والشجاعة 

هاد وغريها وإذا كان وغري ذلك من األمور الىت ال يقدر على ضبطها وكذلك املريض بالنسبة إىل الصوم والصالة واجل
كذلك فليس للمشقة املعتربة ىف التخفيفات ضابط خمصوص وال حد حمدود يطرد ىف مجيع الناس ولذلك أقام الشرع ىف 

  مجلة منها السبب مقام العلة فاعترب السفر

منها ألنه أقرب مظان وجود املشقة وترك كل مكلف على ما جيد أي إن كان قصر أو فطر ففى السفر وترك كثريا 
موكوال إىل اإلجتهاد كاملرض وكثري من الناس يقوى ىف مرضه على ما ال يقوى عليه اآلخر فتكون الرخصة مشروعة 

بالنسبة إىل أحد الرجلني دون اآلخر وهذا ال مرية فيه فإذا ليست أسباب الرخص بداخلة حتت قانون أصلى وال ضابطا 
wىف نفسه فمن كان من املضطرين معتادا للصرب على اجلوع وال ختتل مأخوذ باليد بل هو إضاىف بالنسبة إىل كل خماطب 
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حاله بسببه كما كانت العرب وكما ذكر عن األولياء فليست إباحة امليتة له على وزان من كان خبالف ذلك هذا وجه 
 من ذلك والثاىن أنه قد يكون للعامل املكلف حامل على العمل حىت خيف عليه ما يثقل على غريه من الناس وحسبك

أخبار احملبني الذين صابروا الشدائد ومحلوا أعباء املشقات من تلقاء أنفسهم من إتالف مهجهم إىل ما دون ذلك وطالت 
عليهم اآلماد وهم على أول أعماهلم حرصا عليها واغتناما هلا طمعا ىف رضى احملبوبني واعترفوا بأن تلك الشدائد واملشاق 

وذلك بالنسبة إىل غريهم عذاب شديد وأمل أليم فهذا من أوضح األدلة على املشاق ختتلف سهلة عليهم بل لذة هلم ونعيم 
بالنسب واإلضافات وذلك يقضى بأن احلكم املبين عليها خيتلف بالنسب واإلضافات والثالث ما يدل على هذا من الشرع 

 رمحة بالعباد مث فعله من بعد النىب علما كالذى جاء ىف وصال الصيام وقطع األزمان ىف العبادات فإن الشارع أمر بالرفق
بأن سبب النهي وهو احلرج واملشقة مفقود ىف حقهم ولذلك أخربوا عن أنفسهم أم مع وصاهلم الصيام ال يصدهم ذلك 

  عن حوائجهم واليقطعهم عن سلوك طريقهم فال حرج ىف حقهم وإمنا احلرج ىف حق من

 وهذا معىن كون سبب الرخصة إضافيا ويلزم منه أن تكون الرخصة يلحقه احلرج حىت يصده عن ضروراته وحاجاته
كذلك لكن هذا الوجه استدالل جبنس املشقة على نوع من أنواعها وهو غري منتهض إال أن جيعله منضما إىل ما قبله 

شروعية فاإلستدالل باموع صحيح حسبما هو مذكور ىف فصل العموم ىف كتاب األدلة فإن قيل احلرج املعترب ىف م
الرخصة إما أن يكون مؤثرا ىف املكلف حبيث ال يقدر بسببه على التفرغ لعادة وال لعبادة أو ال ميكن له ذلك على حسب 
ما أمر به أو يكون غري مؤثر بل يكون مغلوب صربه ومهزوم عزمه فإن كان األول فظاهر أنه حمل الرخصة إال أنه يطلب 

 حسب متام القاطع عن العمل أو عدم متامه وإذا كانت مأمورا ا فال تكون فيه األخذ بالرخصة وجوبا أو ندبا على
رخصة كما تقدم بل عزمية وإن كان الثاىن فال حرج ىف العمل وال مشقة إال ما ىف األعمال املعتادة وذلك ينفى كونه 

  حرجا

ة من أصلها واإلتفاق على ينتهض علة للرخصة وإذا انتفى حمل الرخصة ىف القسمني وال ثالث هلما ارتفعت الرخص
وجودها معلوم هذا خلف فما انبىن عليه مثله فاجلواب من وجهني أحدمها أن هذا السؤال منقلب على وجه آخر ألنه 
يقتضى أن تكون الرخص كلها مأمورا ا وجوبا أو ندبا إذ ما من رخصة تفرض إال وهذا البحث جار فيها فإذا كان 

ومل يعترب ىف اإللزامات والثاىن أنه إن سلم فال يلزم السؤال ألمرين أحدمها أن احنصار مشترك اإللزام مل ينهض دليال 
الرخص ىف القسمني ال دليل عليه إلمكان قسم ثالث بينهما وهو أن ال يكون احلرج مؤثرا ىف العمل وال يكون املكلف 

أنه ال يقطعه عن سفره وال خيل به ىف رخى البال عنده كل أحد جيد من نفسه ىف املرض أو السفر حرجا ىف الصوم مع 
مرضه وال يؤديه إىل اإلخالل بالعمل وكذلك سائر ما يعرض من الرخص جار فيه هذا التقسيم والثالث هو حمل اإلباحة 

  إذ ال جاذب جيذبه ألحد الطرفني واآلخر أن طلب الشرع للتخفيف حيث طلبه ليس من

ر عليها أو كوا تؤدى إىل اإلخالل بأمر من أمور الدين أو الدنيا جهة كونه رخصة بل من جهة كون العزمية ال يقد
فالطلب من حيث النهى عن اإلخالل ال من حيث العمل بنفس الرخصة ولذلك ي عن الصالة حبضرة الطعام ومع 
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ق مدافعة األخبثني وحنو ذلك فالرخصة باقية على أصل اإلباحة من حيث هى رخصة فليست مبرتفعة من الشرع بإطال
  وقد مر بيان جهيت الطلب واإلباحة واهللا أعلم 

  المسألة الرابعة اإلباحة المنسوبة إلى الرخصة 

هل هى من قبيل اإلباحة مبعىن رفع احلرج أم من قبيل اإلباحة مبعىن التخيري بني الفعل والترك فالذى يظهر من نصوص 
قوله تعاىل فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث عليه وقوله الرخص أا مبعىن رفع احلرج ال باملعىن اآلخر وذلك ظاهر ىف 

ىف اآلية األخرى فإن اهللا غفور رحيم فلم يذكر ىف ذلك أن له الفعل والترك وإمنا ذكر أن التناول ىف حال اإلضطرار يرفع 
فطر وال جيوز له بل اإلمث وكذلك قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر ومل يقل فله الفطر وال فلي

  ذكر نفس العذر وأشار إىل أنه إن أفطر فعدة من أيام آخر وكذلك قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا

من الصالة على القول بأن املراد القصر من عدد الركعات ومل يقل فلكم أن تقصروا أو فإن شئتم فاقصروا وقال تعاىل ىف 
من أكره اآلية إىل قوله ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من اهللا فالتقدير املكره من كفر باهللا من بعد إميانه إال 

أن من أكره فال غضب عليه وال عذاب يلحقه إن تكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن باإلميان ومل يقل فله أن ينطق أو إن 
ول هلا قال ال جناح عليك ومل يقل شاء فلينطق وىف احلديث أكذب امرأتى قال له ال خري ىف الكذب قال له أفأعدها وأق

له نعم وال أفعل إن شئت اخرجه مالك والدليل على أن التخيري غري مراد ىف هذه األمور أن اجلمهور أو اجلميع يقولون 
من مل يتكلم بكلمة الكفر مع االكراه مأجور وىف أعلى الدرجات والتخيري ينايف ترجيح أحد الطرفني على اآلخر فكذلك 

  ملواضع املذكورة وسواهاغريه من ا

وأما اإلباحة الىت مبعىن التخيري ففى قوله تعاىل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم يريد كيف شئتم مقبلة ومدبرة 
وعلى جنب فهذا ختيري واضح وكذلك قوله وكال منها رغدا حيث شئتما وما اشبه ذلك وقد تقدم ىف قسم خطاب 

فإن قيل ما الذى ينبىن على الفرق بينهما قيل ينبىن عليه فوائد كثرية ولكن العارض ىف التكليف فرق ما بني املباحني 
مسألتنا أنا إن قلنا الرخصة خمري فيها حقيقة لزم أن تكون مع مقتضى العزمية من الواجب املخري وليس كذلك إذا قلنا إا 

 أال ترى أنه موجود مع الواجب وإذا كان كذلك تبينا مباحة مبعىن رفع احلرج عن فاعلها إذ رفع احلرج ال يستلزم التخيري
أن العزمية على أصلها من الوجوب املعني املقصود شرعا فإذا عمل ا مل يكن بني املعذور وبني غريه ىف العمل ا فرق 

  لكن العذر رفع التأثيم عن املنتقل عنها إن اختار لنفسه اإلنتقال وسيأتى هلذا بسط إن شاء اهللا تعاىل 

  المسألة الخامسة الترخص المشروع 

ضربان أحدمها أن يكون ىف مقابلة مشقة ال صرب عليها طبعا كاملرض الذى يعجز معه استيفاء أركان الصالة على وجهها 
مثال أو عن الصوم لفوت النفس أو شرعا كالصوم املؤدى إىل عدم القدرة على احلضور ىف الصالة أو على إمتام أركاا 

  ك والثاىن أن يكون ىف مقابلة مشقة باملكلف قدرة على الصرب عليها وأمثلته ظاهرةوما أشبه ذل
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فأما األول فهو راجع إىل حق اهللا فالترخص فيه مطلوب ومن هنا جاء ليس من الرب الصيام ىف السفر اخلمسة اال الترمذي 
ن وإذا حضرالعشاء وأقيمت الصالة فابدءوا وإىل هذا املعىن يشري النهي عن الصالة حبضرة الطعام أو وهو يدافعه األخبثا

بالعشاء عن الشيخان إىل ما كان حنو ذلك فالترخص ىف هذا املوضع ملحق ذا األصل وال كالم أن الرخصة ههنا جارية 
جمرى العزائم وألجله قال العلماء بوجوب أكل امليتة خوف التلف وأن من مل يفعل ذلك فمات دخل النار وأما الثاين 

إىل حظوظ العباد لينالوا من رفق اهللا وتيسريه حبظ إال أنه على ضربني أحدمها أن خيتص بالطلب حىت ال يعترب فيه فراجع 
حال املشقة أو عدمها كاجلمع بعرفة واملزدلقة فهذا أيضا ال كالم فيه أنه الحق بالعزائم من حيث صار مطلوبا مطلقا 

مع ذلك ال خيرج عن كونه رخصة إذ الطلب الشرعي ىف الرخصة ال طلب العزائم حىت عده الناس سنة ال مباحا لكنه 
يناىف كوا رخصة كما يقوله العلماء ىف أكل امليتة للمضطر فإذا هي رخصة من حيث وقع عليها حد الرخصة وىف حكم 

حلرج فهو العزمية من حيث كانت مطلوبة طلب العزائم والثاين أن ال خيتص بالطلب بل يبقى على أصل التخفيف ورفع ا
على أصل اإلباحة فاللمكلف األخذ بأصل العزمية وإن حتمل ىف ذلك مشقة وله األخذ بالرخصة واألدلة على صحة احلكم 

  على هذه األقسام ظاهرة فال حاجة إىل إيرادها

 يعترب فيه فإن تشوف أحد إىل التنبيه على ذلك فنقول أما األول فألن املشقة إذا أدت إىل اإلخالل بأصل كلي لزم أن ال
أصل العزمية إذ قد صار إكمال العبادة هنا واإلتيان ا على وجهها يؤدي إىل رفعها من أصلها فاإلتيان مبا قدر عليها منها 

وهو مقتضى الرخصة هو املطلوب وتقرير هذا الدليل مذكور ىف كتاب املقاصد من هذا الكتاب وأما الثاين فإذا فرض 
 يدل على طلب العمل ا على اخلصوص خرجت من هذا الوجه عن أحكام الرخصة ىف اختصاص الرخصة املعينة بدليل

نفسها كما ثبت عند مالك طلب اجلمع بعرفة واملزدلفة فهذا وشبهه مما اختص عن عموم حكم الرخصة وال كالم فيه 
  وأما الثالث فما تقدم من األدلة واضح ىف اإلذن ىف الرخصة أو ىف رفع اإلمث عن فاعلها 

  مسألة السادسة حيث قيل بالتخيير بين األخذ بالعزيمة واألخذ بالرخصةال

فللترجيح بينهما جمال رحب وهو حمل نظر فلنذكر مجال مما يتعلق بكل طرف من األدلة فأما األخذ بالعزمية فقد يقال إنه 
ليه وإن كان مقطوعا به أيضا أوىل ألمور أحدها أن العزمية هي األصل الثابت املتفق عليه املقطوع به وورود الرخصة ع

فال بد أن يكون سببها مقطوعا به ىف الوقوع وهذا املقدار بالنسبة إىل كل مترخص غري متحقق إال ىف القسم املتقدم وما 
سواه ال حتقق فيه وهو موضع اجتهاد فإن مقدار املشقة املباح من أجلها الترخص غري منضبط أال ترى أن السفر قد اعترب 

ثالثة أميال فأكثر كما اعترب أيضا ثالثة أيام بلياليهن وعلة القصر املشقة وقد اعترب فيها أقل ما ينطلق عليه اسم ىف مسافته 
املشقة واعترب ىف املرض أيضا أقل ما ينطلق عليه اإلسم فكان منهم من أفطر لوجع أصبعه كما كان منهم من قصر ىف 

 الظنون ال موضع فيه للقطع وتتعارض فيه الظنون وهو حمل الترجح ثالثة أميال واعترب آخرون ما فوق ذلك وكل جمال
واإلحتياط فكان من مقتضى هذا كله أن ال يقدم على الرخصة مع بقاء إحتمال ىف السبب والثاين أن العزمية راجعة إىل 

w  أصل ىف التكليف كلي ألنه مطلق عام على
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 بعض املكلفني ممن له عذر وحبسب بعض األحوال وبعض األصالة ىف مجيع املكلفني والرخصة راجعة إىل جزئي حبسب
األوقات ىف أهل األعذار ال ىف كل حالة وال ىف كل وقت وال لكل أحد فهو كالعارض الطارىء على الكلي والقاعدة 

املقررة ىف موضعها أنه إذا تعارض أمر كلي وأمر جزئي فالكلي مقدم ألن اجلزئي يقتضي مصلحة جزئية والكلي يقتضي 
لحة كلية وال ينخرم نظام ىف العامل باخنرام املصلحة اجلزئية خبالف ما إذا قدم اعتبار املصلحة اجلزئية فإن املصلحة مص

الكلية ينخرم نظام كليتها فمسألتنا كذلك إذ قد علم أن العزمية بالنسبة إىل كل مكلف أمر كلي ثابت عليه والرخصة إمنا 
املوجب وما فرضنا الكالم فيه ال يتحقق ىف كل صورة تفرض إال واملعارض مشروعيتها أن تكون جزئية وحيث يتحقق 

الكلي ينازعه فال ينجى من طلب اخلروج عن العهدة إال الرجوع إىل الكلي وهو العزمية والثالث ما جاء ىف الشريعة من 
صة وأدلة ذلك ال تكاد األمر بالوقوف مع مقتضى األمر والنهي جمردا والصرب على حلوه ومره وإن انتهض موجب الرخ

تنحصر من ذلك قوله تعاىل الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فهذا مظنة التخفيف فأقاموا على 
الصرب والرجوع إىل اهللا فكان عاقبة ذلك ما أخرب اهللا به وقال تعاىل إذ جآءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت 

  ناجر اىل آخر القصة حيث قال رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فمدحهم بالصدقاألبصار وبلغت القلوب احل

مع حصول الزلزال الشديد واألحوال الشاقة اليت بلغت القلوب فيها احلناجر وقد عرض النيب على أصحابه أن يعطوا 
 وباإلسالم فكان ذلك سببا األحزاب من مثار املدينة لينصرفوا عنهم فيخف عليهم األمر فأبوا من ذلك وتعززوا باهللا

ملدحهم والثناء عليهم وارتدت العرب عند وفاة النيب فكان الرأى من الصحابة رضى اهللا تعاىل عنهم أو من بعضهم غري 
أيب بكر استئالفهم بترك أخذ الزكاة ممن منعها منهم حىت يستقيم أمر األمة مث يكون ما يكون فأىب أبو بكر رضى اهللا عنه 

قاتلهن حىت تنفرد سالفيت والقصة مشهورة وأيضا قال اهللا تعاىل من كفر باهللا من بعد إميانه إال من أكره اآلية فقال واهللا أل
  فأباح التكلم بكلمة الكفر مع أن ترك ذلك أفضل

عند مجيع األمة أو عند اجلمهور وهذا جار ىف قاعدة األمر باملعروف والنهي عن املنكر أن األمر مستحب واألصل 
 وإن أدى إىل اإلضرار باملال والنفس لكن يزول اإلحنتام ويبقى ترتب األجر على الصرب على ذلك ومن األدلة قوله مستتب

عله الصالة والسالم إن خريا ألحدكم أن ال يسأل من أحد شيئا اخرجه الطرباين بإسناد ال بأس به فحمله الصحابة رضي 
ذا العقد مشقات كثرية فادحة ومل يأخذوه إال على عمومه حىت اقتدى اهللا عنهم على عمومه وال بد أن يلحق من التزم ه

م األولياء منهم أبو محزة اخلراساين فاتفق له ما ذكره القشريي وغريه من وقوعه ىف البئر وقد كان هذا النمط مما يناسب 
  استثناؤه من ذلك

ذروا له ىف مواطن كان مظنة لإلعتذار فمدحوا األصل وقصة الثالثة الذين خلفوا حىت أتوا رسول اهللا وصدقوه ومل يعت
لذلك وأنزل اهللا توبتهم ومدحهم ىف القرآن بعد ما ضاقت عليهم األرض مبا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ولكن ظنوا 

أن ال ملجأ من اهللا إال إليه ففتح هلم باب القبول ومساهم صادقني ألخذهم بالعزمية دون الترخص وقصة عثمان بن مظعون 
ه ممن كان ىف أول اإلسالم ال يقدر على دخول مكة إال جبوار مث تركوا اجلوار رضي جبوار اهللا مع ما ناهلم من وغري

wاملكروه ولكن هانت عليهم أنفسهم ىف اهللا فصربوا إميانا بقوله إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب وقال تعاىل لتبلون 
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الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثريا وإن تصربوا وتتقوا فإن ىف أمولكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا 
ذلك من عزم األمور وقال لنبيه عليه الصالة والسالم فاصرب كما صرب أولوا العزم من الرسل وقال وملن انتصر بعد ظلمه 

ية وإن تبدوا ما ىف أنفسكم فاؤلئك ماعليهم من سبيل مث قال وملن صرب وغفر إن ذلك ملن عزم األمور وملا نزلت هذه اآل
أو ختفوه حياسبكم به اهللا اآلية شق ذلك على الصحابة فقيل هلم قولوا مسعنا وأطعنا فقالوها فألقى اهللا اإلميان ىف قلوم 

  فرتلت آمن الرسول مبا أنزل إليه

الم مث جاء موته فقال الناس من ربه اآلية وجهز النىب أسامة ىف جيش إىل الشام قبيل موته فتوقف خروجه مبرضه عليه الس
ألىب بكر إحبس أسامة جبيشه تستعني به على من حاربك من ااورين لك فقال لو لعب الكالب خبالخيل نساء أهل 
املدينة ما رددت جيشا أنفذه رسول اهللا ولكن سأل أسامة أن يترك له عمر ففعل وخرج فبلغ الشام ونكأ ىف العدو ا 

عفوا مبوت نبيهم وصارت تلك احلالة هيبة ىف قلوم هلم وأمثال هذا كثرية مما يقتضى الوقوف مع فقالت الروم إم مل يض
  العزائم وترك الترخص ألن القوم عرفوا أم مبتلون وهو الوجه الرابع وذلك أن هذه العوارض الطارئة وأشباهها مما يقع

ريع أعين أن املقصود ىف التشريع إمنا هو جار على للمكلفني من أنواع املشاق هي مما يقصدها الشارع ىف أصل التش
توسط جماري العادات وكونه شاقا على بعض الناس أو ىف بعض األحوال مما هو على غري املعتاد ال خيرجه عن أن يكون 

جتهاد مقصودا له ألن األمور اجلزئية ال خترم األصول الكلية وإمنا تستثىن حيث تستثىن نظرا إىل أصل احلاجيات حبسب اإل
والبقاء على األصل من العزمية هو املعتمد األول للمجتهد واخلروج عنه ال يكون إال بسبب قوي ولذلك مل يعمل العلماء 
مقتضى الرخصة اخلاصة بالسفر ىف غريه كالصنائع الشاقة ىف احلضر مع وجود املشقة الىت هى العلة ىف مشروعية الرخصة 

ة مع عوارض املشقات الىت ال تطرد وال تدوم ألن ذلك جار أيضا ىف العوائد فإذا ال ينبغى اخلروج عن حكم العزمي
الدنيوية ومل خيرجها ذلك عن أن تكون عادية فصار عارض املشقة إذا مل يكن كثريا أو دائما مع أصل عدم املشقة كاألمر 

 كقوله فمن اضطر غري باغ وال املعتاد أيضا فال خيرج عن ذلك باألصل ال يقال كيف يكون اجتهاديا وفيه نصوص كثرية
عاد فال إمث عليه وقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر اآلية إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه إىل غري ذلك مما تقدم 

وسواه مما ىف معناه ألنا نقول حالة اإلضطرار قد تبني أنه الذى خياف معه فوت الروح وذلك ال يكون إال بعد العجز عن 
  دات وهو ىف نفسه عذر أيضاالعبادات والعا

وما سوى ذلك فمحمول على حتقق املشقة الىت يعجز معها عن القيام بالوظائف الدينية أو الدنيوية حبيث ترجع العزمية إىل 
نوع من تكليف ما ال يطاق وهو منتف مسعا وما سوى ذلك من املشاق مفتقر إىل دليل يدل على دخوله حتت تلك 

 النظار كما تقدم فال معارضة بني النصوص املتقدمة وبني ما حنن فيه وسبب ذلك وهو النصوص وفيه تضطرب أنظار
روح هذا الدليل هو أن هذه العوارض الطارئة تقع للعباد ابتالء واختبارا إلميان املؤمنني وتردد املترددين حىت يظهر للعيان 

لياا كل مشقة عرضت الخنرمت الكليات كما من آمن بربه على بينة ممن هو ىف شك ولو كانت التكاليف كلها خيرم ك
تقدم ومل يظهر لنا شىء من ذلك ومل يتميز اخلبيث من الطيب فاإلبتالء ىف التكاليف واقع وال يكون إال مع بقاء أصل 
م ال العزمية فيبتلى املرء على قدر دينه قال تعاىل ليبلوكم أيكم أحسن عمال آمل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وه w
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يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم اآلية لتبلون ىف أموالكم وأنفسكم مث قال وإن تصربوا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور 
ولنبلونكم حىت نعلم ااهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم وليمحص اهللا الذين آمنوا وميحق الكافرين ولنبلونكم 

موال واألنفس والثمرات وبشر الصابرين إىل آخرها فأثىن عليهم بأم صربوا هلا بشىء من اخلوف واجلوع ونقص من األ
ومل خيرجوا ا عن أصل ما محلوه إىل غريه وقوله ولنبلونكم بشىء يدل على أن هذه البلوى قليلة الوقوع بالنسبة إىل 

ذه األمور طلب اإلصطبار عليها مجهور األحوال كما تقدم ىف أحوال التكليف فإذا كان املعلوم من الشرع ىف مثل ه
  والتثبت فيها حىت جيري التكليف على جمراه األصلى كان

الترخص على اإلطالق كاملضاد ملا قصده الشارع من تكميل العمل على أصالته لتكميل األجر واخلامس أن الترخص إذا 
بد على اإلطالق فإذا أخذ بالعزمية كان حريا أخذ به ىف موارده على اإلطالق كان ذريعة إىل احنالل عزائم املكلفني ىف التع

بالثبات ىف التعبد واألخذ باحلزم فيه بيان األول أن اخلري عادة والشر جلاجة وهذا مشاهد حمسوس ال حيتاج إىل إقامة دليل 
ارت واملتعود ألمر يسهل عليه ذلك األمر ما ال يسهل على غريه كان خفيفا ىف نفسه أو شديدا فإذا اعتاد الترخص ص

كل عزمية ىف يده كالشاقة احلرجة وإذا صارت كذلك مل يقم ا حق قيامها وطلب الطريق إىل اخلروج منها وهذا ظاهر 
وقد وقع هذا املتوقع ىف أصول كلية وفروع جزئية كمسألة األخذ باهلوى ىف اختالف أقوال العلماء ومسألة إطالق القول 

 ذلك مما نبه عليه ىف أثناء الكتاب أو مل ينبه عليه وبيان الثاىن ظاهر أيضا مما تقدم باجلواز عند اختالفهم باملنع واجلواز وغري
فإنه ضده وسبب هذا كله أن أسباب الرخص أكثر ما تكون مقدرة ومتومهة ال حمققة فرمبا عدها شديدة وهى خفيفة ىف 

ثريا ما يشاهد اإلنسان ذلك فقد نفسها فأدى ذلك إىل عدم صحة التعبد وصار عمله ضائعا وغري مبين على أصل وك
يتوهم اإلنسان األمور صعبة وليست كذلك إال مبحض التوهم أال ترى أن املتيمم خلوف لصوص أو سباع إذا وجد املاء 

ىف الوقت أعاد عند مالك ألنه عده مقصرا ألن هذا يعتري ىف أمثاله مصادمة الوهم ارد الذى ال دليل عليه خبالف ما لو 
 أو السباع وقد منعته من املاء فال إعادة هنا وال يعد هذا مقصرا ولو تتبع اإلنسان الوهم لرمى به ىف مهاو رأى اللصوص

  بعيدة

وألبطل عليه أعماال كثرية وهذا مطرد ىف العادات والعبادات وسائر التصرفات وقد تكون شديدة ولكن اإلنسان مطلوب 
حيح من يصرب يصربه اهللا وجاء ىف آية االنفال ىف وقوف الواحد لإلثنني بالصرب ىف ذات اهللا والعمل على مرضاته وىف الص

بعد ما نسخ وقوفه للعشرة واهللا مع الصابرين قال بعض الصحابة ملا نزلت نقص من الصرب مبقدار ما نقص من العدد هذا 
كما تقرر ىف كتاب مبعىن اخلرب وهو موافق للحديث واآلية والسادس أن مراسم الشريعة مضادة للهوى من كل وجه 

املقاصد من هذا الكتاب وكثريا ما تدخل املشقات وتتزايد من جهة خمالفة اهلوى واتباع اهلوى ضد اتباع الشريعة فاملتبع 
هلواه يشق عليه كل شىء سواء أكان ىف نفسه شاقا أم مل يكن ألنه يصده عن مراده وحيول بينه وبني مقصوده فإذا كان 

ى نفسه عنه وتوجه إىل العمل مبا كلف به خف عليه وال يزال حبكم اإلعتياد يداخله حبه وحيلو املكلف قد ألقى هواه و
له مره حىت يصري ضده ثقيال عليه بعد ما كان األمر خبالف ذلك فصارت املشقة وعدمها إضافية تابعة لغرض امللكف 

w هذا املقام وهو ما ال يطيقهه من حيث فرب صعب يسهل ملوافقة الغرض وسهل يصعب ملخالفته فالشاق على اإلطالق ىف
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هو مكلف كان مطيقا له حبكم البشرية أم ال هذا ال كالم فيه إمنا الكالم ىف غريه مما هو إضاىف ال يقال فيه إنه مشقة على 
  اإلطالق وال إنه ليس مبشقة على اإلطالق وإذا كان دائرا بني األمرين وأصل العزمية حقيقى ثابت فالرجوع

العزمية حق والرجوع إىل الرخصة ينظر فيه حبسب كل شخص وحبسب كل عارض فإذا مل يكن ىف ذلك بيان إىل أصل 
قطعى وكان أعلى ذلك الظن الذى ال خيلو عن معارض كان الوجه الرجوع إىل األصل حىت يثبت أن املشقة املعتربة ىف 

عها فتلحق حينئذ بالقسم األول الذي ال حق هذا الشخص حق وال تكون حقا على اإلطالق حىت تكون حبيث ال يستطي
كالم فيه هذا إذا مل يأت دليل من خارج يدل على اعتبار الرخصة والتخفيف مطلقا كفطره عليه الصالة والسالم ىف 

السفر حني أىب الناس من الفطر وقد شق الصوم عليهم فهذا وحنوه أمر آخر إىل ما تقدم من األقسام وإمنا الكالم ىف غريه 
أن الوقوف مع العزائم أوىل واألخذ ا ىف حمال الترخص أحرى فإن قيل فهل الوقوف مع أصل العزمية من قبيل فثبت 

  الواجب أو املندوب على اإلطالق أم مث أنقسام فاجلواب أن ذلك يتبني بتفصيل أحوال املشقات وهي 

  المسألة السابعة فالمشقات التي هى مظان التخفيفات فى نظر الناظر 

ضربني أحدمها أن تكون حقيقية وهو معظم ما وقع فيه الترخص كوجود املشقة املرضية والسفرية وشبه ذلك مما له على 
  سبب معني واقع والثاين أن تكون تومهية جمردة حبيث مل يوجد السبب املرخص ألجله وال وجدت

ضرب األول فإما أن يكون بقاؤه حكمته وهى املشقة وإن وجد منها شىء لكن غري خارج عن جماري العادات فأما ال
على العزمية يدخل عليه فسادا ال يطيقه طبعا أوشرعا ويكون ذلك حمققا ال مظنونا وال متومها أو ال فإن كان األول 

فرجوعه إىل الرخصة مطلوب ورجع إىل القسم الذي مل يقع الكالم فيه ألن الرخصة هنا حق هللا وإن كان الثاين وهو أن 
ظنون ختتلف واألصل البقاء على أصل العزمية ومىت قوى الظن ضعف مقتضى العزمية ومىت ضعف الظن يكون مظنونا فال

قوي كالظل أنه غري قادر على الصوم مع وجود املرض الذي مثله يفطر فيه ولكن إما أن يكون ذلك الظن مستندا إىل 
فلم يقدر على القيام فقعد فهذا هو األول إذ سبب معني وهو أنه دخل ىف الصوم مثال فلم يطق اإلمتام أو الصالة مثال 

ليس عليه ما ال يقدر عليه وإما أن يكون مستندا إىل سبب مأخوذ من الكثرة والسبب موجود عينا مبعىن أن املرض حاضر 
ومثله ال يقدر معه على الصيام وال على الصالة قائما أو على استعمال املاء عادة من غري أن جيرب نفسه ىف شىء من 

لك فهذا قد يلحق مبا قبله وال يقوي قوته أما حلوقه به فمن جهة وجود السبب وأما مفارقته له فمن جهة أن عدم ذ
  القدرة مل يوجد عنده ألنه إمنا يظهر عند التلبس

األخذ بالعبادة وهو مل يتلبس ا على الوجه املطلوب ىف العزمية حىت يتبني له قدرته عليها وعدم قدرته فيكون األوىل هنا 
بالعزمية إىل أن يظهر بعد ما ينبين عليه وأما الضرب الثاين وهو أن تكون تومهية حبيث مل يوجد السبب وال احلكمة فال 
خيلو أن يكون للسبب عادة مطردة ىف أنه يوجد بعد أو ال فإن كان األول فال خيلو أن يوجد أو ال فإن وجد فوقعت 

 العمل بالرخصة ال ىف جواز اإلقدام ابتداء إذ ال يصح أن يبين حكم على الرخصة موقعها ففيه خالف أعين ىف إجزاء
سبب مل يوجد بعد بل ال يصح البناء على سبب مل يوجد شرطه وإن وجد السبب وهو املقتضى للحكم فكيف إذا مل 

wر قبل جميئها وكذلك يوجد نفس السبب وإمنا الكالم ىف حنو الظان أنه تأتيه احلمى غدا بناء على عادته ىف أدوارها فيفط
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الطاهر إذا بنت على الفطر ظنا أن حيضها ستأيت ذلك اليوم وهذا كله أمر ضعيف جدا وقد استدل بعض العلماء على 
صحة هذا اإلعتبار ىف إسقاط الكفارة عنها بقوله تعاىل لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيم فإن هذا 

نائم ستباح هلم وهذا غري ما حنن فيه ألن كالمنا فيما يترتب على املكلف من األحكام إسقاط للعقوبة للعلم بأن الغ
الشرعية وترتب العذاب هنا ليس براجع إىل ترتب شرعي بل هو أمر اهلي كسائر العقوبات الالحقة لإلنسان من اهللا تعاىل 

ن مل يكن للسبب عادة مطردة فال إشكال بسبب ذنوبه من قوله تعاىل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وأما إ
  هنا واحلاصل من هذا التقسيم أن الظنون والتقديرات غري احملققة راجعة إىل

قسم التومهات وهي خمتلفة وكذلك أهواء النفوس فإا تقدر أشياء ال حقيقة هلا فالصواب الوقوف مع أصل العزمية إال ىف 
 يؤد ذلك إىل دخل ىف عقل اإلنسان أو دينه وحقيقة ذلك ان ال يقدر على املشقة املخلة الفادحة فإن الصرب أوىل مامل

الصرب ألنه ال يؤمر بالصرب إال من يطيقه فأنت ترى باإلستقراء أن املشقة الفادحة ال يلحق ا تومهها بل حكمها أضعف 
 احلقيقية هى العلة املوضوعة بناء على أن التوهم غري صادق ىف كثري من األحوال فإذا ليست املشقة حبقيقية واملشقة

للرخصة فإذا مل توجد كان احلكم غري الزم إال إذا قامت املظنة وهى السبب مقام احلكمة فحينئذ يكون السبب منتهضا 
على اجلواز ال على اللزوم ألن املظنة ال تستلزم احلكمة الىت هى العلة على كماهلا فاألحرى البقاء مع األصل وأيضا 

ية راجعة إىل االحتياط على املشقة احلقيقية واحلقيقية ليست ىف الوقوع على وزان واحد فلم يكن بناء فاملشقة التومه
احلكم عليها متمكنا وأما الراجعة إىل أهواء النفوس خصوصا فإا ضد األوىل إذ قد تقرر أن قصد الشارع من وضع 

 الرخصة بالنسبة إىل كل من هويت نفسه أمرا أال ترى الشرائع إخراج النفوس عن أهواءها وعوائدها فال تعترب ىف شرعية
كيف ذم اهللا تعاىل من اعتذر مبا يتعلق بأهواء النفوس ليترخص كقوله تعاىل ومنهم من يقول ائذن ىل وال تفتىن اآلية ألن 

قوله تعاىل وقالوا اجلد بن قيس قال ائذن ىل ىف التخلف عن الغزو وال تفتىن ببنات األصفر فإىن ال أقدر على الصرب عنهن و
  ال تنفروا ىف احلر قل نار جهنم أشد حرا اآلية مث

بني العذر الصحيح ىف قوله تعاىل ليس على الضعفاء وال على املرضى وال على الذين ال جيدوون ما ينفقون حرج إذا 
بيان والشيوخ واانني نصحوا هللا ورسوله اآليات فبني أهل األعذار هنا وهم الذين ال يطيقون اجلهاد وهم الزمىن والص

والعميان وحنوهم وكذلك من مل جيد نفقة أصال وال وجد من حيمله وقال فيه إذا نصحوا هللا ورسوله ومن مجلة النصيحة 
هللا ورسوله أن ال يبقوا من أنفسهم بقية ىف طاعة اهللا أال ترى إىل قوله تعاىل انفروا خفافا و ثقاال وقال إال تنفروا يعذبكم 

 ظنك مبن كان عذره هوى نفسه نعم وضع الشريعة على أن تكون أهواء النفوس تابعة ملقصود الشارع فيها وقد اآلية فما
وسع اهللا تعاىل على العباد ىف شهوام وأحواهلم وتنعمام على وجه ال يفضى إىل مفسدة وال حيصل ا املكلف على 

دود له فلذلك شرع له ابتداء رخصة السلم والقراض واملساقاة مشقة وال ينقطع ا عنه التمتع إذا أخذه على الوجه احمل
وغري ذلك مما هو توسعة عليه وإن كان فيه مانع ىف قاعدة أخرى وأحل له من متاع الدنيا أشياء كثرية فمىت مجحت نفسه 

ه االنفكاك عنه إىل هوى قد جعل الشرع له منه خمرجا وإليه سبيال فلم يأته من بابه كان هذا هوى شيطانيا واجبا علي
wكاملولع مبعصية من املعاصي فال رخصة له ألبتة ألن الرخصة هنا هى عني خمالفة الشرع خبالف الرخص املتقدمة فإن هلا ىف 
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الشرع موافقة إذا وزنت مبيزاا فقد تبني من هذا أن مشقة خمالفة اهلوى ال رخصة فيها ألبتة واملشقة احلقيقية فيها الرخصة 
 يوجد شرطها فاألحرى مبن يريد براءة ذمته وخالص نفسه الرجوع إىل أصل العزمية إال أن هذه األحروية بشرطها وإذا مل

  تارة تكون من باب الندب وتارة تكون من باب الوجوب واهللا أعلم

موضع فصل ومن الفوائد يف هذه الطريقة اإلحتياط ىف اجتناب الرخص ىف القسم املتكلم فيه واحلذر من الدخول فيه فإنه 
التباس وفيه تنشأ خدع الشيطان وحماوالت النفس والذهاب ىف اتباع اهلوى على غري مهيع وألجل هذا أوصى شيوخ 

الصوفية تالمذم بترك اتباع الرخص مجلة وجعلوا من أصوهلم األخذ بعزائم العلم وهو أصل صحيح مليح مما أظهروا من 
ان مقطوعا به أو صار شرعا مطلوبا كالتعبدات أو كان ابتدائيا فوائدهم رمحهم اهللا وإمنا يرتكب من الرخص ما ك

كاملساقاة والقرض ألنه حاجي وما سوى ذلك فاللجأ إىل العزمية ومنها أن يفهم معىن األدلة ىف رفع احلرج على مراتبها 
ا فإنا إذا محلناها على فقوله عليه الصالة والسالم إن اهللا حيب أن تؤتى رخصة فالرخص الىت هى حمبوبة ما ثبت الطلب فيه

املشقة الفادحة الىت قال ىف مثلها رسول اهللا ليس من الرب الصيام ىف السفر كان موافقا لقوله تعاىل يريد اهللا بكم اليسر وال 
يريد بكم العسر وقوله تعاىل يريد اهللا أن خيفف عنكم بعد ما قال ىف األوىل وأن تصوموا خري لكم وىف الثانية وأن تصربوا 

 لكم فليتفطن الناظر ىف الشريعة إىل هذه الدقائق ليكون على بينة ىف اارى الشرعيات ومن تتبع األدلة الشرعية ىف خري
  هذا املقام تبني له ما ذكر أمت بيان وباهللا التوفيق هذا تقرير وجه النظر ىف هذا الطرف

لعزمية وإن كان قطعيا فأصل الترخص قطعي أيضا فصل وقد يقال إن األخذ بالعزمية ليس بأوىل من أوجه أحدها أن أصل ا
فإذا وجدنا املظنة اعتربناها كانت قطعية أو ظنية فإن الشارع قد أجرى الظن ىف ترتب األحكام جمرى القطع فمىت ظن 

وجود سبب احلكم استحق السبب لإلعتبار فقد قام الدليل القطعى على أن الدالئل الظنية جترى ىف فروع الشريعة جمرى 
لدالئل القطعية وال يقال إن القاطع إذا عارض الظن سقط اعتبار الظن ألنا نقول إمنا ذلك ىف باب تعارض األدلة حبيث ا

يكون أحدمها رافعا حلكم اآلخر مجلة أما إذا كانا جاريني جمرى العام مع اخلاص أو املطلق مع املقيد فال ومسألتنا من هذا 
عة على املكلف بشرط أن ال حرج فإن كان احلرج صح اعتباره واقتضى العمل الثاىن ال من األول ألن العزائم واق

بالرخصة وأيضا فإن غلبة الظن قد تنسخ حكم القطع السابق كما إذا كان األصل التحرمي ىف الشىء مث طرأ سبب حملل 
 على موته غريه ظىن فإذا غلب على ظن الصائد أن موت الصيد بسبب ضرب الصائد وأن أمكن أن يكون بغريه أو يعني

فالعمل على مقتضى الظن صحيح وإمنا كان هذا ألن األصل وإن كان قطعيا فاستصحابه مع هذا املعارض الظين ال ميكن 
  إذ ال يصح بقاء القطع بالتحرمي مع وجود الظن هنا بل مع الشك فكذلك ما حنن فيه

لظنون معتربة فلتكن معتربة ىف الترخص والثاين أن وحقيقة األمر أن غلبة الظن ال تبقى للقطع املتقدم حكما وغلبات ا
أصل الرخصة وإن كان جزئيا باإلضافة إىل عزميتها فذلك غري مؤثر وإال لزم أن تقدح فيما أمر به بالترخص بل اجلزئي إذا 

 األصول كان مستثىن من كلي فهو معترب ىف نفسه ألنه من باب التخصيص للعموم أو من باب التقييد لإلطالق وقد مر ىف
الفقهية صحة ختصيص القطعي بالظين فهذا أوىل وأيضا إذا كان احلكم الرجوع إىل التخصيص وهو بظين دون أصل 

wالعموم وهو قطعي فكذلك هنا وكما ال ينخرم الكلي باخنرام بعض جزئياته كما هو مقرر ىف موضعه من هذا الكتاب 
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لك فاسد فكذلك ما أدى إليه والثالث أن األدلة على رفع احلرج فكذلك هنا وإال لزم أن ينخرم بالرخص املأمور ا وذ
ىف هذه األمة بلغت مبلغ القطع كقوله تعاىل وما جعل عليكم ىف الدين من حرج وسائر ما يدل على هذا املعىن كقوله 

لنىب من حرج فيما يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر يريد اهللا أن خيفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفا ما كان على ا
  فرض اهللا له ويضع عنهم إصرهم واألغالل الىت

كانت عليهم وقد مسى هذا الدين احلنيفية السمحة ملا فيها من التسهيل والتيسري وأيضا قد تقدم ىف املسائل قبل هذا أدلة 
 يقال إن املشقة إباحة الرخص وكلها وأمثاهلا جارية هنا والتخصيص ببعض الرخص دون بعض حتكم من غري دليل وال

إذا كانت قطعية فهى املعتربة دون الظنية فإن القطع مع الظن مستويان ىف احلكم وإمنا يقع الفرق ىف التعارض وال تعارض 
ىف اعتبارمها معا ههنا وإذ ذاك ال يكون األخذ بالعزمية دون الرخصة أوىل بل قد يقال األوىل األخذ بالرخصة ألا 

د معا فإن العبادة املأمر ا واقعة لكن على مقتضى الرخصة ال أا ساقطة رأسا خبالف العزمية تضمنت حق اهللا وحق العب
فإا تضمنت حق اهللا جمردا واهللا تعاىل غين عن العاملني وإمنا العبادة راجعة إىل حظ العبد ىف الدنيا واآلخرة فالرخصة 

شروعية الرخصة الرفق باملكلف عن حتمل املشاق فاألخذ أحرى الجتماع األمرين فيها والرابع أن مقصود الشارع من م
ا مطلقا موافقة لقصده خبالف الطرف اآلخر فإنه مظنة التشديد والتكلف والتعمق املنهى عنه ىف اآليات كقوله تعاىل قل 

ر وفيها روى عن ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من املتكلفني وقوله وال يريد بكم العسر وىف التزام املشاق تكليف وعس
ابن عباس ىف قصة بقرة بين إسرائيل لو ذجبوا بقرة ما ألجزأم ولكن شددوا فشدد اهللا عليهم وىف احلديث هلك املتنطعون 

  اخرجه مسلم ابو داود وى

عن التبتل وقال من رغب عن سنيت فليس مين بسبب من عزم على صيام النهار وقيام الليل واعتزال النساء إىل أنواع 
لشدة اليت كانت ىف األمم فخففها اهللا علهيم بقوله ويضع عنهم إصرهم واألغالل الىت كانت عليهم وقد ترخص رسول ا

اهللا بأنواع من الترخص خاليا ومبرأى من الناس كالقصر والفطر ىف السفر والصالة جالسا حني جحش شقه وكان حني 
قام فقرأ شيئا مث ركع وجرى أصحابه رضى اهللا عنهم ذلك ارى بدن يصلي بالليل ىف بيته قاعدا حىت إذا أراد أن يركع 

من غري عتب وال لوم كما قال وال يعيب بعضنا على بعض واألدلة ىف هذا املعىن كثرية واخلامس أن ترك الترخص مع ظن 
 وكراهية العمل وترك سببه قد يؤدي إىل اإلنقطاع عن اإلستباق إىل اخلري والسآمة وامللل والتنفري عن الدخول ىف العبادة

الدوام وذلك مدلول عليه ىف الشريعة بأدلة كثرية فإن اإلنسان إذا توهم التشديد أو طلب أو قيل له فيه كره ذلك ومله 
ورمبا عجز عنه ىف بعض األوقات فإنه قد يصرب أحيانا وىف بعض األحوال وال يصرب ىف بعض والتكليف دائم فإذا مل ينفتح 

ال ما يرجع إىل مسألة تكليف ما ال يطاق وسد عنه ما سوى ذلك عد الشريعة شاقة ورمبا ساء ظنه له من باب الترخص إ
مبا تدل عليه دالئل رفع احلرج أو انقطع أو عرض له بعض ما يكره شرعا وقد قال تعاىل واعلموا أن فيكم رسول اهللا لو 

  يطيعكم ىف كثري من

ا طيبات ما أحل اهللا لكم وال تعتدوا قيل إا نزلت بسبب حترمي ما أحل اهللا األمر لعنتم وقال يأيها الذين آمنوا ال حترمو
wتشديدا على النفس فسمى اعتداء لذلك وىف احلديث خذوا من العمل ما تطيقون فإن اهللا لن ميل حىت متلوا رواه الستة وما 
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 احلديث وى عن الوصال فلما مل ينتهوا خري عليه الصالة والسالم بني أمرين إال إختار أيسرمها ما مل يكن إمثا البخاري
واصل م يوما مث يوما مث رأوأ اهلالل فقال لو تأخر الشهر لزدتكم اخرجه البخاري يف اختالف بعض اللفظ كاملنكل هلم 

ص حني أبوا أن ينتهوا وقال لو مد لنا ىف الشهر لواصلت وصاال يعد املتعمقون تعمقهم وقد قال عبد اهللا بن عمرو بن العا
حني كرب يا ليتىن قبلت رخصة رسول اهللا وىف احلديث هذه اخلوالء بنت تويت زعموا أا ال تنام الليل فقال عليه الصالة 

والسالم ال تنام الليل خذوا من العمل ما تطيقون احلديث اخرجه يف التفسري عن عائشة بالفظ فالنه ومل يصرح بأمسها 
 حني قال له النىب أفتان أنت يا معاذ رواه اخلمسة اال الترمذي وقال رجل واهللا فأنكر فعلها كما ترى وحديث إمامة معاذ

يا رسول اهللا إين ألتأخر عن صالة الغداة من أجل فالن مما يطيل بنا قال فما رأيت رسول اهللا يف موعظة أشد غضبا منه 
 ساريتني سأل عنه عليه الصالة يومئذ مث قال إن منكم منفرين احلديث اخرجه البخاري وحديث احلبل املربوط بني

  والسالم قالوا حبل لزينب تصلى فإذا كسلت أو فترت أمسكت به

فقال حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد وأشباه هذا كثري فترك الرخصة من هذا القبيل ولذلك قال عليه 
خذ بالرخصة أوىل وإن سلم أنه ليس بأوىل الصالة والسالم ليس من الرب الصيام ىف السفر فإذا كان كذلك ثبت أن األ

فالعزمية ليست بأوىل والسادس أن مراسم الشريعة إن كانت خمالفة للهوى كما تبني ىف موضعه من هذا الكتاب فإا أيضا 
إن كان إمنا أتت ملصاحل العباد يف دنياهم ودينهم واهلوى ليس مبذموم إال إذا كان خمالفا ملراسم الشريعة وليس كالمنا فيه ف

موافقا فليس مبذموم ومسألتنا من هذا فإنه إذا نصب لنا الشرع سبب لرخصة وغلب على الظن ذلك فأعملنا مقتضاه 
وعملنا بالرخصة فأين اتباع اهلوى ىف هذا وكما أن اتباع الرخص حيدث بسببه اخلروج عن مقتضى األمر والنهي كذلك 

 اخلروج عن مقتضى األمر والنهي وليس أحدمها بأولىمن اآلخر اتباع التشديدات وترك األخذ بالرخص حيدث بسببه
واملتبع لألسباب املشروعة ىف الرخص والعزائم سواء فإن كانت غلبة الظن ىف العزائم معتربة كذلك ىف الرخص وليس 

  أحدمها أحرى من اآلخر ومن فرق بينهما فقد خالف اإلمجاع هذا تقرير هذا الطرف

لوية ىف ترك الترخص إذا تعني سببه بغلبة ظن أو قطع وقد يكون الترخص أوىل ىف بعض املواضع فصل وينبىن عليه أن األو
وقد يستويان وأما إذا مل يكن مث غلبة ظن فال إشكال ىف منع الترخص وأيضا فتكون األدلة الدالة على األخذ بالتخفيف 

ال النظر بني الفريقني أن صاحب الطريق حممولة على عمومها وإطالقها من غري ختصيص ببعض املوارد دون بعض وجم
األول إمنا جعل املعترب العلة اليت هي املشقة من غري اعتبار بالسبب الذي هو املظنة وصاحب الطريق الثاين إمنا جعل املعترب 

 حمل املظنة الىت هي السبب كالسفر واملرض فعلى هذا إذا كانت العلة غري منضبطة ومل يوجد هلا مظنة منضبطة فاحملل
  اشتباه وكثريا ما يرجع هنا إىل أصل اإلحتياط فإنه ثابت معترب حسبما هو مبني ىف موضعه

فصل فإن قيل احلاصل مما تقدم إيراد أدلة متعارضة وذلك وضع إشكال ىف املسألة فهل له خملص أم ال قيل نعم من وجهني 
فريق من غري أن يقع بني الطرفني ترجيح فيبقى موقوفا أحدمها أن يوكل ذلك إىل نظر اتهد فإمنا أورد هنا استدالل كل 

على اتهد حىت يترجح له أحدمها مطلقا أو يترجح له أحدمها ىف بعض املواضع واآلخر ىف بعض املواضع أو حبسب 
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ؤمل األحوال والثاين أن جيمع بني هذا الكالم وما ذكر ىف كتاب املقاصد ىف تقرير أنواع املشاق وأحكامها فإنه إذا ت
  املوضعان ظهر فيما بينهما وجه الصواب إن شاء اهللا وباهللا التوفيق

  المسألة الثامنة كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجا 

فقصد الشارع بذلك املخرج أن يتحراه املكلف إن شاء كما جاء ىف الرخص شرعية املخرج من املشاق فإذا توخى 
 شرع له كان ممتثال ألمر الشارع آخذا باحلزم ىف أمره وإن مل يفعل ذلك وقع املكلف اخلروج من ذلك على الوجه الذي

ىف حمظورين أحدمها خمالفته لقصد الشارع كانت تلك املخالفة ىف واجب أو مندوب أو مباح والثاين سد أبواب التيسري 
  ك من أوجهعليه وفقد املخرج عن ذلك األمر الشاق الذي طلب اخلروج عنه مبا مل يشرع له وبيان ذل

أحدها أن الشارع ملا تقرر أنه جاء بالشريعة ملصاحل العباد وكانت األمور املشروعة ابتداء قد يعوق عنها عوائق من 
األمراض واملشاق اخلارجة عن املعتاد شرع له أيضا توابع وتكميالت وخمارج ا يرتاح عن املكلف تلك املشقات حىت 

تيسرا ولوال أا كذلك مل يكن ىف شرعها زيادة على األمور اإلبتدائية ومن نظر ىف يصري التكليف بالنسبة إليه عاديا وم
التكليفات أدرك هذا بأيسر تأمل فإذا كان كذلك فاملكلف ىف طلب التخفيف مأمور أن يطلبه من وجهه املشروع ألن ما 

 هذا الطريق مل يكن ما طلب من يطلب من التخفيف حاصل فيه حاال وماال على القطع ىف اجلملة فلو طلب ذلك من غري
التخفيف مقطوعا به وال مظنونا ال حاال وال مآال ال على اجلملة وال على التفصيل إذ لو كان كذلك لكان مشروعا أيضا 

والفرض أنه ليس مبشروع فثبت أن طالب التخفيف من غري طريق الشرع ال خمرج له والثاين أن هذا الطالب إذا طلب 
املشروع فيكفيه ىف حصول التخفيف طلبه من وجهه والقصد إىل ذلك مين وبركة كما أن من طلبه التخفيف من الوجه 

من غري وجهه املشروع يكفيه ىف عدم حصول مقصوده شؤم قصده ويدل على هذا من الكتاب قوله تعاىل ومن يتق اهللا 
 جيعل له خمرجا خرج إمساعيل القاضي جيعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب ومفهوم الشرط أن من ال يتقي اهللا ال

عن سامل بن أيب اجلعد قال جاء رجل من أشجع إىل النيب فذكر اجلهد فقال له النيب اذهب فاصرب وكان ابنه أسريا ىف 
أيدي املشركني فأفلت من أيديهم فأتاه بغنيمة فأتى النيب فأخربه فقال له النيب طيبة فرتلت اآلية ومن يتق اهللا اآلية وعن 

بن عباس أنه جاءه رجل فقال له إن عمي طلق امرأته ثالثا فقال إن عمك عصى اهللا فأندمه وأطاع الشيطان فلم جيعل له ا
خمرجا فقال أرأيت إن أحلها له رجل فقال من خيادع خيدعه اهللا وعن الربيع بن خثيم ىف قوله ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا 

  قال من كل شىء ضاق على الناس

باس من يتق اهللا ينجه من كل كرب ىف الدنيا واآلخرة وقيل من يتق اهللا واملعصية جيعل له خمرجا إىل احلالل وعن ابن ع
وخرج الطحاوي عن أيب موسى قال قال رسول اهللا ثالثة يدعون اهللا فال يستجاب هلم رجل أعطى ماله سفيها وقد قال 

مل يشهد ورجل له امرأة سيئة اخللق فال يطلقها ومعىن هذا أن اهللا اهللا تعاىل وال توتوا السفهاء أموالكم ورجل داين بدين و
ملا أمر باإلشهاد على البيع وأن ال نؤيت السفهاء أموالنا حفظا هلا وعلمنا أن الطالق شرع عند احلاجة إليه كان التارك ملا 

ار ىف هذا كثرية تدل بظواهرها أرشده اهللا إليه قد يقع فيما يكره ومل جيب دعاؤه ألنه مل يأت األمر من بابه واآلث
wومفهوماا على هذا املعىن وقد روى عن ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثالثا فتال إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
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لعدن حىت بلغ جيعل له خمرجا وأنت مل تتق اهللا مل أجد لك خمرجا وخرج مالك ىف البالغات ىف هذا املعىن أن رجال أتى 
هللا بن مسعود فقال إين طلقت امرأيت مثان تطليقات فقال ابن مسعود فماذا قيل لك قال قيل يل أنه قد بانت مين إىل عبد ا

فقال ابن مسعود صدقوا من طلق كما أمره اهللا فقد بني اهللا له ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به ال تلبسوا على 
  أىب يزيد البسطامي حني أراد أن يدعو اهللا أن يرفع عنهأنفسكم ونتحمله عنكم هو كما تقولون وتأمل حكاية 

شهوة النساء مث تذكر أن النىب مل يفعل ذلك فأمسك عنه فرفع عنه ذلك حىت كان ال يفرق بني املرأة واحلجر والثالث أن 
فكان طالب املخرج من وجهه طالب ملا ضمن له الشارع النجح فيه وطالبه من غري وجهه قاصد لتعدى طريق املخرج 

قاصدا لضد ما طلب من حيث صد عن سبيله وال يتأتى من قبل ضد املقصود إال ضد املقصود فهو إذا طالب لعدم 
املخرج وهذا مقتضى ما دلت عليه اآليات املذكور فيها اإلستهزاء واملكر واخلداع كقوله ومكروا ومكر اهللا وقوله اهللا 

ما خيدعون إال أنفسهم وما يشعرون ومنه قوله تعاىل ومن يتعد حدود اهللا يستهزىء م وقوله خيادعون اهللا والذين آمنوا و
فقد ظلم نفسه وقوله فمن نكث فإمنا ينكث على نفسه ومن أوىف مبا عاهد عليه اهللا فسنؤتيه أجرا عظيما من عمل صاحلا 

تعدى على طريق املصلحة فلنفسه ومن أساء فعليها إىل سوى ذلك مما ىف هذا املعىن ومجيعه حمقق كما تقدم من أن امل
املشروع ساع ىف ضد تلك املصلحة وهو املطلوب والرابع أن الصاحل اليت تقوم ا أحوال العبد ال يعرفها حق معرفتها إال 

خالقها وواضعها وليس للعبد ا علم إال من بعض الوجوه والذي خيفى عليه منها أكثر من الذي يبدو له فقد يكون 
 من وجه ال يوصله إليها أو يوصله إليها عاجال ال آجال أو يوصله إليها ناقصة ال كاملة أو يكون ساعيا ىف مصلحة نفسه

فيها مفسدة ترين ىف املوازنة على املصلحة فال يقوم خريها بشرها وكم من مدبر أمرا ال يتم له على كماله أصال وال جيىن 
 النبيني مبشرين ومنذرين فإذا كان كذلك فالرجوع إىل منه مثرة أصال وهو معلوم مشاهد بني العقالء فلهذا بعث اهللا

الوجه الذي وضعه الشارع رجوع إىل وجه حصول املصلحة والتخفيف على الكمال خبالف الرجوع إىل ما خالفه وهذه 
  املسألة

 يؤذن فيه باجلملة فرع من فروع موافقة قصد الشارع أو خمالفته ولكن سيق لتعلقه باملوضع ىف طلب الترخص من وجه مل
أو طلبه ىف غري موضعه فإن من األحكام الثابتة عزمية ما ال ختفيف فيه وال ترخيص وقد تقدم منه ىف أثناء الكتاب ىف هذا 
النوع مسائل كثرية ومنها ما فيه ترخيص وكل موضع له ترخيص خيتص به ال يتعدى وأيضا فمن األحوال الالحقة للعبد 

 كذلك فرمبا ترخص بغري سبب شرعي وهلذا األصل فوائد كثرية ىف الفقهيات كقاعدة ما يعده مشقة وال يكون ىف الشرع
  املعاملة بنقيض املقصود وغريها من مسائل احليل وما كان حنوها 

  المسألة التاسعة أسباب الرخص 

رميية أو الوجوبية ليست مبقصودة التحصيل للشارع والمقصودة الرفع ألن تلك األسباب راجعة إىل منع احنتام العزائم التح
فهي إما موانع للتحرمي أو التأثيم وإما أسباب لرفع اجلناح أو إباحة ما ليس مبباح فعلى كل تقدير إمنا هي موانع لترتب 

wأحكام العزائم مطلقا وقد تبني ىف املوانع أا غري مقصودة احلصول وال الزوال للشارع وأن من قصد إيقاعها رفعا حلكم 
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املوجب ففعله غري صحيح وجيري فيه التفصيل املذكور ىف الشروط فكذلك احلكم بالنسبة إىل أسباب السبب احملرم أو 
  الرخص من غري فرق 

  المسألة العاشرة إذا فرعنا على أن الرخصة مباحة بمعنى التخيير بينها وبين العزيمة

فعل العزمية وإن شئت فاعمل مبقتضى صارت العزمية معها من الواجب املخري إذ صار هذا املترخص يقال له إن شئت فا
الرخصة وما عمل منهما فهو الذي واقع واجبا يف حقه على وزان خصال الكفارة فتخرج العزمية يف حقه عن أن تكون 

عزمية وأما إذا فرعنا على أن اإلباحة فيها مبعىن رفع احلرج فليست الرخصة معها من ذلك الباب ألن رفع احلرج ال 
ال ترى أن رفع احلرج موجود مع الواجب وإذا كان كذلك تبينا أن العزمية على أصلها من الوجوب يستلزم التخيري أ

املعني املقصود للشارع فإذا فعل العزمية مل يكن بينه وبني من ال عذر له فرق لكن العذر رفع احلرج عن التارك هلا إن 
ان قاصدا لوقوع الرخصة فذلك بالقصد الثاين واملقصود اختار لنفسه اإلنتقال إىل الرخصة وقد تقرر قبل أن الشارع إن ك

بالقصد األول هو وقوع العزمية والذي يشبه هذه املسألة احلاكم إذا تعينت له يف إنفاذ احلكم بينتان إحدامها يف نفس األمر 
هدوا ذوى عدل منكم عادلة واألخرى غري عادلة فإن العزمية عليه أن حيكم مب أمر به من أهل العدالة يف قوله تعاىل وأش

وقال ممن ترضون من الشهداء فإن حكم بأهل العدالة أصاب أصل العزمية وأجر أجرين وإ ن حكم باألخرى فال إمث عليه 
لعذره بعدم العلم مبا يف نفس األمر وله أجر يف اجتهاده وينفذ ذلك احلكم على املتحاكمني كما ينفذ مقتضى الرخصة 

يف احلاكم إنه خمري بني احلكم بالعدل واحلكم مبن ليس بعدل كذلك ال يقال هنا إنه خمري على املترخصني فكما ال يقال 
مطلقا بني العزمية والرخصة فإن قيل كيف يقال إن شرع الرخص بالقصد الثاين وقد ثبت قاعدة رفع احلرج مطلقا 

  بالقصد األول كقوله تعاىل وما جعل عليكم ىف الدين

صة يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر قيل كما يقال إن املقصود بالنكاح التناسل من حرج وجاء بعد تقرير الرخ
وهو القصد األول وما سواه من اختاذ السكن وحنوه بالقصد الثاين مع قوله تعاىل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 

اجلناح نفسه عن املترخص تسهيل وتيسري أزواجا لتسكنوا إليها وقوله وجعل منها زوجها ليسكن إليها وأيضا فإن رفع 
عليه مع كون الصوم أياما معدودات ليست بكثرية فهو تيسري أيضا ورفع حرج وأيضا فإن رفع احلرج مقصود للشارع يف 
الكليات فال جتد كلية شرعية مكلفا ا وفيها حرج كلي أو أكثري ألبتة وهو مقتضى قوله وما جعل عليكم ىف الدين من 

جند يف بعض اجلزئيات النوادر حرجا ومشقة ومل يشرع فيه رخصة تعريفا بأن اعتناء الشارع إمنا هو منصرف حرج وحنن 
إىل الكليات فكذلك نقول يف حمال الرخص إا ليست بكليات وإمنا هي جزئيات كما تقدم التنبيه عليه يف مسألة األخذ 

  بالعزمية أو الرخصة

قصودة للشارع بالقصد األول واحلرج من حيث هو جزئي عارض لتلك الكلية فإذا العزمية من حيث كانت كلية هي م
  إن قصده الشارع بالرخصة فمن جهة القصد الثاين واهللا أعلم 
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  المسألة الحادية عشرة إذا اعتبرنا العزائم مع الرخص 

 فظاهر فإنا وجدنا األمر وجدنا العزائم مطردة مع العادات اجلارية والرخص جارية عند اخنراق تلك العوائد أما األول
بالصالة على متامها يف أوقاا وبالصيام يف وقته احملدود له أوال وبالطهارة املائية على ما جرت به العادة من الصحة 

ووجود العقل واإلقامة يف احلضر ووجود املاء وما أشبه ذلك وكذلك سائر العادات والعبادات كاألمر بستر العورة مطلقا 
لنهي عن أكل امليتة والدم وحلم اخلرتير وغريها إمنا أمر بذلك كله وي عنه عند وجود ما يتأتى به امتثال أو للصالة وا

األمر واجتناب النهي ووجود ذلك هو املعتاد على العموم التام أو األكثر وال إشكال فيه وأما الثاين فمعلوم أيضا من 
 أو املأكول مرخص لترك ما أمر بفعله أو فعل ما أمر بتركه وقد مر حيث علم األول فاملرض والسفر وعدم املاء أو الثوب

تفصيل ذلك فيما مر من املسائل وملعناه تقرير آخر مذكور يف موضعه من كتاب املقاصد حبمد اهللا إال أن اخنراق العوائد 
   فذلك إمنا يكون يفعلى ضربني عام وخاص فالعام ما تقدم واخلاص كاخنراق العوائد لألولياء إذا عملوا مبقتضاها

األكثر على حكم الرخصة كانقالب املاء لبنا والرمل سويقا واحلجر ذهبا وإنزال الطعام من السماء أو إخراجه من األرض 
فيتناول املفعول له ذلك ويستعمله فإن استعماله له رخصة ال عزمية والرخصة كما تقدم ملا كان األخذ ا مشروطا بأن ال 

فيها لينال ختفيفها كان األمر فيها كذلك إذ كان خمالفة هذ الشرط خمالفة لقصد الشارع إذ ليس من يقصدها وال يتسبب 
شأنه أن يترخص ابتداء وإمنا قصده يف التشريع أن سبب الرخصة إن وقع توجه اإلذن يف مسببه كما مر فههنا أوىل ألن 

خر فكان القصد إىل التخفيف من جهتها قصدا إليها خوارق العادات مل توضع لرفع أحكام العبودية وإمنا وضعت ألمر آ
ال إىل را وهذا مناف لوضع املقاصد يف التعبد هللا تعاىل وأيضا فقد ذكر يف كتاب املقاصد أن أحكام الشريعة عامة ال 
د خاصة مبعىن أا عامة يف كل مكلف ال خاصة ببعض املكلفني دون بعض واحلمد هللا وال يعترض على هذا الشرط بقص

النيب إلظهار اخلارق كرامة ومعجزة ألنه عليه الصالة والسالم إمنا قصد بذلك معىن شرعيا مربأ من طلبه حظ النفس 
وكذلك نقول إن للويل أن يقصد إظهار الكرامة اخلارقة ملعىن شرعي ال حلظ نفسه ويكون هذا القسم خارجا عن حكم 

 كرامات األولياء الراقني عن األحوال حسبما دل عليه الرخصة بأن يكون حبسب القصد وعلى هذا املعىن ظهرت
اإلستقراء فأما إذا مل يكن هذا فالشرط معترب بال اشكال وليس مبختص بالعموم بل هو يف اخلصوص أوىل فإن قيل الويل 

غريه من غري إذا اخنرقت له العادة فال فرق بينه وبني صاحب العادة على اجلملة فإن الذي هىيء له الطعام أو الشراب أو 
سبب عادي مساو ملن حصل له ذلك بالتكسب العادي فكما ال يقال يف صاحب التكسب العادي إنه يف التناول 

  مترخص كذلك ال يقال يف صاحب اخنراق العادة إذا ال فرق بينهما وهكذا سائر ما يدخل حتت هذا النمط

ثال هذه األشياء ال إجيابا ولكن على غري ذلك فإن النيب فاجلواب من وجهني أحدمها أن األدلة املنقولة دلت على ترك أمي
خري بني امللك والعبودية فاختار العبودية وخري يف أن تتبعه جبال امة ذهبا وفضة فلم خيتر ذلك وكان عليه الصالة 

ع يوما والسالم جماب الدعوة فلو شاء له لدعا مبا حيب فيكون فلم يفعل بل اختار احلمل على جمارى العادات جيو
فيتضرع إىل ربه ويشبع يوما فيحمده ويثين عليه حىت يكون يف األحكام البشرية العادية كغريه من البشر وكثريا ما كان 
wعليه الصالة والسالم يرى أصحابه من ذلك يف مواطن ما فيه شفاء يف تقوية اليقني وكفاية من أزمات األوقات وكان 
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مه ويسقيه ومع ذلك مل يترك التكسب ملعاشه ومعاش أهله فإذا كانت اخلوارق عليه الصالة والسالم يبيت عند ربه يطع
يف حقه متأتية والطلبات حمضرة له حىت قالت عائشة رضي اهللا عنها ما أرى اهللا إال يسارع يف هواك وكان ملا أعطاه اهللا 

صال ألهل اخلوارق والكرامات من شرف املرتلة متمكنا منها فلم يعول إال على جمارى العادات يف اخللق كان ذلك أ
  عظيما يف أن

ال يعملوا على ما اقتضته اخلوارق ولكن ملا مل يكن ذلك حتما على األنبياء مل يكن حتما على األولياء ألم الورثة يف هذا 
 أمجعني يف النوع والثاين أن فائدة اخلوارق عندهم تقوية اليقني ويصحبها اإلبتالء الذي هو الزم للتكليف كلها وللمكلفني

مراتب التعبد فكانت كاملقوي هلم على ما هم عليه ألا آيات من آيات اهللا تعاىل برزت على عموم العادات حىت يكون 
هلا خصوص يف الطمأنينة كما قال إبراهيم عليه السالم رب أرين كيف حتىي املوتى اآلية وكما قال نبينا حممد عندما 

رحم اهللا أخي موسى وددنا لو صرب حىت يقص علينا من أخبارمها فإذا كانت هذه حكى اهللا تعاىل فراق موسى للخضر ي
فائدا كان ما ينشأ عنها مما يرجع إىل حظوظ النفس كالصدقة الواردة على احملتاج فهو يف التناول واإلستعمال حبكم 

ع إىل العزمية العامة وإن اخلرية فإن تكسب وطلب حاجته من الوجه املعتاد صار كمن ترك التصدق عليه وتكسب فرج
قبل الصدقة فال ضرر عليه ألا وقعت موقعها وأيضا فإن القوم علموا أن اهللا وضع األسباب واملسببات وأجرى العوائد 

فيها تكليفا وابتالء وإدخاال للمكلف حتت قهر احلاجة إليها كما وضع له العبادات تكليفا وابتالء أيضا فإذاجاءت اخلارقة 
ليت وضعت هلا كان يف ضمنها رفع ملشقة التكليف بالكسب وختفيف عنه فصار قبوله هلا من باب قبول الرخص لفائدا ا

من حيث كانت رفعا ملشقة التكليف بالكسب وختفيفا عنه فمن هنا صار حكمها حكم الرخص ومن حيث كانت ابتالء 
 أهل العزائم يف السلوك عزوب أنفسهم عن غري أيضا فيها شىء آخر وهو أن تناول مقتضاها ميل ما إىل جهتها ومن شأن

  اهللا كما كانت النعم العادية اإلكتسابية

ابتالء أيضا وقد تقرر أن جهة التوسعة على اإلطالق إمنا أخذوها مآخذ الرخص كما تبني وجهه فهذا من ذلك القبيل 
ها ومل يعولوا عليها من هذه اجلهة فتأمل كيف صار قبول مقتضى اخلوارق رخصة من وجهني فألجل هذا مل يستندوا إلي

بل قبلوها واقتبسوا منها ما فيها من الفوائد املعينة هلم على ما هم بسبيله وتركوا منها ما سوي ذلك إذ كانت مع أا 
كرامة وحتفة تضمنت تكليفا وابتالء وقد حكى القشريي من هذا املعىن فروى عن أيب اخلري البصري أنه كان بفناء داره 

سود فقري يأوي إىل اخلرابات قال فحملت معي شيئا وطلبته فلما وقعت عينه علي تبسم وأشار بيده إىل األرض رجل أ
فرأيت األرض كلها ذهبا تلمع مث قال هات ما معك فناولته وهالين أمره وهربت وحكى عن النوري أنه خرج ليلة إىل 

أجوزها إال يف زورق وعن سعيد بن حبىي البصري شاطئ دجلة فوجدها وقد التزق الشطان فانصرف وقال وعزتك ال 
قال أتيت عبد الرمحن بن زيد وهو جالس يف ظل فقلت له لو سألت اهللا أن يوسع عليك الرزق لرجوت أن يفعل فقال 

ريب أعلم مبصاحل عباده مث أخذ حصى من األرض مث قال اللهم إن شئت أن جتعلها ذهبا فعلت فإذا هي واهللا يف يده ذهب 
ها إيل وقال أنفقها أنت فال خري يف الدنيا إأل لآلخرة بل كان منهم من استعاذ منها ومن طلبها والتشوف إليها كم فألقا

w  حيكى عن أيب يزيد البسطامي ومنهم من استوت عنده مع غريها من العادات من حيث
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الء خوارق للعادات فكيف شاهد خروج اجلميع من حتت يد املنة وواردة من جهة جمرد اإلنعام فالعادة يف نظر هؤ
يتشوف إىل خارقة ومن بني يديه ومن خلفه ومن فوقه ومن حتته مثلها مع أن ما لديه منها أمت يف حتقيق العبودية كما مر 

يف الشواهد وعدوا من ركن إليها مستدرجا من حيث كانت ابتالء ال من جهة كوا آية أو نعمة حكى القشريي عن أيب 
نا مع أيب تراب النخشيب يف طريق مكة فعدل عن الطريق إىل ناحية فقال له بعض أصحابنا أنا العباس الشريف قال ك

عطشان فضرب برجله األرض فإذا عني ماء زالل فقال الفىت أحب أن أشربه بقدح فضرب بيده إىل األرض فناوله قدحا 
 يل أبو تراب يوما ما يقول من زجاج أبيض كأحسن ما رأيت فشرب وسقانا وما زال القدح معنا إىل مكة فقال

أصحابك يف هذه األمور اليت يكرم اهللا ا عباده فقلت ما رأيت أحدا إال وهو يؤمن ا فقال من ال يؤمن ا فقد كفر إمنا 
سألتك من طريق األحوال فقلت ما أعرف هلم قوال فيه فقال بل قد زعم أصحابك أا خدع من احلق وليس األمر 

 حال السكون إليها فأما من مل يقترح ذلك ومل يساكنها فتلك مرتبة الربانيني وهذا كله يدلك على كذلك إمنا اخلدع يف
ما تقدم من كوا يف حكم الرخصة ال يف حكم العزمية فليتفطن هلذا املعىن فيها فإنه أصل ينبين عليه فيها مسائل منها أا 

وال ال تطلب بالقصد وال تعد من املقامات وال هي معدودة من مجلة األحوال العارضة للقوم واألحوال من حيث هي أح
يف النهايات وال هي دليل على أن صاحبها بالغ مبلغ التربية واهلداية واإلنتصاب لإلفادة كما أن املغامن يف اجلهاد ال تعد 

  من مقاصد اجلهاد األصلية وال هي دليل على بلوغ النهاية واهللا أعلم مت اجلزء األول
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  كتاب المقاصد  ثانيالجزء ال

بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم كتاب املقاصد واملقاصد اليت ينظر فيها 
قسمان أحدمها يرجع إىل قصد الشارع واآلخر يرجع إىل قصد املكلف فاألول يعترب من جهة قصد الشارع يف وضع 

ها لإلفهام ومن جهة قصده يف وضعها للتكليف مبقتضاها ومن جهة قصده يف الشريعة ابتداء ومن جهة قصده يف وضع
 دخول املكلف حتت حكمها فهذه أربعة أنواع

ولنقدم قبل الشروع يف املطلوب مقدمة كالمية مسلمة يف هذا املوضع وهي أن وضع الشرائع إمنا هو ملصاحل العباد يف 
ربهان عليها صحة أو فسادا وليس هذا موضع ذلك وقد وقع اخلالف العاجل واآلجل معا وهذه دعوى ال بد من إقامة ال

فيها يف علم الكالم وزعم الرازي أن أحكام اهللا ليست معللة بعلة ألبتة كما أن أفعاله كذلك وأن املعتزلة اتفقت على أن 
 علم أصول الفقه إىل إثبات أحكامه تعاىل معللة برعاية مصاحل العباد وأنه اختيار أكثر الفقهاء املتأخرين وملا اضطر يف

العلل لألحكام الشرعية أثبت ذلك على أن العلل مبعىن العالمات املعرفة لألحكام خاصة وال حاجة إىل حتقيق األمر يف 
هذه املسألة واملعتمد إمنا هو أنا استقرينا من الشريعة أا وضعت ملصاحل العباد استقراء ال ينازع فيه الرازي وال غريه فإن 

 تعاىل يقول يف بعثه الرسل وهو األصل رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل وما اهللا
أرسلناك إال رمحة للعاملني وقال يف أصل اخللقة وهو الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيام وكان عرشه على املاء 

 دونليبلوكم أيكم أحسن عمال وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعب

الذى خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال وأما التعاليل لتفاصيل األحكام يف الكتاب والسنة فأكثر من أن 
حتصى كقوله بعد آية الوضوء ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وقال يف 

قبلكم لعلكم تتقون ويف الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
واملنكر وقال يف القبلة فولوا وجوهكم شطره لئال يكون للناس عليكم حجة ويف اجلهاد أذن للذين يقاتلون بأم ظلموا 

هدنا أن تقولوا ويف القصاص ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب ويف التقرير على التوحيد ألست بربكم قالوا بلى ش
يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلني واملقصود التنبيه وإذا دل اإلستقراء على هذا وكان يف مثل هذه القضية مفيدا للعلم 

فنحن نقطع بأن األمر مستمر يف مجيع تفاصيل الشريعة ومن هذه اجلملة ثبت القياس واإلجتهاد فلنجر على مقتضاه 
 ا أو غري واجب موكوال إىل علمه فنقول واهللا املستعانويبقى البحث يف كون ذلك واجب

  النوع األول في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة وفيه مسائل 

  المسألة األولى تكاليف الشريعة 

ترجع إىل حفظ مقاصدها يف اخللق وهذه املقاصد ال تعدو ثالثة أقسام أحدها أن تكون ضرورية والثاين أن تكون حاجية 
 تكون حتسينية فأما الضرورية فمعناها أا ال بد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا حبيث إذا فقدت مل جتر والثالث أن

wمصاحل الدنيا على استقامة بل على فساد وارج وفوت حياة ويف األخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع باخلسران املبني 
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يثبت قواعدها وذلك عبارة عن مراعتها من جانب الوجود والثاين ما واحلفظ هلا يكون بأمرين أحدمها ما يقيم أركاا و
يدرأ عنها االختالل الواقع أو املتوقع فيها وذلك عبارة عن مراعاا من جانب العدم فأصول العبادات راجعة إىل حفظ 

 الدين من جانب الوجود كاإلميان

ذلك والعادات راجعة إىل حفظ النفس والعقل من جانب والنطق بالشهادتني والصالة والزكاة والصيام واحلج وما أشبه 
الوجود أيضا كتناول املأكوالت واملشروبات وامللبوسات واملسكونات وما أشبه ذلك واملعامالت راجعة إىل حفظ النسل 

النهي واملال من جانب الوجود وإىل حفظ النفس والعقل أيضا لكن بواسطة العادات واجلنايات وجيمعها األمر باملعروف و
عن املنكر ترجع إىل حفظ اجلميع من جانب العدم والعبادات والعادات قد مثلت واملعامالت ما كان راجعا إىل مصلحة 

 اإلنسان مع غريه كانتقال األمالك بعوض أو بغري عوض بالعقد على الرقاب

 يدرأ ذلك اإلبطال ويتالىف تلك أو املنافع أو األبضاع واجلنايات ما كان عائدا على ما تقدم باإلبطال فشرع فيها ما
املصاحل كالقصاص والديات للنفس واحلد للعقل وتضمني قيم األموال للنسل والفطع والتضمني للمال وما أشبه ذلك 

وجمموع الضروريات مخسة وهي حفظ الدين والنفس والنسل واملال والعقل وقد قالوا إا مراعاة يف كل ملة وأما 
فتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة الالحقة بفوت احلاجيات فمعناها أا م

 املطلوب فإذا مل تراع دخل

على املكلفني على اجلملة احلرج واملشقة ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي املتوقع يف املصاحل العامة وهي جارية يف 
ات ففي العبادات كالرخص املخففة بالنسبة إىل حلوق املشقة باملرض والسفر ويف العبادات والعادات واملعامالت واجلناي

العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حالل مأكال ومشربا وملبسا ومسكنا ومركبا وما أشبه ذلك ويف 
جر ومال العبد ويف اجلنايات املعامالت كالقراض واملساقاة والسلم وإلغاء التوابع يف العقد على املتبوعات كثمرة الش

كاحلكم باللوث والتدمية والقسامة وضرب الدية على العاقلة وتضمني الصناع وما أشبه ذلك وأما التحسينات فمعناها 
األخذ مبا يليق من حماسن العادات وجتنب األحوال املدنسات اليت تأنفها العقول الراجحات وجيمع ذلك قسم مكارم 

ا جرت فيه األوليان ففي العبادات كإزالة النجاسة وباجلملة الطهارات كلها وستر العورة وأخذ األخالق وهي جارية فيم
الزينة والتقرب بنوافل اخلريات من الصدقات والقربات وأشباه ذلك ويف العادات كآداب األكل والشرب وجمانبة املآكل 

يف املعامالت كاملنع من بيع النجاسات وفضل املاء النجاسات واملشارب املستخبثات واإلسراف واالقتار يف املتناوالت و
 والكأل وسلب العبد منصب الشهادة واإلمامة وسلب املرأة

منصب اإلمامة وإنكاح نفسها وطلب العتق وتوابعه من الكتابة والتدبري وما أشبهها ويف اجلنايات كمنع قتل احلر بالعبد 
 األمثلة يدل على ما سواها مما هو يف معناها فهذه األمور راجعة إىل أو قتل النساء والصبيان والرهبان يف اجلهاد وقليل

حماسن زائدة على أصل املصاحل الضرورية واحلاجية إذ ليس فقداا مبخل بأمر ضروري وال حاجي وإمنا جرت جمرى 
  التحسني والتزيني 
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  ة المسألة الثانية كل مرتبة من هذه المراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكمل

مما لو فرضنا فقده مل خيل حبكمتها األصلية فأما األوىل فنحو التماثل يف القصاص فإنه ال تدعو إليه ضرورة وال تظهر فيه 
شدة حاجة ولكنه تكميلي وكذلك نفقة املثل وأجرة املثل وقراض املثل واملنع من النظر إىل األجنبية وشرب قليل املسكر 

تشاات وإظهار شعائر الدين كصالة اجلماعة يف الفرائض والسنن وصالة اجلمعة والقيام ومنع الربا والورع الالحق يف امل
 بالرهن واحلميل واإلشهاد يف

البيع إذا قلنا إنه من الضروريات وأما الثانية فكاعتبار الكفء ومهر املثل يف الصغرية فإن ذلك كله ال تدعو إليه حاجة 
وإن قلنا إن البيع من باب احلاجيات فاإلشهاد والرهن واحلميل من باب التكملة مثل احلاجة إىل أصل النكاح يف الصغرية 

ومن ذلك اجلمع بني الصالتني يف السفر الذي تقصر فيه الصالة ومجع املريض الذي خياف أن يغلب على عقله فهذا 
ثة فكآداب األحداث ومندوبات وأمثاله كاملكمل هلذه املرتبة إذ لو مل يشرع مل خيل بأصل التوسعة والتخفيف وأما الثال

الطهارات وترك إبطال األعمال املدخول فيها وإن كانت غري واجبة واإلنفاق من طيبات املكاسب واإلختيار يف الضحايا 
والعقيقة والعتق وما أشبه ذلك ومن أمثلة هذه املسألة أن احلاجيات كالتتمة للضروريات وكذلك التحسينات كالتكملة 

  روريات هي أصل املصاحل حسبما يأيت تفصيل ذلك بعد هذا إن شاء اهللا للحاجيات فإن الض

  المسألة الثالثة كل تكملة فلها من حيث هي تكملة شرط 

 وهو أن ال يعود اعتبارها على األصل باإلبطال وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إىل رفض أصلها

صل إبطال التكملة ألن التكملة مع ما كملته كالصفة مع فال يصح اشتراطها عند ذلك لوجهني أحدمها أن يف إبطال األ
املوصوف فإذا كان اعتبار الصفة يؤدي إىل ارتفاع املوصوف لزم من ذلك ارتفاع الصفة أيضا فاعتبار هذه التكملة على 

غريمزيد والثاين هذا الوجه مؤد إىل عدم اعتبارها وهذا حمال ال يتصور وإذا مل يتصور مل تعترب التكملة واعترب األصل من 
أنا لو قدرنا تقديرا أن املصلحة التكميلية حتصل مع فوات املصلحة األصلية لكان حصول األصلية أوىل ملا بينهما من 

التفاوت وبيان ذلك أن حفظ املهجة مهم كلى وحفظ املروءات مستحسن فحرمت النجاسات حفظا للمروءات وإجراء 
رورة إىل إحياء املهجة بتناول النجس كان تناوله أوىل وكذلك أصل البيع ألهلها على حماسن العادات فإن دعت الض

ضروري ومنع الغرر واجلهالة مكمل فلو اشترط نفي الغرر مجلة الحنسم باب البيع وكذلك اإلجارة ضرورية أو حاجية 
ن غري عسر منع من واشتراط حضور العوضني يف املعاوضات من باب التكميالت وملا كان ذلك ممكنا يف بيع األعيان م

بيع املعدوم إال يف السلم وذلك يف اإلجارات ممتنع فاشتراط وجود املنافع فيها وحضورها يسد باب املعاملة ا واإلجارة 
 حمتاج

إليها فجازت وإن مل حيضر العوض أو مل يوجد ومثله جار يف اإلطالع على العورات للمباضعة واملداواة وغريمها وكذلك 
 اجلور قال العلماء جبوازه قال مالك لو ترك ذلك لكان ضررا على املسلمني فاجلهاد ضروري والوايل فيه اجلهاد مع والة

ضروري والعدالة فيه مكملة للضرورة واملكمل إذا عاد لألصل باإلبطال مل يعترب ولذلك جاء األمر باجلهاد مع والة اجلور 
wالسوء فإن يف ترك ذلك ترك سنة اجلماعة واجلماعة من شعائر عن النيب وكذلك ما جاء من األمر بالصالة خلف الوالة 
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الدين املطلوبة والعدالة مكملة لذلك املطلوب وال يبطل األصل بالتكملة ومنه إمتام األركان يف الصالة مكمل لضروراا 
رج عمن مل يكمل فإذا أدى طلبه إىل أن ال تصلي كاملريض غري القادر سقط املكمل أو كان يف امتامها حرج ارتفع احل

 وصلى على حسب ما أوسعته الرخصة وستر العورة من باب حماسن

الصالة فلو طلب على اإلطالق لتعذر أداؤها على من مل جيد ساترا إىل أشياء من هذا القبيل يف الشريعة تفوق احلصر كلها 
لذي مل يستجمع شروط اإلمامة وامحل جار على هذا األسلوب وانظر فيما قاله الغزايل يف الكتاب املستظهري يف اإلمام ا

  عليه نظائره 

  المسألة الرابعة المقاصد الضرورية في الشريعة 

أصل للحاجية والتحسينية فلو فرض إختالل الضروري بإطالق الختال باختالله بإطالق وال يلزم من إختالهلما إختالل 
احلاجي بوجه ما وقد يلزم من إختالل احلاجي الضروري بإطالق نعم قد يلزم من إختالل التحسيين بإطالق إختالل 

بإطالق إختالل الضروري بوجه ما فلذلك إذا حوفظ على الضروري فينبغي احملافظة على احلاجي وإذا حوفظ على 
احلاجي فينبغي أن حيافظ على التحسيين إذا ثبت أن التحسيين خيدم احلاجي وأن احلاجي خيدم الضروري فإن الضروري 

ذه مطالب مخسة ال بد من بياا أحدها أن الضروري أصل ملا سواه من احلاجي والتكميلي والثاين أن هو املطلوب فه
إختالل الضروري يلزم منه إختالل الباقيني بإطالق والثالث أنه ال يلزم من إختالل الباقيني إختالل الضروري والرابع أنه 

 ختالل الضروري بوجه ماقد يلزم من إختالل التحسيين بإطالق أو احلاجي بإطالق إ

واخلامس أنه ينبغي احملافظة على احلاجي وعلى التحسيين للضروري بيان األول أن مصاحل الدين والدنيا مبنية على احملافظة 
على األمور اخلمسة املذكورة فيما تقدم فإذا اعترب قيام هذا الوجود الدنيوي مبنيا عليها حىت إذا اخنرمت مل يبق للدنيا 

 ما هو خاص باملكلفني والتكليف وكذلك األمور األخروية ال قيام هلا إال بذلك فلو عدم الدين عدم ترتب وجود أعين
اجلزاء املرجتى ولو عدم املكلف لعدم من يتدين ولو عدم العقل الرتفع التدين ولو عدم النسل مل يكن يف العادة بقاء ولو 

مللك واستبد به املالك عن غريه إذا أخذه من وجهه ويستوي يف ذلك عدم املال مل يبق عيش وأعين باملال ما يقع عليه ا
الطعام والشراب واللباس على اختالفها وما يؤدي إليها من مجيع املتموالت فلو ارتفع ذلك مل يكن بقاء وهذا كله معلوم 

إمنا هي حائمة حول هذا ال يرتاب فيه من عرف ترتيب أحوال الدنيا وأا زاد لآلخرة وإذا ثبت هذا فاألمور احلاجية 
احلمى إذ هي تتردد على الضروريات تكملها حبيث ترتفع يف القيام ا واكتساا املشقات ومتيل م فيها إىل التوسط 

واإلعتدال يف األمور حىت تكون جارية على وجه ال مييل إىل إفراط وال تفريط وذلك مثل ما تقدم يف اشتراط عدم الغرر 
 وكما نقول يف رفع احلرج عن املكلف بسبب املرض حىت جيوز له الصالة قاعدا أو مضطجعا وجيوز له واجلهالة يف البيوع

 ترك الصيام يف وقته إىل زمان صحته وكذلك ترك املسافر الصوم

وشطر الصالة وسائر ما تقدم يف التمثيل وغري ذلك فإذا فهم هذا مل يرتب العاقل يف أن هذه األمور احلاجية فروع دائرة 
حول األمور الضرورية وهكذا احلكم يف التحسينية ألا تكمل ما هو حاجي أو ضروري فإذا كملت ما هو ضروري 
wفظاهر وإذا كملت ما هو حاجي فاحلاجي مكمل للضروري واملكمل للمكمل مكمل فالتحسينية إذا كالفرع لألصل 
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لضروري هو األصل املقصود وأن ما سواه مبين عليه الضروري ومبين عليه بيان الثاين يظهر مما تقدم ألنه إذا ثبت أن ا
كوصف من أوصافه أو كفرع من فروعه لزم من اختالله اختالل الباقيني ألن األصل إذا اختل اختل الفرع من باب أوىل 

ار فلو فرضنا ارتفاع أصل البيع من الشريعة مل يكن اعتبار اجلهالة والغرر وكذلك لو ارتفع أصل القصاص مل ميكن اعتب
املماثلة فيه فإن ذلك من أوصاف القصاص وحمال أن يثبت الوصف مع انتفاء املوصوف وكما إذا سقط عن املغمى عليه 

أو احلائض أصل الصالة مل ميكن أن يبقى عليهما حكم القراءة فيها أو التكبري أو اجلماعة أو الطهارة احلدثية أو اخلبثية ولو 
ع ذلك األمر مث بقي احلكم مقصودا لذلك األمر كان هذا فرض حمال ومن هنا فرض أن مث حكما هو ثابت ألمر فارتف

يعرف مثال أن الصالة إذا ارتفعت ارتفع ما هو تابع هلا ومكمل من القراءة والتكبري والدعاء وغري ذلك ألا من أوصاف 
ك نقول إذا كان أصل الصالة الصالة بالفرض فال يصح أن يقال إن أصل الصالة هو املرتفع وأوصافها خبالف ذلك وكذل

منهيا عنه قصدا أو الصيام كذلك كالنهي عن الصالة يف طريف النهار والنهي عن الصيام يف العيد فكل ما تتصف به من 
مكمالا مندرج حتت أصل النهي من حيث ي عن أصل الصالة اليت هلا هيئة اجتماعية يف الوقوع ألن النهي عن العبادة 

 هي كذلكاملخصوصة من حيث 

وال تكون منهيا عنها إال مبجموع أفعاهلا وأقواهلا فاندرجت املكمالت حتت النهي باندراج الكل وال يقال إن هلذه األشياء 
حقائق يف أنفسها ال تكون منهيا عنها بذلك اإلعتبار فال يلزم أن تكون منهيا عنها مطلقا وإذا مل تكن منيها عنها على 

بارتفاع ما هي تابعة له فال يلزم من إختالل األصل إختالل الفرع كما أصلت وأيضا فإن اإلطالق مل يلزم ارتفاعها 
الوسائل هلا مع مقاصدها هذه النسبة كالطهارة مع الصالة وقد تثبت الوسائل شرعا مع انتفاء املقاصد كجر املوس يف 

م من كوا وضعت مكملة أن ترتفع بارتفاع احلج على رأس من ال شعر له فاألشياء إذا كان هلا حقائق يف أنفسها فال يلز
املكمل ألنا نقول إن القراءة والتكبري وغريمها هلا اعتباران اعتبار من حيث هي من أجزاء الصالة واعتبار من حيث أنفسها 

ك الوجه فأما اعتبارها من الوجه الثاين فليس الكالم فيه وإمنا الكالم يف اعتبارها من حيث هي أجزاء مكملة للصالة وبذل
صارت بالوضع كالصفة مع املوصوف ومن احملال بقاء الصفة مع انتفاء املوصوف إذ الوصف معىن ال يقوم بنفسه عقال 
فكذلك ما كان يف اإلعتبار مثله فإذا كان كذلك مل يصح القول ببقاء املكمل مع انتفاء املكمل وهو املطلوب وكذلك 

ر ولكن إن فرضنا كون الوسيلة كالوصف للمقصود بكونه موضوعا ألجله الصوم وأشباهه وأما مسألة الوسائل فأمر آخ
 فال ميكن واحلال هذه أن تبقى الوسيلة مع انتفاء املقصد إال أن يدل دليل على احلكم ببقائها فتكون

ر إذ ذاك مقصودة لنفسها وإن اجنر مع ذلك أن تكون وسيلة إىل مقصود آخر فال امتناع يف هذا وعلى ذلك حيمل إمرا
املوس على شعر من ال شعر له وذه القاعدة يصح القول بإمرار املوس على رأس من ولد خمتونا بناء على أن مث ما يدل 

على كون اإلمرار مقصودا لنفسه وإال مل يصح فالقاعدة صحيحة وما اعترض به ال نقض فيه عليها واهللا أعلم بغيبه 
وف مع أوصافه ومن املعلوم أن املوصوف ال يرتفع بارتفاع بعض وأحكم بيان الثالث أن الضروري مع غريه كاملوص

أوصافه فكذلك يف مسألتا ألنه يضاهيه مثال ذلك الصالة إذا بطل منها الذكر أو القراءة أو التكبري أو غري ذلك مما يعد 
wيع كما يف اخلشب من أوصافها ألمر ال يبطل أصل الصالة وكذلك إذا ارتفع اعتبار اجلهالة والغرر ال يبطل أصل الب
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والثوب احملشو واجلوز والقسطل واألصول املغيبة يف األرض كاجلزر واللفت وأسس احليطان وما أشبه ذلك وكذا لو 
ارتفع اعتبار املماثلة يف القصاص مل يبطل أصل القصاص وأقرب احلقائق إليه الصفة مع املوصوف فكما أن الصفة ال يلزم 

كذلك ما حنن فيه اللهم إال ان تكون الصفة ذاتية حبيث صارت جزءا من ماهية من بطالا بطالن املوصوف ا 
املوصوف فهي إذ ذاك ركن من أركان املاهية وقاعدة من قواعد ذلك األصل وينخرم األصل باخنرام قاعدة من قواعده 

بالنسبة إىل القادر عليها هذا كما يف الركوع والسجود وحنومها يف الصالة فإن الصالة تنخرم من أصلها باخنرام شيء منها 
 ال نظر فيه والوصف الذي شأنه هذا ليس من احملسنات وال من

احلاجيات وال من الضروريات ال يقال إن من أوصاف الصالة مثال الكمالية أن ال تكون يف دار مغصوبة وكذلك الذكاة 
بطالن أصل الصالة وأصل الذكاة فقد عاد من متامها أن ال تكون بسكني مغصوبة وما أشبهه ومع ذلك فقد قال مجاعة ب

بطالن الوصف بالبطالن على املوصوف ألنا نقول من قال بالصحة يف الصالة والذكاة فعلى هذا األصل املقرر بين ومن 
قال بالبطالن فبىن على اعتبار هذا الوصف كالذايت فكأن الصالة يف نفسها منهي عنها من حيث كانت أركاا كلها اليت 

ان غصبا ألا أكوان حاصلة يف الدار املغصوبة وحترمي األصل إمنا يرجع إىل حترمي األكوان فصارت الصالة نفسها هي أكو
منهيا عنها كالصالة يف طريف النهار والصوم يف يوم العيد وكذلك الذكاة حني صارت السكني منهيا عن العمل ا ألن 

منهيا عنه فصار أصل الذكاة منهيا عنه فعاد البطالن إىل األصل العمل ا غصب كان هذا العمل املعني وهو الذكاة 
بسبب بطالن وصف ذايت ذا االعتبار ويتصور هنا النظر يف أحباث هي منشأ اخلالف يف مسألة الصالة يف الدار املغصوبة 

يف إحلاق الفروع به أو ولكنها غري قادحة يف أصلنا املذكور إذ ال يتصور فيه خالف ألن أصله عقلي وإمنا يتصور اخلالف 
عدم إحلاقها به بيان الرابع من أوجه أحدها أن كل واحدة من هذه املراتب ملا كانت خمتلفة يف تأكد االعتبار 

فالضروريات آكدها مث تليها احلاجيات والتحسينات وكان مرتبطا بعضها ببعض كان يف إبطال األخف جرأة على ما هو 
األخف كأنه محى لآلكد والراتع حول احلمى يوشك أن يقع فيه فاملخل مبا هو آكد منه ومدخل لإلخالل به فصار 

 مكمل كاملخل باملكمل من هذا الوجه

ومثال ذلك الصالة فإن هلا مكمالت وهي هنا سوى األركان والفرائض ومعلوم أن املخل ا متطرق لإلخالل بالفرائض 
ك ما يف احلديث من قوله عليه السالم كالراتع حول احلمى واألركان ألن األخف طريق إىل األثقل ومما يدل على ذل

يوشك أن يقع فيه ويف احلديث لعن اهللا السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق احلبل فتقطع يده وقول من قال إين 
 هذا ألجعل بيين وبني احلرام سترة من احلالل وال أحرمها وهوأصل مقطوع به متفق عليه وحمل ذكره القسم الثاين من

الكتاب فاملتجرىء على األخف باإلخالل به معرض للتجرؤ على ما سواه فكذلك املتجرىء على اإلخالل ا يتجرأ على 
الضروريات فإذا قد يكون يف إبطال الكماالت بإطالق إبطال الضروريات بوجه ما ومعىن ذلك أن يكون تاركا 

ن أتى بشيء منها كان نزرا أو يأيت جبملة منها إن تعددت إال ان للمكمالت وخمال ا باطالق حبيث ال يأيت بشيء منها وإ
األكثر هو املتروك واملخل به ولذلك لو اقتصر املصلي على ما هو فرض يف الصالة مل يكن يف صالته ما يستحسن وكانت 

w من املكمالت إىل اللعب أقرب ومن هنا يقول بالبطالن يف ذلك من يقوله وكذلك نقول يف البيع إذا فات فيه ما هو
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كانتفاء الغرر واجلهالة أوشك أن ال حيصل للمتعاقدين أو ألحدمها مقصود فكان وجود العقد كعدمه بل قد يكون عدمه 
أحسن من وجوده وكذلك سائر النظائر والثاين أن كل درجة بالنسبة إىل ما هو آكد منها كالنفل بالنسبة إىل ما هو 

 لنسبة إىل أصل الصالة كاملندوبفرض فستر العورة واستقبال القبلة با

إليه وكذلك قراءة السورة والتكبري والتسبيح بالنسبة إىل أصل الصالة وهكذا كون املأكول واملشروب غري جنس وال 
مملوك للغري وال مفقود الذكاة بالنسبة إىل أصل إقامة البنية وإحياء النفس كالنفل وكذلك كون املبيع معلوما ومنتفعا به 

 ذلك من أوصافه بالنسبة إىل أصل البيع كالنافلة وقد تقرر يف كتاب األحكام أن املندوب إليه باجلزء ينتهض شرعا وغري
أن يصري واجبا بالكل فاإلخالل باملندوب مطلقا يشبه اإلخالل بالركن من أركان الواجب ألنه قد صار ذلك املندوب 

لته أو شبيه به فمن هذا الوجه أيضا يصح أن يقال إن إبطال مبجموعه واجبا يف ذلك الواجب فكذلك إذا أخل مبا هو مبرت
املكمالت بإطالق قد يبطل الضروريات بوجه ما والثالث أن جمموع احلاجيات والتحسينيات ينتهض أن يكون كل واحد 

منهما كفرد من أفراد الضروريات وذلك أن كمال الضروريات من حيث هي ضروريات إمنا حيسن موقعه حيث يكون 
ها على املكلف سعة وبسطة من غري تضييق وال حرج وحيث يبقى معها خصال معاين العادات ومكارم األخالق موفرة في

الفصول مكملة األطراف حىت يستحسن ذلك أهل العقول فإذا أخل بذلك لبس قسم الضروريات لبسة احلرج والعنت 
عمل وغري صاف يف النظر الذي وضعت عليه واتصف بضد ما يستحسن يف العادات فصار الواجب الضروري متكلف ال

 الشريعة وذلك ضد ما وضعت عليه ويف احلديث بعثت ألمتم مكارم األخالق فكأنه لو فرض فقدان

املكمالت مل يكن الواجب واقعا على مقتضى ذلك وذلك خلل يف الواجب ظاهر أما إذا كان اخللل يف املكمل للضروري 
ث ال يزيل حسنه وال يرفع جته وال يغلق باب السعة عنه فذلك ال خيل به وهو واقعا يف بعض ذلك ويف يسريمنه حبي

ظاهر والرابع أن كل حاجي وحتسيين إمنا هو خادم لألصل الضروري ومؤنس به وحمسن لصورته اخلاصة إما مقدمة له أو 
ري على أحسن حاالته وذلك مقارنا أو تابعا وعلى كل تقدير فهو يدور باخلدمة حواليه فهو أحرى أن يتأدى به الضرو

أن الصالة مثال إذا تقدمتها الطهارة أشعرت بتأهب ألمر عظيم فإذا استقبل القبلة أشعر التوجه حبضور املتوجه إليه فإذا 
أحضر نية التعبد أمثر اخلضوع والسكون مث يدخل فيها على نسقها بزيادة السورة خدمة لفرض أم القرآن ألن اجلميع 

ه إليه وإذا كرب وسبح وتشهد فذلك كله تنبيه للقلب وإيقاظ له أن يغفل عما هو فيه من مناجاة ربه كالم الرب املتوج
والوقوف بني يديه وهكذا إىل آخرها فلو قدم قبلها نافلة كان ذلك تدرجيا للمصلي واستدعاء للحضور ولو أتبعها نافلة 

 ذلك أن جعلت أجزاء الصالة غري خالية من ذكر أيضا لكان خليقا باستصحاب احلضور ىف الفريضة وىف اإلعتبار ىف
مقرون بعمل ليكون اللسان واجلوارح متطابقة على شىء واحد وهو احلضور مع اهللا فيها باإلستكانة واخلضوع والتعظيم 
واإلنقياد ومل خيل موضع من الصالة من قول أو عمل لئال يكون ذلك فتحا لباب الغفلة ودخول وساوس الشيطان فأنت 

 أن هذه املكمالت الدائرة حول محى الضروري خادمة له ومقوية جلانبه فلو خلت عن ذلك أو عن أكثره لكان خلال ترى
 فيها وعلى هذا
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الترتيب جيرى سائر الضروريات مع مكمالا ملن اعتربها بيان اخلامس ظاهر مما تقدم ألنه إذا كان الضروري قد خيتل 
ا ألجله مطلوبة وألنه إذا كانت زينة ال يظهر حسنه إال ا كان من األحق أن ال بإختالل مكمالته كانت احملافظة عليه

خيل ا وذا كله يظهر أن املقصود األعظم ىف املطالب الثالثة احملافظة على األول منها وهو قسم الضروريات ومن 
أصول الدين وقواعد الشريعة هنالك كان مراعي ىف كل ملة حبيث مل ختتلف فيه امللل كما اختلفت ىف الفروع فهى 

  وكليات امللة 

  المسألة الخامسة المصالح المثبوتة فى هذه الدار 

  ينظر فيها من جهتني من جهة مواقع الوجود ومن جهة تعلق اخلطاب الشرعي ا فأما 

 ما يرجع إىل النظر األول فإن املصاحل الدنيوية من حيث هى موجودة هنا ال يتخلص كوا مصاحل حمضة وأعين باملصاحل
قيام حياة اإلنسان ومتام عيشه ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على اإلطالق حىت يكون منعما على اإلطالق 

وهذا ىف جمرد اإلعتياد ال يكون ألن تلك املصاحل مشوبة بتكاليف ومشاق قلت أو كثرت تقترن ا أو تسبقها أو تلحقها 
سكين والركوب والنكاح وغري ذلك فإن هذه األمور ال تنال إال بكد وتعب كما أن املفاسد كاألكل والشرب واللبس وال

من مفسدة تفرض ىف العادة اجلارية إال ويقترن ا أو يسبقها  الدنيوية ليست مبفاسد حمضة من حيث مواقع الوجود إذ ما
ل وذلك أن هذه الدار وضعت على اإلمتزاج أو يتبعها من الرفق واللطف ونيل اللذات كثري ويدلك عل ذلك ما هو األص

بني الطرفني واالختالط بني القبيلني فمن رام استخالص جهة فيها مل يقدر على ذلك وبرهانه التجربة التامة من مجيع 
م اخلالئق وأصل ذلك األخبار بوضعها على االبتالء واالختبار والتمحيص قال اهللا تعاىل ونبلوكم بالشر واخلري فتنة ليبلوك

أيكم أحسن عمال وما ىف هذا املعىن وقد جاء ىف احلديث حفت اجلنة باملكاره وحفت النار بالشهوات فلهذا مل خيلص ىف 
الدنيا ألحد جهة خالية من شركة اجلهة األخرى فإذا كان كذلك فاملصاحل واملفاسد الراجعة إىل الدنيا إمنا تفهم على 

ة فهي املصلحة املفهومة عرفا وإذا غلبت اجلهة األخرى فهى املفسدة مقتضى ما غلب فإذا كان الغالب جهة املصلح
املفهومة عرفا ولذلك كان الفعل ذو الوجهني منسوبا إىل اجلهة الراجحة فإن رجحت املصلحة فمطلوب ويقال فيه إنه 

خرج عن مصلحة وإذا غلبت جهة املفسدة فمهروب عنه ويقال إنه مفسدة على ما جرت به العادات ىف مثله فإن 
مقتضى العادات فله نسبة أخرى وقسمة غري هذه القسمة هذا وجه النظر ىف املصلحة الدنيوية واملفسدة الدنيوية من حيث 

  مواقع الوجود ىف األعمال العادية 

كم وأما النظر الثاىن فيها من حيث تعلق اخلطاب ا شرعا فاملصلحة إذا كانت هى الغالبة عند مناظرا مع املفسدة ىف ح
 اإلعتياد فهى املقصودة

شرعا ولتحصيلها وقع الطلب على العباد ليجري قانوا على أقوم طريق وأهدى سبيل وليكون حصوهلا أمت وأقرب وأوىل 
بنيل املقصود على مقتضى العادات اجلارية ىف الدنيا فإن تبعها مفسدة أو مشقة فليست مبقصودة ىف شرعية ذلك الفعل 

إذا كانت هى الغالبة بالنظر إىل املصلحة ىف حكم اإلعتياد فرفعها هو املقصود شرعا وألجله وقع وطلبه وكذلك املفسدة 
wالنهي ليكون رفعها على أمت وجوه اإلمكان العادي ىف مثلها حسبما يشهد له كل عقل سليم فإن تبعتها مصلحة أو لذة 
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ل وما سوى ذلك ملغي ىف مقتضى النهي كما فليست هى املقصودة بالنهي عن ذلك الفعل بل املقصود ما غلب ىف احمل
كانت جهة املفسدة ملغاة ىف جهة األمر فاحلاصل من ذلك أن املصاحل املعتربة شرعا أو املفاسد املعتربة شرعا هى خالصة 

غري مشوبة بشىء من املفاسد ال قليال وال كثريا وإن توهم أا مشوبة فليست ىف احلقيقة الشرعية كذلك ألن املصلحة 
املغلوبة أو املفسدة املغلوبة إمنا املراد ا ما جيري ىف اإلعتياد الكسيب من غري خروج إىل زيادة تقتضى التفات الشارع إليها 

على اجلملة وهذا املقدار هو الذى قيل إنه غري مقصود للشارع ىف شرعية األحكام والدليل على ذلك أمران أحدمها أن 
ة للشارع أعين معتربة عند الشارع مل يكن الفعل مأمورا به بإطالق وال منهيا عنه اجلهالة املعلومة لو كانت مقصود

 بإطالق بل كان يكون مأمورا به من حيث املصلحة ومنهيا عنه من حيث املفسدة ومعلوم قطعا أن األمر ليس كذلك

 النفوس ومنع إتالفها وما أشبه وهذا يتبني ىف أعلى املراتب ىف األمر والنهي كوجوب اإلميان وحرمة الكفر ووجوب إحياء
ذلك فكان يكون اإلميان الذى ال أعلى منه ىف مراتب التكليف منهيا عنه من جهة مافيه من كسر النفس من إطالقها 

وقطعها عن نيل أغراضها وقهرها حتت سلطان التكليف الذى ال لذة فيه هلا وكان الكفر الذى يقتضى إطالق النفس من 
 بالشهوات من غري خوف مأمور به أو مأذونا فيه ألن األمور امللذوذة واملخرجة عن القيود القاهرة قيد التكليف ومتتعها

مصلحة على اجلملة وكل هذا باطل حمض بل اإلميان مطلوب بإطالق والكفر منهى عنه بإطالق فدل على أن جهة 
فران غري معتربة شرعا وإن ظهر تأثريها عادة املفسدة بالنسبة إىل طلب اإلميان وجهة املصلحة بالنسبة إىل النهي عن الك

وطبعا والثاىن أن ذلك لو كان مقصود اإلعتبار شرعا لكان تكليف العبد كله تكليفا مبا ال يطاق وهو باطل شرعا أما 
كون تكليف ما ال يطاق باطال شرعا فمعلوم ىف األصول وأما بيان املالزمة فألن اجلهة املرجوحة مثال مضادة ىف الطلب 
للجهة الراجحة وقد أمر مثال بإيقاع املصلحة الراجحة لكن على وجه يكون فيه منهيا عن إيقاع املفسدة املرجوحة فهو 
مطوب بإيقاع الفعل ومنهى عن إيقاعه معا واجلهتان غري منفكتني ملا تقدم من أن املصاحل واملفاسد غري متمحضة فال بد 

مر والنهي معا فقد قيل له افعل وال تفعل لفعل واحد أي من وجه واحد ىف ىف إيقاع الفعل أو عدم إيقاعه من توارد األ
الوقوع وهو عني تكليف ما ال يطلق ال يقال إن املصلحة قد تكون غري مأمور ا ولكن مأذونا فيها فال جيتمع األمر 

ما يصح أن تكون مأذونا فيها والنهي معا فال يلزم احملظور ألنا نقول إن هذا ال يطرد ىف مجيع املصاحل فإن املصلحة ك
 يصح أن تكون مأمورا ا وإن سلم ذلك فاإلذن مضاد لألمر والنهي

معا فإن التخيري مناف لعدم التخيري ومها واردان على الفعل الواحد فورود اخلطاب ما معا خطاب مبا ال يستطاع إيقاعه 
 الدار املغصوبة إلمكان اإلنفكاك بأن يصلى ىف غري على الوجه املخاطب به وهو ما أردنا بيانه وليس هذا كالصالة ىف

الدار وهذا ليس كذلك فإن قيل إن هذا التقدير مشري ملا ذهب إليه الفالسفة ومن تبعهم من أن الشر ليس مبقصود الفعل 
لق ألجل الشر وإمنا ااملقصود اخلري فإذا خلق اهللا تعاىل خلقا ممتزجا خريه بشره فاخلري هو الذى خلق اخللق ألجله ومل خي

وإن كان واقعا به كالطبيب عندهم إذا سقى املريض الدواء املر البشع املكروه فلم يسقه إياه ألجل ما فيه من املرارة 
واألمر املكروه بل ألجل ما فيه من الشفاء والراحة وكذلك اإليالم بالقصد واحلجامة وقطع العضو املتأكل إمنا قصده 

wر فكذلك عندهم مجيع ما ىف الوجود من املفاسد املسببة عن أسباا فما تقدم شبيه ذا من بذلك جلب الراحة ودفع املضا
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حيث قلت إن الشارع مع قصده التشريع ألجل املصلحة ال يقصد وجه املفسدة مع أا الزمة للمصلحة وهو أيضا مشري 
 وقوعها إمنا هو على خالف اإلرادة تعاىل اهللا إىل مذاهب املعتزلة القائلني بأن الشرور واملفاسد غري مقصودة الوقوع وأن

عن ذلك علوا كبريا فاجلواب أن كالم الفالسفة إمنا هو ىف القصد اخللقي التكويين وليس كالمنا فيه وإمنا كالمنا ىف 
 لقالقصد التشريعي وقد تبني الفرق بينهما ىف موضعه من كتاب األوامر والنواهى ومعلوم أن الشريعة وضعت ملصاحل اخل

بإطالق حسبما تبني يف موضعه فكل ما شرع جللب مصلحة أو دفع مفسدة فغري مقصود فيه ما يناقض ذلك وإن كان 
واقعا بالوجود فبالقدرة القدمية وعن اإلرادة القدمية ال يعزب عن علم اهللا وقدرته وإرادته شيء من ذلك كله يف األرض 

تيب آخر على حسب ما وضعه واألمر والنهي ال يستلزمان إرادة وال يف السماء وحكم التشريع أمر آخر له نظر وتر
الوقوع أو عدم الوقوع وإمنا هذا قول املعتزلة وبطالنه مذكور يف علم الكالم فالقصد التشريعي شيء والقصد اخللقي 

فردت لكانت شيء آخر ال مالزمة بينهما فصل وأما إذا كانت املصلحة أو املفسدة خارجة عن حكم اإلعتياد حبيث لو ان
مقصودة اإلعتبار للشارع ففي ذلك نظر وال بد من متثيل ذلك مث ختليص احلكم فيه حبول اهللا مثاله أكل امليتة للمضطر 

وأكل النجاسات واخلبائث اضطرارا وقتل القاتل وقطع القاطع وباجلملة العقوبات واحلدود للزجر وقطع اليد املتأكلة وقلع 
 العروق والقصد وغري ذلك للتداوي وما أشبه ذلك من األمور اليت انفردت عما غلب الضرس الوجعة واإلبالم بقطع

عليها لكان النهي عنها متوجها وباجلملة كل ما تعارضت فيه األدلة فال خيلو أن تتساوى اجلهتان أو تترجح إحدامها على 
التساوي مبقتضى األدلة ولعل هذا غري األخرى فإن تساوتا فال حكم من جهة املكلف بأحد الطرفني دون االخر إذ اظهر 

 واقع يف الشريعة وإن فرض وقوعه

فال ترجيح إال بالتشهي من غري دليل وذلك يف الشرعيات باطل باتفاق وأما أن قصد الشارع متعلق بالطرفني معا طرف 
عل الواحد فال ميكن اإلقدام وطرف اإلحجام فغري صحيح ألنه تكليف ما ال يطاق إذ قد فرضنا تساوي اجلهتني على الف

أن يؤمر به وينهى عنه معا وال يكون أيضا القصد غري متعلق بواحدة منهما إذ قد فرضنا أن توارد األمر والنهي معا ومها 
علمان على القصد على اجلملة حسبما يأيت يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل إذ ال أمر وال ي من غري اقتضاء فلم يبق إال أن 

هتني دون األخرى ومل يتعني ذلك للمكلف فال بد من التوقف وأما إن ترجحت إحدى اجلهتني على يتعلق بإحدى اجل
األخرى فيمكن أن يقال إن قصد الشارع متعلق باجلهة األخرى إذ لو كان متعلقا باجلهة األخرى ملا صح الترجيح ولكان 

ترجيح وميكن أن يقال إن اجلهتني معا عند احلكم كما إذا تساوت اجلهتان فيجب الوقف وذلك غري صحيح مع وجود ال
اتهد معتربتان إذ كل واحدة منهما حيتمل أن تكون هي املقصودة للشارع وحنن إمنا كلفنا مبا ينقدح عندنا أنه مقصود 

 للشارع ال مبا هو مقصوده يف نفس األمر فالراجحة وإن ترجحت ال تقطع إمكان

ال أن هذا اإلمكان مطرح يف التكليف إال عند تساوي اجلهتني وغري مطرح كون اجلهة األخرى هي املقصودة للشارع إ
يف النظر ومن هنا نشأت قاعدة مراعاة اخلالف عند طائفة من الشيوخ واإلمكان األول جار على طريقة املصوبني والثاين 

ة اإلعتبار شرعا عند جار على طريقة املخطئني وعلى كل تقدير فالذي يلخص من ذلك أن اجلهة املرجوحة غري مقصود
wاجتماعها مع اجلهة الرجحة إذ لو كانت مقصودة للشارع الجتمع األمر والنهي معا على الفعل الواحد فكان تكليفا مبا 
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ال يطاق وكذلك يكون احلكم يف املسائل اإلجتهادية كلها سواء علينا أقلنا إن كل جمتهد مصيب أم ال فال فرق إذا بني ما 
جوحة جاريا على اإلعتياد أو خارجا عنه فالقياس مستمر والربهان مطلق يف القسمني وذلك ما أردنا كان من اجلهات املر

بيانه فإن قيل أفال تكون اجلهة املغلوبة مقصودة للشارع بالقصد الثاين فإن مقاصد الشارع تنقسم إىل دينك هكذا وإن يف 
 يناقض القصد األول فإذا ناقضه مل يكن مقصودا بالقصد األول الكتاب الضربني فاجلواب أن القصد الثاين إمنا يثبت إذا مل

  وال بالقصد الثاين وهذا مذكور يف موضعه من هذا الكتاب وباهللا التوفيق 

  المسألة السادسة لما كانت المصالح والمفاسد 

د األخروية فنقول إا على ضربني دنيوية وأخروية وتقدم الكالم على الدنيوية اقتضى احلال الكالم يف املصاحل واملفاس
على ضربني أحدمها أن تكون خالصة ال امتزاج ألحد القبيلني باآلخر كنعيم أهل اجلنان وعذاب أهل اخللود يف النريان 

 أعاذنا اهللا من النار وأدخلنا اجلنة

 يف النار خاصة فإذا برمحته والثاين أن تكون ممتزجة وليس ذلك إال بالنسبة إىل من يدخل النار من املوحدين يف حال كونه
أدخل اجلنة برمحة اهللا رجع إىل القسم األول وهذا كله حسبما جاء يف الشريعة إذ ليس للعقل يف األمور األخروية جمال 

وإمنا تتلقى أحكامها من السمع أما كون هذا القسم الثاين ممتزجا فظاهر ألن النار ال تنال منهم مواضع السجود وال حمل 
حة ظاهرة وأيضا فإمنا تأخذهم على قدر أعماهلم وأعماهلم مل تتمحض للشر خاصة فال تأخذهم النار اإلميان وتلك مصل

أخذ من ال خري يف عمله على حال وهذا كاف يف حصول املصلحة الناشئة من اإلميان واألعمال الصاحلة مث الرجاء املعلق 
 النار إىل غري ذلك من األمور اجلزئية اآلتية يف بقلب املؤمن راحة ما حاصلة له مع التعذيب فهي تنفس عنه من كرب

الشريعة من استقراها ألفاها وأما كون األول حمضا فيدل عليه من الشريعة أدلة كثرية كقوله تعاىل ال يفتر عنهم وهم فيه 
 إىل سائر ما مبلسون وقوله فالذين كفروا قطعت هلم ثياب من نار اآلية وقوله ال ميوت فيها وال حيىي وهو أشد ما هنالك

يدل على اإلبعاد من الرمحة ويف اجلنة آيات آخر وأحاديث تدل على أن ال عذاب وال مشقة وال مفسدة كقوله إن املتقني 
يف جنات وعيون ادخلوها بسالم آمنني إىل قوله ال ميسهم فيها نصب وما هم منها مبخرجني وقوله سالم عليكم طبتم 

 هو معلوم وقد بني ذلك ربنا بقوله يف اجلنة أنت رمحيت ويف النار أنت عذايبفادخلوها خالدين إىل غري ذلك مما 

فسمى هذه بالرمحة مبالغة وهذه بالعذاب مبالغة فإن قيل كيف يستقيم هذا وقد ثبت أن يف النار دركات بعضها أشد من 
يف ضحضاح مع أنه من بعض كما أنه جاء يف اجلنة أن فيها درجات بعضها فوق بعض وجاء يف بعض أهل النار أنه 

املخلدين وجاء أن يف اجلنة من حيرم بعض نعيمها كالذي ميوت مدمن مخر ومل يتب منها وإذا كانت دركات اجلحيم 
أعاذنا اهللا منها بعضها أشد فالذي دون األشد أخف من األشد واخلفة مما يقتضيه وصف الرمحة اليت حتصل مصلحة ما 

ب بالنسبة إىل ما يتوهم فوقه خفيف كما أنه شديد بالنسبة إىل ما هو دونه وإذا وأيضا فالقدر الذي وصل إليه العذا
تصورت اخلفة ولو بنسبة ما فهي مصلحة يف ضمن مفسدة العذاب كما أن درجات اجلنة كذلك يف الطرف اآلخر فإن 

 النسبة ومعلوم أن رتبة اجلزاء على حسب العمل وإذا كان عمل الطاعة قليال بسبب كثرة املخالفة كان اجلزاء على تلك
wآخر من يدخل اجلنة ليست كرتبة من مل يعص اهللا قط ودأب على الطاعات عمره وإمنا ذلك ألجل عمل األول السبيب 
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فكان جزاؤه على الطاعة يف اآلخرة نعيما كدره عليه كثرة املخالفة وهذا معىن ممازجة املفسدة فإذا كان كذلك فالقسمان 
نه ال يصح يف املنقول ألبتة أن تكون اجلنة ممتزجة النعيم بالعذاب وال أن فيها مفسدة ما بوجه معا قسم واحد فاجلواب أ

من الوجوه هذا مقتضى نقل الشريعة نعم العقل ال حييل ذلك فإن أحوال اآلخرة ليست جارية على مقتضيات العقول 
ما ولذلك قال تعاىل ال يفتر عنهم وهم فيه كما أنه ال يصح أن يقال يف النار إن فيها للمخلدين رمحة تقتضي مصلحة 

مبلسون فال حالة هنالك ليسترحيوا إليها وإن قلت كيف وهي دار العذاب عياذا باهللا منها وما جاء يف حرمان اخلمر 
 فذلك راجع إىل معىن املراتب فال جيد من حيرمها أملا بفقدها

الضحضاح فأمر خاص كشهادة خزمية وعناق أيب بردة وال نقض كما ال جيد اجلميع أملا بفقد شهوة الولد أما املخرج إىل 
مبثل ذلك على األصول اإلستقرائية القطعية غري أنه جيب النظر هنا ىف وجه تفاوت الدرجات والدركات ملا ينبين على 

عىن هذا ذلك من الفوائد الفقهية ال من جهة أخرى وذلك أن املراتب وإن تفاوتت اليلزم من تفاوا نقيض وال ضد وم
أنك إذا قلت فالن عامل فقد وصفته بالعلم وأطلقت ذلك عليه إطالقا حبيث ال يستراب ىف حصول ذلك الوصف له على 

كماله فإذا قلت وفالن فوقه ىف العلم فهذا الكالم يقتضى أن الثاين حاز رتبة ىف العلم فوق رتبة األول وال يقتضى أن 
ك إذا قلت مرتبة األنبياء ىف اجلنة فوق مرتبة العلماء فال يقتضى ذلك للعلماء األول متصف باجلهل ولو على وجه ما فكذل

نقصا من النعيم وال غضا من املرتبة حبيث يداخله ضده بل العلماء منعمون نعيما ال نقص فيه واألنبياء عليهم الصالة 
 املنافقني وغريهم كل ىف العذاب ال والسالم فوق ذلك ىف النعيم الذي ال نقص فيه وكذلك القول ىف العذاب بالنسبة إىل

يداخله راحة ولكن بعضهم أشد عذابا من بعض وألجل ذلك ملا سئل النيب عن خري دور األنصار أجاب مبا عليه األمر ىف 
ترتيبهم ىف اخلريية بقوله خري دور األنصار بنو النجار مث بنو عبد األشهل مث بنو احلرث بن اخلزرج مث بنو ساعدة مث قال 

  كل دور األنصار خري رفعا لتوهم الضد من حيث كانت أفعل التفصيلوىف

قد تستعمل على ذلك الوجه كقوله تعاىل بل تؤثرون احلياة الدنيا واآلخرة خري وأبقى وحنو ذلك فلم يكن تفضيله عليه 
نه إىل املدح وقد الصالة والسالم بعض دور األنصار على بعض تنقيصا باملفضول ولو قصد ذلك لكان أقرب إىل الذم م

بني احلديث هذا املعىن املقرر فإن يف آخره فلحقنا سعد ابن عبادة فقال أمل تر أن نيب اهللا خري األنصار فجعلنا خريا فقال أو 
ليس حبسبكم أن تكونوا من األخيار لكن التقدمي يف الترتيب يقتضي رفع املزية وال يقتضي اتصاف املؤخر بالضد ال قليال 

كذلك جيري حكم التفضيل بني األشخاص وبني األنواع وبني الصفات وقد قال اهللا تعاىل تلك الرسل فصلنا وال كثريا و
بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبيني عل بعض ويف احلديث املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف 

 حقيقة النوع ال ميكن وإمنا يكون بالنسبة إىل ما ويف كل خري وحاصل هذا أن ترتيب أشخاص النوع الواحد بالنسبة إىل
ميتاز به بعض األشخاص من اخلواص واألوصاف اخلارجة عن حقيقة ذلك النوع وهذا معىن حسن جدا من حتققه هانت 

عليه معضالت ومشكالت يف فهم الشريعة كالتفضيل بني األنبياء عليهم الصالة والسالم وزيادة اإلميان ونقصانه وغري 
  من الفروع الفقهية واملعاين الشرعية اليت زلت بسبب اجلهل ا أقدام كثري من الناس وباهللا التوفيقذلك
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  المسألة السابعة إذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح األخروية والدنيوية 

 كان من قبيل الضروريات أو وذلك على وجه ال خيتل هلا به نظام ال حبسب الكل وال حبسب اجلزء وسواء يف ذلك ما
احلاجيات أو التحسينات فإا لو كانت موضوعة حبيث ميكن أن خيتل نظامها أو ختل أحكامها مل يكن التشريع موضوعا 
هلا إذ ليس كوا مصاحل إذا ذاك بأوىل من كوا مفاسد لكن الشارع قاصد ا أن تكون مصاحل على اإلطالق فال بد أن 

ك الوجه أبديا وكليا وعاما يف مجيع أنواع التكليف واملكلفني ومجيع األحوال وكذلك وجدنا األمر يكون وضعها على ذل
فيها واحلمد هللا وأيضا فسيأيت بيان أن األمور الثالثة كلية يف الشريعة ال ختتص على اجلملة وإن ترتلت إىل اجلزئيات فعلى 

ت كلية فليدخل حتتها اجلزئيات فالنظر الكلي فيها مرتل وجه كلي وإن خصت بعضا فعلى نظر الكلي كما أا إن كان
للجزئيات وترتله للجزئيات ال خيرم كونه كليا وهذا املعىن إذا ثبت دل على كمال النظام يف التشريع وكمال النظام فيه 

  يأىب أن ينخرم ما وضع له وهو املصاحل 

  المسألة الثامنة المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة 

 إمنا تعترب من حيث تقام احلياة الدنيا للحياة األخرى ال من حيث أهواء النفوس يف جلب مصاحلها العادية

أو درء مفاسدها العادية والدليل على ذلك أمور أحدها ما سيأيت ذكره إن شاء اهللا تعاىل أن الشريعة إمنا جاءت لتخرج 
ذا املعىن إذا ثبت ال جيتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على املكلفني عن دواعي أهوائهم حىت يكونوا عبادا هللا وه

وفق أهواء النفوس وطلب منافعها العاجلة كيف كانت وقد قال ربنا سبحانه ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السموات 
 واألرض ومن فيهن اآلية والثاين ما تقدم معناه من أن املنافع احلاصلة للمكلف مشوبة باملضار

 أن املضار حمفوفة ببعض املنافع كما نقول إن النفوس حمترمة حمفوظة ومطلوبة اإلحياء حبيث إذا دار األمر بني عادة كما
إحيائها وإتالف املال عليها أو اتالفها وإحياء املال كان إحياؤها أوىل فإن عارض إحياؤها إماتة الدين كان إحياء الدين 

 الكفار وقتل املرتد وغري ذلك وكما إذا عارض إحياء نفس واحدة إماتة أوىل وإن أدى إىل إماتتها كما جاء يف جهاد
نفوس كثرية يف احملارب مثال كان إحياء النفوس الكثرية أوىل وكذلك إذا قلنا األكل والشرب فيه إحياء النفوس وفيه 

ه وتوابعه انتهاء كثريا ومع ذلك منفعة ظاهرة مع أن فيه من املشاق واآلالم ىف حتصيله ابتداء وىف استعماله حاال ويف لوازم
فاملعترب إمنا هو األمر األعظم وهو جهة املصلحة اليت هي عماد الدين والدنيا ال من حيث أهواء النفوس حىت إن العقالء قد 

اتفقوا على هذا النوع يف اجلملة وإن مل يدركوا من تفاصيلها قبل الشرع ما أتى به الشرع فقد اتفقوا يف اجلملة على 
بار إقامة احلياة الدنيا هلا أو لآلخرة حبيث منعوا من اتباع مجلة من أهوائهم بسبب ذلك هذا وإن كانوا بفقد الشرع اعت

عل غري شيء فالشرع ملا جاء بني هذا كله ومحل املكلفني عليه طوعا أو كرها ليقيموا أمر دنياهم آلخرم والثالث أن 
 حقيقية ومعنا كوا اضافية أا منافع أو مضار يف حال دون حال وبالنسبة إىل املنافع واملضار عامتها أن تكون اضافية ال

شخص دون شخص أو وقت دون وقت فاألكل والشرب مثال منفعة لإلنسان ظاهرة ولكن عند وجود داعية األكل 
  يلحقه به ضرروكون املتناول لذيذا طيبا ال كريها وال مرا وكونه ال يولد ضررا عاجال وال آجال وجهة اكتسابه ال
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عاجل وال آجل وال يلحق غريه بسببه أيضا ضرر عاجل وال آجل وهذه األمور قلما جتتمع فكثري من املنافع تكون ضررا 
على قوم ال منافع أو تكون ضررا ىف وقت أو حال وال تكون ضررا يف آخر وهذا كله بني يف كون املصاحل واملفاسد 

 ال لنيل الشهوات ولو كانت موضوعة لذلك مل حيصل ضرر مع متابعة األهواء ولكن مشروعة أو ممنوعة إلقامة هذه احلياة
ذلك ال يكون فدل على أن املصاحل واملفاسد ال تتبع األهواء والرابع أن اإلغراض يف األمر الواحد ختتلف حبيث إذا نفذ 

من أن يكون وضع الشريعة على غرض بعض وهو منتفع به تضرر آخر ملخالفة غرضه فحصول اإلختالف يف األكثر مينع 
وفق األغراض وإمنا يستتب أمرها بوضعها على وفق املصاحل مطلقا وافقت األغراض أو خالفتها فصل وإذا ثبت هذا انبىن 

عليه قواعد منها أنه ال يستمر إطالق القول بأن األصل يف املنافع األذن ويف املضار املنع كما قرره الفخر الرازي إذ ال 
  انتفاع حقيقي وال ضرر حقيقي وإمنا عامتها أن تكون إضافيةيكاد يوجد

واملصاحل واملفاسد إذا كانت راجعة إىل خطاب الشارع وقد علمنا من خطابه أنه يتوجه حبسب األحوال واألشخاص 
لك واألوقات حىت يكون اإلنتفاع املعني مأذونا فيه وقت أو حال أو حبسب شخص وغري مأذون فيه إذا كان على غري ذ

فكيف يسوغ إطالق هذه العبارة أن األصل ىف املنافع اإلذن وىف املضار املنع وأيضا فإذا كانت املنافع ال ختلو من مضار 
وبالعكس فكيف جيتمع اإلذن والنهي على الشىء الواحد وكيف يقال إن ىف األصل ىف اخلمر مثال اإلذن من حيث منفعة 

يها أيضا املنع من حيث مضرة سلب العقل والصد عن ذكر اهللا وعن الصالة اإلنتشاء والتشجيع وطرد اهلموم واألصل ف
ومها ال ينفكان أويقال األصل ىف شرب الدواء املنع ملضرة شربه لكراهته وفظاعته ومرارته واألصل فيه اإلذن ألجل 

 قيل املعترب عند التعارض اإلنتفاع به ومها غري منفكني فيكون األصل ىف ذلك كله اإلذن وعدم اإلذن معا وذلك حمال فإن
الراجح فهو الذي ينسب إليه احلكم وما سواه ىف حكم املغفل املطرح فاجلواب أن هذا مما يشد ما تقدم إذ هو دليل على 

أن املنافع ليس أصلها اإلباحة بإطالق وأن املضار ليس أصلها املنع بإطالق بل األمر ىف ذلك راجع إىل ما تقدم وهو ما 
 ا لآلخرة وإن كان ىف الطريق ضرر ما متوقع أو نفع ما مندفعتقوم به الدني

 

ومنها أن القرايف أورد إشكاال ىف املصاحل واملفاسد ومل جيب عنه وهو عنده الزم جلميع العلماء املعتربين للمصاحل واملفاسد 
ب مصاحل ومفاسد فإن أكل فقال املراد باملصلحة واملفسدة إن كان مسمامها كيف كانا فما من مباح إال وفيه ىف الغال

الطيبات ولبس اللينات فيها مصاحل األجساد ولذات النفوس وآالم ومفاسد ىف حتصيلها وكسبها وتناوهلا وطبخها 
وإحكامها وإجادا باملضغ وتلويث األيدي إىل غري ذلك مما لو خري العاقل بني وجوده وعدمه الختار عدمه فمن يؤثر 

وغري ذلك فيلزم أن ال يبقى مباح ألبتة وإن أرادوا ما هو أخص من مطلقهما مع أن مراتب وقد النريان ومالبسة الدخان 
اخلصوص متعددة فليس بعضها أوىل من بعض وألن العدول عن أصل املصلحة واملفسدة تأباه قواعد اإلعتزال فإنه سفه 

دة توعد اهللا على فعلها هي وال ميكنهم أن يقولوا إن ضابط ذلك أن كل مصلحة توعد اهللا على تركها وكل مفس
املقصودة وما أمهله اهللا تعاىل غري داخل ىف مقصودنا فنحن نريد مطلق املعترب من غري ختصيص فيندفع اإلشكال ألنا نقول 

w الوعيد عندكم والتكليف تابع للمصلحة واملفسدة وجيب
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صاحل واملفاسد املعتربة من الوعيد لزم الدور عندكم بالعقل أن يتوعد اهللا على ترك املصاحل وفعل املفاسد فلو استفدمت امل
ولو صحت اإلستفادة ىف املصاحل واملفاسد للزمكم أن جتوزوا أن يرد التكليف بترك املصاحل وفعل املفاسد وتنعكس 

احلقائق حينئذ فإن املعترب هو التكليف فأي شىء كلف اهللا به كان مصلحة وهذا يبطل أصلكم قال وأما حظ أصحابنا من 
 اإلشكال فهو أن يتعذر عليهم أن يقولوا إن اهللا تعاىل راعي مطلق املصلحة ومطلق املفسدة على سبيل التفضيل ألن هذا

 املباحات فيها ذلك ومل يراع بل

يقولون إن اهللا ألغى بعضها ىف املباحات واعترب بعضها وإذا سئلوا عن ضابط املعترب مما ينبغي أن ال يعترب عسر اجلواب بل 
استقراء املواقع فقط وهذا وإن كان خيل بنمط من اإلطالع على بعض أسرار الفقه غري أم يقولون يفعل اهللا ما سبيلهم 

يشاء وحيكم ما يريد ويعترب اهللا يشاء ويترك ما يشاء ال غريه ىف ذلك وأما املعتزلة الذين يوجبون ذلك عقال فيكون هذا 
 هذا الباب تزلزلت قواعد اإلعتزال هذا ما قاله القرايف وأنت إذا راجعت أول األمر عليهم ىف غاية الصعوبة ألم إذا فتحوا

املسألة وما تقدم قبلها مل يبق هلذا اإلشكال موقع أما على مذهب األشاعرة فإن استقراء الشريعة دل على ما هو املعترب مما 
حوال اجلارين على جادة الشرع من غري ليس مبعترب لكن على وجه حيصل ضوابط ذلك والدليل القاطع ىف ذلك استقراء أ

إخالل باخلروج ىف جرياا على الصراط املستقيم وإعطاء كل ذي حق حقه من غري إخالل بنظام وال هدم لقاعدة من 
قواعد اإلسالم وىف وقوع اخللل فيها مبقدار ما يقع من املخالفة ىف حدود الشرع وذلك حبسب كل باب من أبواب 

 ول التكليف فإذا حصل ذلك للعلماء الراسخني حصل هلم به ضوابط ىف كل بابالشرع وكل أصل من أص

علىما يليق به وهو مذكور ىف كتبهم ومبسوط ىف علم أصول الفقه وأما على مذهب املعتزلة فكذلك أيضا ألم إمنا 
 العامل على اجلملة يعتربون املصاحل واملفاسد حبسب ما أداهم إليه العقل ىف زعمهم وهو الوجه الذي يتم به صالح

والتفصيل ىف املصاحل أو ينخرم به ىف املفاسد وقد جعلوا الشرع كاشفا ملقتضى ما ادعاه العقل عندهم بال زيادة وال 
نقصان فال فرق بينهم وبني األشاعرة ىف حمصول املسألة وإمنا اختلفوا ىف املدرك واختالفهم فيه ال يضر ىف كون املصاحل 

  ىف أنفسها وقد نزع إىل هذا املعىن أيضا ىف كالمه على العزمية والرخصة حني فسرهامعتربة شرعا ومنضبطة

اإلمام الرازي بأا جواز اإلقدام مع قيام املانع قال هو مشكل ألنه يلزم أن تكون الصلوات واحلدود والتعازير واجلهاد 
انعة إلزامه كقوله تعاىل وما جعل عليكم ىف واحلج رخصة إذ جيوز اإلقدام على ذلك كله وفيه مانعان ظواهر النصوص امل

الدين من حرج وىف احلديث ال ضرر وال ضرار وذلك مانع من وجوب هذه األمور واآلخر أن صورة اإلنسان مكرمة 
لقوله ولقد كرمنا بنىآدم لقد خلقنا اإلنسان ىف أحسن تقومي وذلك يناسب أن ال يهلك باجلهاد وال يلزمه املشاق 

 اإلجارة رخصة من بيع املعدوم والسلم كذلك والقراض واملساقاة رخصتان جلهالة األجرة والصيد رخصة واملضار وأيضا
ألكل احليوان بدمه ومل تعد منها واستقراء الشريعة يقتضي أن ال مصلحة إال وفيها مفسدة وبالعكس وإن قلت على العد 

 م إال وهو مع املانع الشرعي ألنه ال ميكن أنكالكفر واإلميان فما ظنك بغريمها وعلى هذا ما ىف الشريعة حك

يراد باملانع ما سلم عن املعارض الراجح فإن أكل امليتة وغريه وجد فيه معارض راجح على مفسدة امليتة فحينئذ ما املراد 
w استقر إال املانع املغمور بالراجح وحينئذ تندرج مجيع الشريعة ألن كل حكم فيه مانع مغمور مبعارضه مث ذكر أن الذي
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 الشاطيب-املوافقات يف أصول الشريعة                  145

عليه حاله يف شرحي التنقيح واحملصول العجز عن ضبط الرخصة وما تقدم إن شاء اهللا تعاىل يغين ىف املوضع مع ما ذكر 
ىف الرخصة ىف كتاب األحكام ومنها أن هذه املسألة إذا فهمت حصل ا فهم كثري من آيات القرآن وأحكامه كقوله 

 وقوله وسخر لكم ما ىف السموات وما ىف األرض مجيعا منه وقوله قلتعاىل هو الذى خلق لكم ما ىف األرض مجيعا 

من حرم زينة اهللا الىت أخرج لعباده والطيبات من الرزق اآلية وما كان حنو ذلك من أا ليست على مقتضى ظاهرها 
ها أن بعض الناس بإطالق بل بقيود تقيدت ا حسبما دلت عليه الشريعة ىف وضع املصاحل ودفع املفاسد واهللا أعلم ومن

قال إن مصاحل الدار اآلخرة ومفاسدها ال تعرف إال بالشرع وأما الدنيوية فتعرف بالضرورات والتجارب والعادات 
والظنون املعتربات قال ومن أراد أن يعرف املناسبات ىف املصاحل واملفاسد راجحها من مرجوحها فليعرض ذلك على عقله 

بىن عليه األحكام فال يكاد حكم منها خيرج عن ذلك إال التعبدات اليت مل يوقف على بتقدير أن الشارع مل يرد به مث ي
مصاحلها أو مفاسدها هذا قوله وفيه حبسب ما تقدم نظر أما أن ما يتعلق باآلخرة ال يعرف إال بالشرع فكما قال وأما ما 

لذلك ملا جاء الشرع بعد زمان فترة قال ىف الدنيوية فليس كما قال من كل وجه بل ذلك من بعض الوجوه دون بعض و
تبني به ما كان عليه أهل الفترة من احنراف األحوال عن اإلستقامة وخروجهم عن مقتضى العدل ىف األحكام ولو كان 

األمر على ما قال بإطالق مل حيتج ىف الشرع إال إىل بث مصاحل الدار اآلخرة خاصة وذلك مل يكن وإمنا جاء مبا يقيم أمر 
أمر اآلخرة معا وإن كان قصده بإقامة الدنيا لآلخرة فليس خبارج عن كونه قاصدا إلقامة مصاحل الدنيا حىت يتأتى الدنيا و

فيها سلوك طريق اآلخرة وقد بث ىف ذلك من التصرفات وحسم من أوجه الفساد اليت كانت جارية ما ال مزيد عليه 
 ومفاسدها على التفصيل اللهم إال أن يريد هذا القائل أن املعرفة ا فالعادة حتيل استقالل العقول ىف الدنيا بإدراك مصاحلها

 حتصل بالتجارب وغريها بعد وضع الشرع أصوهلا فذلك ال نزاع فيه

  

  المسألة التاسعة كون الشارع قاصدا للمحافظة على القواعد الثالث الضرورية والحاجية والتحسينية 

إليه ىف ذلك إما أن يكون دليال ظنيا أو قطعيا وكونه ظنيا باطل مع أنه أصل من ال بد عليه من دليل يستند إليه واملستند 
أصول الشريعة بل هو أصل أصوهلا وأصول الشريعة قطعية حسبما تبني ىف موضعه فأصول أصوهلا أوىل أن تكون قطعية 

طعية فأدلتها قطعية بال بد فإذا ولو جاز إثباا بالظن لكانت الشريعة مظنونة أصال وفرعا وهذا باطل فال بد أن تكون ق
ثبت هذا فكون هذا األصل مستندا إىل دليل قطعي مما ينظر فيه فال خيلو أن يكون عقليا أو نقليا فالعقلي ال موقع له هنا 

ألن ذلك راجع إىل حتكيم العقول ىف األحكام الشرعية وهو غري صحيح فال بد أن يكون نقليا واألدلة النقلية إما أن 
وصا جاءت متواترة السند ال حيتمل متنها التأويل على حال أوال فإن مل تكن نصوصا أو كانت ومل ينقلها أهل تكون نص

التواتر فال يصح استناد مثل هذا إليها ألن ما هذه صفته ال يفيد القطع وإفادة القطع هواملطلوب وإن كانت نصوصا ال 
أنه متنازع ىف وجوده بني العلماء والقائل بوجوده مقر بأنه ال يوجد ىف حتتمل التأويل ومتواترة السند فهذا مفيد للقطع إال 

كل مسألة تفرض ىف الشريعة بل يوجد ىف بعض املواضع دون بعض ومل يتعني أن مسألتنا من املواضع اليت جاء فيها دليل 
w قطعي والقائل بعدم وجوده ىف الشريعة يقول إن التمسك بالدالئل النقلية إذا
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ة موقوف على مقدمات عشر كل واحدة منها ظنية واملوقوف على الظين ال بد أن يكون ظنيا فإا تتوقف كانت متواتر
على نقل اللغات وآراء النحو وعدم اإلشتراك وعدم ااز وعدم النقل الشرعي أوالعادي وعدم اإلضمار وعدم التخصيص 

ري وعدم املعارض العقلي ومجيع ذلك أمور ظنية ومن للعموم وعدم التقييد للمطلق وعدم الناسخ وعدم التقدمي والتأخ
املعترفني بوجوده من اعترف بأن الدالئل ىف أنفسها ال تفيد قطعا لكنها إذا اقترنت ا قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد 

لكل دليل وإال لزم أن اليقني وهذا ال يدل قطعا على أن دليل مسألتنا من هذا القبيل ألن القرائن املفيدة لليقني غري الزمة 
تكون أدلة الشرع كلها قطعية وليس كذلك باتفاق وإذا كانت ال تلزم مث وجدنا أكثر األدلة الشرعية ظنية الداللة أو املنت 
والداللة معا وال سيما مع افتقار األدلة إىل النظر ىف مجيع ما تقدم دل ذلك على أن اجتماع القرائن املفيدة للقطع واليقني 

لى قول املقرين بذلك وغري موجود على قول اآلخرين فثبت أن دليل هذه املسألة على التعيني غري متعني وال يقال نادر ع
إن اإلمجاع كاف وهو دليل قطعي ألنا نقول هذا أوال مفتقر إىل نقل اإلمجاع على اعتبار تلك القواعد الثالث شرعا نقال 

ه ولعلك ال جتده مث نقول ثانيا إن فرض وجوده فال بد من دليل قطعي متواترا عن مجيع أهل اإلمجاع وهذا يعسر إثبات
يكون مستندهم وجيتمعون على أنه قطعي فقد جيتمعون على دليل ظين فتكون املسألة ظنية ال قطعية فال تفيد اليقني ألن 

 اإلمجاع إمنا يكون قطعيا على

لى مستند ظين فمن الناس من خالف يف كون هذا فرض اجتماعهم على مسألة قطعية هلا مستند قطعي فإن اجتمعوا ع
اإلمجاع حجة فإثبات املسألة باإلمجاع ال يتخلص وعند ذلك يصعب الطريق إىل إثبات كون هذه القواعد معتربة شرعا 
بالدليل الشرعي القطعي وإمنا الدليل على املسألة ثابت على وجه آخر هو روح املسألة وذلك أن هذه القواعد الثالث ال 

رتاب يف ثبوا شرعا أحد ممن ينتمي إىل اإلجتهاد من أهل الشرع وأن اعتبارها مقصود للشارع ودليل ذلك استقراء ي
الشريعة والنظر يف أدلتها الكلية واجلزئية وما انطوت عليه من هذه األمور العامة على حد اإلستقراء املعنوي الذي ال يثبت 

ض خمتلفة األغراض حبيث ينتظم من جمموعها أمر واحد جتتمع عليه تلك بدليل خاص بل بأدلة منضاف بعضها إىل بع
األدلة على حد ما ثبت عند العامة جود حامت وشجاعة علي رضي اهللا عنه وما أشبه ذلك فلم يعتمد الناس يف إثبات قصد 

ومات الشارع ىف هذه القواعد على دليل خمصوص وال على وجه خمصوص بل حصل هلم ذلك من الظواهر والعم
واملطلقات واملقيدات واجلزئيات اخلاصة يف أعيان خمتلفة ووقائع خمتلفة يف كل باب من أبواب الفقه وكل نوع من أنواعه 

حىت ألفوا أدلة الشريعة كلها دائرة على احلفظ على تلك القواعد هذا مع ما ينضاف إىل ذلك من قرائن أحوال منقولة 
 التواتر العلم إذ لو اعترب فيه آحاد املخربين لكان إخبار كل واحد منهم عل فرض وغري منقولة وعلى هذا السبيل أفاد خرب

عدالته مفيدا للظن فال يكون اجتماعهم يعود بزيادة على إفادة الظن لكن لإلجتماع خاصية ليست لإلفتراق فخرب واحد 
اجلميع القطع الذي ال حيتمل مفيد للظن مثال فإذا انضاف إليه آخر قوي الظن وهكذا خرب آخر وآخر حىت حيصل ب

 النقيض فكذلك هذا إذ
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ال فرق بينهما من جهة إفادة العلم باملعىن الذي تضمنته األخبار وهذا بني يف كتاب املقدمات من هذا الكتاب فإذا تقرر 
الشارع يف هذا فمن كان من محلة الشريعة الناظرين يف مقتضاها واملتأملني ملعانيها سهل عليه التصديق بإثبات مقاصد 

  إثبات هذه القواعد الثالث 

  المسألة العاشرة هذه الكليات الثالث 

إذا كانت قد شرعت للمصاحل اخلاصة ا فال يرفعها ختلف آحاد اجلزئيات ولذلك أمثلة أما يف الضروريات فإن العقوبات 
 ا يفمشروعة لإلزدجار مع أنا جند من يعاقب فال يزدحر عما عوقب عليه ومن ذلك كثري وأم

احلاجيات فكالقصر يف السفر مشروع للتخفيف وللحوق املشقة وامللك املترفه ال مشقة له والقصر يف حقه مشروع 
والقرض أجيز للرفق باحملتاج مع أنه جائز أيضا مع عدم احلاجة وأما يف التحسينيات فإن الطهارة شرعت للنظافة على 

كل هذا غري قادح يف أصل املشروعية ألن األمر الكلي إذا ثبت اجلملة مع أن بعضها على خالف النظافة كالتيمم ف
فتخلف بعض اجلزئيات عن مقتضى الكلي ال خيرجه عن كونه كليا وأيضا فإن الغالب األكثري معترب يف الشريعة اعتبار 

ستقرائية واعترب العام القطعي ألن املتخلفات اجلزئية ال ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت هذا شأن الكليات اإل
ذلك بالكليات العربية فإا أقرب شيء إىل ما حنن فيه لكون كل واحد من القبيلني أمرا وضعيا ال عقليا وإمنا يتصور أن 

يكون ختلف بعض اجلزئيات قادحا يف الكليات العقلية كما نقول ما ثبت للشيء ثبت ملثله عقال فهذا ال ميكن فيه 
 يصح احلكم بالقضية القائلة ما ثبت للشيء ثبت ملثله فإذا كان كذلك فالكلية يف التخلف ألبتة إذ لو ختلف مل

اإلستقرائيات صحيحة وإن ختلف عن مقتضاها بعض اجلزئيات وأيضا فاجلزئيات املتخلفة قد يكون ختلفها حلكم خارجة 
 عن مقتضى الكلي فال تكون داخلة حتته أصال أو تكون داخلة لكن مل يظهر لنا دخوهلا

و داخلة عندنا لكن عارضها على اخلصوص ما هي به أوىل فامللك املترفه قد يقال إن املشقة تلحقه لكنا ال حنكم عليه أ
بذلك خلفائها أو نقول يف العقوبات اليت مل يزدجر صاحبها إن املصلحة ليست اإلزدجار فقط بل مث أمر آخر وهو كوا 

را أيضا على إيقاع املفاسد وكذلك سائر ما يتوهم أنه خادم للكلي كفارة ألن احلدود كفارات ألهلها وإن كانت زح
  فعلى كل تقدير ال اعتبار مبعارضة اجلزئيات يف صحة وضع الكليات للمصاحل 

  المسألة الحادية عشرة مقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع أن تكون مطلقة عامة 

فاق دون حمل خالف وباجلملة األمر يف املصاحل مطرد مطلقا يف الختتص بباب دون باب وال مبحل دون حمل وال مبحل و
كليات الشريعة وجزئياا ومن الدليل على ذلك ما تقدم يف اإلستدالل على مطلق املصاحل وأن األحكام مشروعة ملصاحل 

 فيها غري العباد ولو اختصت مل تكن موضوعة للمصاحل على اإلطالق لكن الربهان قام على ذلك فدل على أن املصاحل
خمتصة وقد زعم بعض املتأخرين وهو القرايف أن القول باملصاحل إمنا يستمر على القول بأن املصيب يف مسائل اإلجتهاد 

 واحد ألن القاعدة العقلية أن الراجح
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يستحيل أن يكون هو الشيء والنقيض بل مىت كان أحدمها راجحا كان اآلخر مرجوحا وهذا يقتضى أن يكون املصيب 
دا وهو املفيت بالراجح وغريه يتعني أن يكون خمطئا ألنه مفت باملرجوح فتتناقض قاعدة املصوبني مع القول بالقياس واح

وأن الشرائع تابعة للمصاحل هذا ما قال ونقل عن شيخه ابن عبد السالم يف اجلواب أنه يتعني على هؤالء أن يقولوا إن 
ية أما يف مواطن اخلالف فلم يكن الصادر عن اهللا تعاىل أن احلكم تابع هذه القاعدة ال تكون إال يف األحكام اإلمجاع

للراجح يف نفس األمر بل فيما يف الظنون فقط كان راجحا يف نفس األمر أو مرجوحا وسلم أن قاعدة التصويب تأىب 
 قاعدة مراعاة املصاحل لتعني الراجح وكان يقول يتعني على القائل بالتصويب

ديث احلاكم إىل األسباب لإلتفاق على أن اخلطأ يقع فيها ومحل كالم الشارع على املتفق عليه أن يصرف اخلطأ يف ح
أوىل هذا ما نقل عنه ويظهر أن القاعدة جارية على كال املذهبني ألن األحكام على مذهب التصويب إضافية إذ حكم اهللا 

ن املصاحل أو املفاسد يف مسائل اخلالف ثابتة حبسب ما عندهم تابع لنظر اتهد واملصاحل تابعة للحكم أو متبوعة له فتكو
يف نفس األمر عند اتهد ويف ظنه وال فرق هنا بني املخطئة واملصوبة فإذا غلب على ظن املالكي أن ربا الفضل يف اخلضر 

جة عن حكم والفواكه الرطبة جائز فجهة املصلحة عنده هي الراجحة وهي كذلك يف نفس األمر يف ظنه ألا عنده خار
الربا احملرم فاملقدم على التفاضل فيها مقدم على ماهو جائز وما هو جائز ال ضرر فيه ال يف الدنيا وال يف اآلخرة بل فيه 

مصلحة ألجلها أجيز وإذا غلب على ظن الشافعي أن الربا فيها غري جائز فهي عنده داخلة حتت حكم الربا احملرم وجهة 
 الراجحة وهي كذلك يف نفس األمر على ما ظنه فال ضرر الحق به يف الدنيا ويف اآلخرة املصلحة عنده هي املرجوحة ال

 فحكم املصوب ههنا حكم املخطىء

وإمنا يكون التناقض واقعا إذا عد الراجح مرجوحا من ناظر واحد بل هو من ناظرين ظن كل واحد منهما العلة اليت بين 
فس األمر عنده ويف ظنه ال ما هو عليه يف نفسه إذ ال يصح ذلك إال يف عليها احلكم موجودة يف احملل حبسب ما يف ن

مسائل األمجاع فههنا اتفق الفريقان وإمنا اختلفا بعد فاملخطئة حكمت بناء على أن ذلك احلكم هو ما يف نفس األمر 
بأن حكمه على علة عنده ويف ظنه واملصوبة حكمت بناء على أن ال حكم يف نفس األمر بل هو ما ظهر اآلن وكالمها 

مظنون ا أا كذلك يف نفس األمر ويتفق ههنا من يقول باعتبار املصاحل لزوما أو تفصيال وكذلك من قال إن املصاحل 
واملفاسد من صفات األعيان أو ليست من صفات األعيان وهذا جمال حيتمل بسطا أكثر من هذا وهو من مباحث أصول 

عتذار الذي اعتذر به ابن عبد السالم وارتفع إشكال املسألة واحلمد هللا وتأمل فإن اجلويين الفقه وإذا ثبت مل يفتقر إىل اإل
 نقل اتفاق املعتزلة على القول بالتصويب اجتهادا

وحكما وذلك يقتضى تصور اجتماع قاعدة التصويب عندهم مع القول بالتحسني والتقبيح العقلي وأن ذلك راجع إىل 
   على كل تقدير واهللا أعلم الذوات فكالم القرايف مشكل

  المسألة الثانية عشرة إن هذه الشريعة المباركة معصومة كما أن صاحبها معصوم وكما كانت أمته فيما اجتمعت عليه معصومة 

ويتبني ذلك بوجهني أحدمها األدلة الدالة على ذلك تصرحيا وتلوحيا كقوله تعاىل إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون 
wاب أحكمت آياته وقد قال تعاىل وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان ىف أمنيته وقوله كت
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فينسخ اهللا ما يلقى الشيطان مث حيكم اهللا آياته فأخرب أنه حيفظ آياته وحيكمها حىت ال خيالطها غريها وال يداخلها التغيري 
نة له ودائرة حوله فهي منه وإليه ترجع يف معانيها فكل واحد من الكتاب والسنة وال التبديل والسنة وإن مل تذكر فإا مبي

يعضد بعضه بعضا ويشد بعضه بعضا وقال تعاىل اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم 
 دينا حكى أبو عمرو الداين يف طبقات القراء له عن أيب احلسن بن املنتاب قال

ند القاضي أيب إسحق إمساعيل بن إسحق فقيل له مل جاز التبديل على أهل التوراة ومل جيز على أهل القرآن كنت يوما ع
فقال القاضي قال اهللا عز وجل يف أهل التوراة مبا استحفظوا من كتاب اهللا فوكل احلفظ إليهم فجاز التبديل عليهم وقال 

 جيز التبديل عليهم قال علي فمضيت إىل أيب عبد اهللا احملاملي فذكرت يف القرآن إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون فلم
له احلكاية فقال ما مسعت كالما أحسن من هذا وأيضا ما جاء من حوادث الشهب أمام بعثة النيب ومنع الشياطني من 

 معها مائة كذبة أو استراق السمع ملا كانوا يزيدون فيما مسعوا من أخبار السماء حيث كانوا يسمعون الكلمة فيزيدون
أكثر فإذا كانوا قد منعوا من ذلك يف السماء فكذلك يف األرض وقد عجزت الفصحاء اللسن عن اإلتيان بسورة من مثله 

وهو كله من مجلة احلفظ واحلفظ دائم إىل أن تقوم الساعة فهذه اجلملة تدلك على حفظ الشريعة وعصمتها عن التغيري 
لوجودي الواقع من زمن رسول اهللا إىل اآلن وذلك أن اهللا عز وجل وفر دواعي األمة للذب عن والتبديل والثاين اإلعتبار ا

الشريعة واملناضلة عنها حبسب اجلملة والتفصيل أما القرآن الكرمي فقد قيض اهللا له حفظة حبيث لو زيد فيه حرف واحد 
األمر يف مجلة الشريعة فقيض اهللا لكل علم ألخرجه آالف من األطفال األصاغر فضال عن القراء األكابر وهكذا جرى 

رجاال حفظه على أيديهم فكان منهم قوم يذهبون األيام الكثرية يف حفظ اللغات والتسميات املوضوعة على لسان العرب 
حىت قرروا لغات الشريعة من القرآن واحلديث وهو الباب األول من أبواب فقه الشريعة إذ أوحاها اهللا إىل رسوله عل 

  العرب مث قيض رجاال يبحثون عن تصاريف هذه اللغات يف النطق فيها رفعالسان

ونصبا وجرا وجزما وتقدميا وتأخريا وإبداال وقلبا وإتباعا وقطعا وإفرادا ومجعا إىل غري ذلك من وجوه تصاريفها يف 
ان فسهل اهللا بذلك الفهم اإلفراد والتركيب واستنبطوا لذلك قواعد ضبطوا ا قوانني الكالم العريب على حسب اإلمك

عنه يف كتابه وعن رسوله يف خطابه مث قيض احلق سبحانه رجاال يبحثون عن الصحيح من حديث رسول اهللا وعن أهل 
الثقة والعدالة من النقلة حىت ميزوا بني الصحيح والسقيم وتعرفوا التواريخ وصحة الدعاوي يف األخذ لفالن عن فالن حىت 

به من أحاديث رسول اهللا وكذلك جعل اهللا العظيم لبيان السنة عن البدعة ناسا من عبيده حبثوا عن استقر الثابت املعمول 
أغراض الشريعة كتابا وسنة وعما كان عليه السلف الصاحلون وداوم عليه الصحابة والتابعون وردوا على أهل البدع 

عباده قراء أخذوا كتابه تلقيا من الصحابة وعلموه ملن واألهواء حىت متيز اتباع احلق عن اتباع اهلوى وبعث اهللا تعاىل من 
يأيت بعدهم حرصا على موافقة اجلماعة يف تأليفه يف املصاحف حىت يتوافق اجلميع على شيء واحد وال يقع يف القرآن 

 اختالف من أحد من الناس مث قيض اهللا تعاىل ناسا يناضلون عن دينه ويدفعون الشبه برباهينه فنظروا يف ملكوت

السموات واألرض واستعملوا األفكار وأذهبوا عن أنفسهم ما يشغلهم عن ذلك ليال وارا واختذوا اخللوة أنيسا وفازوا 
wبرم جليسا حىت نظروا إىل عجائب صنع اهللا يف مسواته وأرضه وهم العارفون من خلقه والواقفون مع أداء حقه فإن 
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ض غربوا يف وجه شبهاته باألدلة القاطعة فهم جند اإلسالم ومحاة عارض دين اإلسالم معارض أو جادل فيه خصم مناق
 الدين

وبعث اهللا من هؤالء سادة فهموا عن اهللا وعن رسول اهللا فاستنبطوا أحكاما فهموا معانيها من أغراض الشريعة يف الكتاب 
 مل تذكر على ما ذكر وسهلوا ملن والسنة تارة من نفس القول وتارة من معناه وتارة من علة احلكم حىت نزلوا الوقائع اليت

جاء بعدهم طريق ذلك وهكذا جرى األمر يف كل علم توقف فهم الشريعة عليه أو أحتيج يف إيضاحها إليه وهوعني 
  احلفظ الذي تضمنته األدلة املنقولة وباهللا التوفيق 

  التحسينيات فال ترفعها آحاد الجزئيات المسألة الثالثة عشرة كما أنه إذا ثبت قاعدة كلية في الضروريات أوالحاجيات أو 

كذلك نقول إذا ثبت يف الشريعة قاعدة كلية يف هذه الثالثة أو يف آحادها فال بد من احملافظة عليها بالنسبة إىل ما يقوم به 
الكلي وذلك اجلزئيات فاجلزئيات مقصودة معتربة يف إقامة الكلي أن ال يتخلف الكلي فتتخلف مصلحته املقصودة 

تشريع والدليل على ذلك أمور منها ورود العتب على التارك يف اجلملة من غري عذر كترك الصالة أو اجلماعة أو بال
اجلمعة أو الزكاة أو اجلهاد أو مفارقة اجلماعة لغري أمر مطلوب أو مهروب عنه كان العتب وعيدا أو غريه كالوعيد 

الواجبات وما أشبه ذلك ومنها أن عامة التكاليف من هذا الباب بالعذاب وإقامة احلدود يف الواجبات والتجريح يف غري 
ألا دائرة على القواعد الثالث واألمر والنهي فيها قد جاء حتما وتوجه الوعيد على فعل املنهي عنه منها أو ترك املأمور 

حني كان ذلك كذلك به من غري اختصاص وال حماشاة إال يف مواضع األعذار اليت تسقط أحكام الوجوب أو التحرمي و
 دل على أن اجلزئيات داخلة مدخل الكليات يف الطلب واحملافظة عليها

ومنها أن اجلزئيات لو مل تكن معتربة مقصودة يف إقامة الكلي مل يصح األمر بالكلي من أصله ألن الكلي من حيث هو 
 إال يف ضمن اجلزئيات فتوجه القصد كلي ال يصح القصد يف التكليف إليه ألنه راجع ألمر معقول ال حيصل يف اخلارج

إليه من حيث التكليف به توجه إىل تكليف ما ال يطاق وذلك ممنوع الوقوع كما سيأيت إن شاء اهللا فإذا كان ال حيصل 
إال حبصول اجلزئيات فالقصد الشرعي متوجه إىل اجلزئيات وأيضا فإن املقصود بالكلي هنا أن جترى أمور اخللق على 

احد ال تفاوت فيه وال اختالف وإمهال القصد يف اجلزيئات يرجع إىل إمهال القصد يف الكلي فإنه مع ترتيب ونظام و
 اإلمهال ال جيري كليا

بالقصد وقد فرضناه مقصودا هذا خلف فال بد من صحة القصد إىل حصول اجلزئيات وليس البعض يف ذلك أوىل من 
يل هذا يعارض القاعدة املتقدمة أن الكليات ال يقدح فيها ختلف البعض فاحنتم القصد إىل اجلميع وهو املطلوب فإن ق

آحاد اجلزئيات فاجلواب أن القاعدة صحيحة وال معارضة فيها ملا حنن فيه فإن ما حنن فيه معترب من حيث السالمة من 
ي حىت إن ختلف العارض املعارض فال شك يف احنتام القصد إىل اجلزئي وما تقدم معترب من حيث ورود العارض على الكل

اجلزئي هنالك إمنا هو من جهة احملافظة على اجلزئي يف كليه من جهة أخرى كما نقول إن حفظ النفوس مشروع وهذا 
كلي مقطوع بقصد الشارع إليه مث شرع القصاص حفظا للنفوس فقتل النفس يف القصاص حمافظة عليها بالقصد ويلزم 

w عليه وهو إتالف هذه النفس لعارض عرض وهو اجلناية على النفس من ذلك ختلف جزئي من جزئيات الكلي احملافظ
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فإمهال هذا اجلزئي يف كليه من جهة احملافظة على جزئي يف كليه أيضا وهو النفس اين عليها فصار عني اعتبار اجلزئي يف 
 لبابكليه هو عني إمهال اجلزئي لكن يف احملافظة على كليه من وجهني وهكذا سائر ما يرد من هذا ا

فعلى هذا ختلف آحاد اجلزئيات عن مقتضى الكلي إن كان لغري عارض فال يصح شرعا وإن كان لعارض فذلك راجع 
إىل احملافظة على ذلك الكلي من جهة أخرى أو على كلي آخر فاألول يكون قادحا ختلفه يف الكلي والثاين ال يكون ختلفه 

  قادحا 

   الشريعة لإلفهام النوع الثاني في بيان قصد الشارع في وضع

  ويتضمن مسائل 

  المسألة األولى إن هذه الشريعة المباركة عربية ال مدخل فيها لأللسن العجمية 

وهذا وإن كان مبينا يف أصول الفقه وأن القرآن ليس فيه كلمة أعجمية عند مجاعة من األصوليني أو فيه ألفاظ أعجمية 
ع فيه املعرب الذي ليس من أصل كالمها فإن هذا البحث على هذا تكلمت ا العرب وجاء القرآن على وفق ذلك فوق

الوجه غري مقصود هنا وإمنا البحث املقصود هنا أن القرآن نزل بلسان العرب على اجلملة فطلب فهمه إمنا يكون من هذا 
ي يلحدون إليه أعجمي الطريق خاصة ألن اهللا تعاىل يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا وقال بلسان عريب مبني وقال لسان الذ

وهذا لسان عريب مبني وقال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لوال فصلت آياته أأعجمي وعريب إىل غري ذلك مما يدل على 
أنه عريب وبلسان العرب ال أنه أعجمي وال بلسان العجم فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم وال سبيل إىل 

 هة هذا هو املقصود من املسألةتطلب فهمه من غري هذه اجل

وأما كونه جاءت فيه ألفاظ من ألفاظ العجم أو مل جيىء فيه شىء من ذلك فال حيتاج إليه إذا كانت العرب قد تكلمت 
به وجرى ىف خطاا وفهمت معناه فإن العرب إذا تكلمت به صار من كالمها أال ترى أا ال تدعه على لفظه الذي كان 

ال إذا كانت حروفه ىف املخارج والصفات كحروف العرب وهذا يقل وجوده وعند ذلك يكون منسوبا عليه عند العجم إ
إىل العرب فأما إذا مل تكن حروفه كحروف العرب أو كان بعضها كذلك دون بعض فال بد هلا من أن تردها إىل 

حاله ىف كالم العجم ومنها ما حروفها وال تقبلها على مطابقة حروف العجم أصال ومن أوزان الكلم ما تتركه على 
تتصرف فيه بالتغيري كما تتصرف ىف كالمها وإذا فعلت ذلك صارت تلك الكلم مضمومة إىل كالمها كاأللفاظ املرجتلة 

واألوزان املبتدأة هلا هذا معلوم عند أهل العربية ال نزاع فيه وال إشكال ومع ذلك فاخلالف الذي يذكره املتأخرون ىف 
 ينبين عليه حكم شرعي وال يستفاد منه مسألة فقهية وإمنا ميكن فيها أن توضع مسألة كالمية ينبين خصوص املسألة ال

عليها اعتقاد وقد كفى اهللا مؤونة البحث فيها مبا استقر عليه كالم أهل العربية ىف األمساء األعجمية فإن قلنا إن القرآن 
أنه أنزل على لسان معهود ىف ألفاظها اخلاصة وأساليب معانيها نزل بلسان العرب وإنه عريب وإنه ال عجمه فيه فبمعىن 

وأا فيما فطرت عليه من لساا ختاطب بالعام يراد به ظاهره وبالعام يراد به العام ىف وجه واخلاص ىف وجه وبالعام يراد 
w به اخلاص والظاهر يراد به غري الظاهر
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م بالكالم ينىبء أوله عن آخره أو آخره عن أوله وتتكلم وكل ذلك يعرف من أول الكالم أو وسطه أو آخره وتتكل
بالشىء يعرف باملعىن كما يعرف باإلشارة وتسمى الشىء الواحد بأمساء كثرية واألشياء الكثرية بإسم واحد وكل هذا 

 على معروف عندها ال ترتاب ىف شىء منه هي وال من تعلق بعلم كالمها فإذا كان كذلك فالقرآن ىف معانيه وأساليبه
هذا الترتيب فكما أن لسان بعض األعاجم ال ميكن أن يفهم من جهة لسان العرب كذلك ال ميكن أن يفهم لسان العرب 

من جهة فهم لسان العجم الختالف األوضاع واألساليب والذي نبه علىهذا املأخذ ىف املسألة هو الشافعي اإلمام ىف 
  بعده مل يأخذها هذا املأخذ فيجب التنبه لذلك وباهللا التوفيق رسالته املوضوعة ىف أصول الفقه وكثري ممن أتى 

  المسألة الثانية للغة العربية 

معان نظران أحدمها من جهة كوا ألفاظ وعبارات مطلقة دالة علىمعان مطلقة وهى  من حيث هي ألفاظ دالة على
ان خادمة وهي الداللة التابعة فاجلهة األوىل هي الداللة األصلية والثاين من جهة كوا ألفاظا وعبارات مقيدة دالة علىمع

اليت يشترك فيها مجيع األلسنة وإليها تنتهي مقاصد املتكلمني وال ختتص بأمة دون أخرى فإنه إذا حصل ىف الوجود فعل 
ة ميكن ىف لزيد مثال كالقيام مث أراد كل صاحب لسان اإلخبار عن زيد بالقيام تأيت له ما أراد من غري كلفة ومن هذه اجله

لسان العرب اإلخبار عن أقوال األولني ممن ليسوا من أهل اللغة العربية وحكاية كالمهم ويتأتى ىف لسان العجم حكاية 
 أقوال العرب واإلخبار عنها وهذا ال إشكال فيه

 هذه اجلهة أمورا وأما اجلهة الثانية فهي اليت خيتص ا لسان العرب ىف تلك احلكاية وذلك اإلخبار فإن كل خرب يقتضى ىف
خادمة لذلك اإلخبار حبسب املخرب واملخرب عنه واملخرب به ونفس اإلخبار ىف احلال واملساق ونوع األسلوب من اإليضاح 

واإلخفاء واإلجياز واإلطناب وغري ذلك وذلك أنك تقول ىف ابتداء األخبار قام زيد إن مل تكن مث عناية باملخرب عنه بل 
اية باملخرب عنه قلت زيد قام وىف جواب السؤال أو ما هو مرتل تلك املرتلة إن زيدا قام وىف جواب باخلرب فإن كانت العن

املنكر لقيامه واهللا إن زيدا قام وىف إخبار من يتوقع قيامه أو اإلخبار بقيامه قد قام زيد أو زيد قد قام وىف التنكيت على 
 حتقريه أعين املخرب عنه وحبسب الكناية عنه والتصريح به وحبسب من ينكر إمنا قام زيد مث يتنوع أيضا حبسب تعظيمه أو

ما يقصد ىف مساق األخبار وما يعطيه مقتضى احلال إىل غري ذلك من األمور اليت ال ميكن حصرها ومجيع ذلك دائر حول 
صود األصلي ولكنها اإلخبار بالقيام عن زيد فمثل هذه التصرفات اليت خيتلف معىن الكالم الواحد حبسبها ليست هى املق

من مكمالته ومتمماته وبطول الباع ىف هذا النوع حيسن مساق الكالم إذا مل يكن فيه منكر وذا النوع الثاين اختلفت 
العبارات وكثري من أقاصيص القرآن ألنه يأيت مساق القصة ىف بعض السور على وجه وىف بعضها على وجه آخر وىف 

رر فيه من اإلخبارات ال حبسب النوع األول إال إذا سكت عن بعض التفاصيل ىف بعض ثالثة على وجه ثالث وهكذا ما تق
 ونص عليه ىف بعض وذلك أيضا لوجه اقتضاه احلال والوقت وما كان ربك نسيا

فصل وإذا ثبت هذا فال ميكن من اعترب هذا الوجه األخري أن يترجم كالما من الكالم العريب بكالم العجم على حال 
ن يترجم القرآن وينقل إىل لسان غري عريب إال مع فرض استواء اللسانني ىف اعتباره عينا كما إذا استوى فضال عن أ

wاللسانان ىف استعمال ما تقدم متثيله وحنوه فإذا ثبت ذلك ىف اللسان املنقول إليه مع لسان العرب أمكن أن يترجم أحدمها 
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 أشار إىل شىء من ذلك أهل املنطق من القدماء ومن حذا حذوهم إىل اآلخر وإثبات مثل هذا بوجه بني عسري جدا ورمبا
من املتأخرين ولكنه غري كاف وال مغن ىف هذا املقام وقد نفى ابن قتيبة إمكان الترمجة ىف القرآن يعين على هذا الوجه 

له فهم يقوى على الثاين فأما على الوجه األول فهو ممكن ومن جهته صح تفسري القرآن وبيان معناه للعامة ومن ليس 
حتصيل معانيه وكان ذلك جائزا باتفاق أهل اإلسالم فصار هذا اإلتفاق حجة ىف صحة الترمجة على املعىن األصلي فصل 

وإذا اعتربت اجلهة الثانية مع األوىل وجدت كوصف من أوصافها ألا كالتكملة للعبارة واملعىن من حيث الوضع لإلفهام 
اف الذاتية أو هي كوصف غري ذايت ىف ذلك نظر وحبث ينبين عليه من املسائل وهل تعد معها كوصف من األوص

الفروعية مجلة إال أن اإلقتصار على ما ذكر فيها كاف فإنه كاألصل لسائر األنظار املتفرعة فالسكوت عن ذلك أوىل 
 وباهللا التوفيق

  

  المسالة الثالثة هذه الشريعة المباركة أمية ألن أهلها كذلك 

 على اعتبار املصاحل ويدل على ذلك أمور أحدها النصوص املتواترة اللفظ واملعىن كقوله تعاىل هو الذي بعث فهو أجرى
ىف األميني رسوال منهم وقوله فآمنوا باهللا ورسوله النىب األمى الذى يؤمن باهللا وكلماته وىف احلديث بعثت إىل أمة أمية 

نسوب إىل األم وهو الباقي على أصل والدة األم مل يتعلم كتابا وال غريه ألم مل يكن هلم علم بعلوم األقدمني واألمي م
 فهو على أصل خلقته اليت ولد عليها وىف احلديث

حنن أمة أمية ال حنسب وال نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقد فسر معىن األمية ىف احلديث أي ليس لنا علم 
لو من قبله من كتاب وال ختطه بيمينك وما أشبه هذا من األدلة باحلساب وال الكتاب وحنوه قوله تعاىل وما كنت تت

املبثوثة ىف الكتاب والسنة الدالة على أن الشريعة موضوعة على وصف األمية ألن أهلها كذلك والثاين أن الشريعة اليت 
ن وصف األمية أو بعث ا النيب األمي إىل العرب خصوصا وإىل من سواهم عموما إما أن تكون على نسبة ما هم عليه م

ال فإن كان كذلك فهو معىن كوا أمية أي منسوبة إىل األميني وإن مل تكن كذلك لزم أن تكون على غري ما عهدوا فلم 
تكن لترتل من أنفسهم مرتلة ما تعهد وذلك خالف ما وضع عليه األمر فيها فال بد أن تكون على ما يعهدون والعرب مل 

ن األمية فالشريعة إذا أمية والثالث أنه لو مل يكن على ما يعهدون مل يكن عندهم معجزا اهللا تعهد إال ما وصفها اهللا به م
 تبارك وتعاىل رضي اهللا عنهن الرب عز وجل

ولكانوا خيرجون عن مقتضى التعجيز بقوهلم هذا على غري ما عهدنا إذ ليس لنا عهد مبثل هذا الكالم من حيث إن كالمنا 
 ليس مبفهوم وال معروف فلم تقم احلجة عليهم به ولذلك قال سبحانه ولو جعلناه قرآنا معروف مفهوم عندنا وهذا

أعجميا لقالوا لوال فصلت آياته أاعجمى وعرىب فجعل احلجة على فرض كون القرآن أعجميا وملا قالوا إمنا يعلمه بشر رد 
هم أذعنوا لظهور احلجة فدل على أن ذلك اهللا عليهم بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عرىب مبني لكن

لعلمهم به وعهدهم مبثله مع العجز عن مماثلته وأدلة هذا املعىن كثرية فصل واعلم أن العرب كان هلا اعتناء بعلوم ذكرها 
wالناس وكان لعقالئهم اعتناء مبكارم األخالق واتصاف مبحاسن شيم فصححت الشريعة منها ما هو صحيح وزادت عليه 
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 ما هو باطل وبينت منافع ما ينفع من ذلك ومضار ما يضر منه فمن علومها علم النجوم وما خيتص ا من وأبطلت
اإلهتداء ىف الرب والبحر واختالف األزمان باختالف سريها وتعرف منازل سري النريين وما يتعلق ذا املعىن وهو معىن 

لذي جعل لكم النجوم لتهتدوا ا ىف ظلمات الرب والبحر وقوله مقرر ىف أثناء القرآن ىف مواضع كثرية كقوله تعاىل وهو ا
وبالنجم هم يهتدون وقوله والقمر قدرناه منازل حىت عاد كالعرجون القدمي ال الشمس ينبغى هلا أن تدرك القمر وال الليل 

 سابق النهار اآلية وقوله

ني واحلساب وقوله وجعلنا الليل والنهار آيتني هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السن
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة اآلية وقوله ولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح وجعلناها رجوما للشياطني وقوله 

 يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج وما أشبه ذلك

نشاء السحاب وهبوب الرياح املثرية هلا فبني الشرع حقها من باطلها فقال ومنها علوم األنواء وأوقات نزول األمطار وإ
تعاىل هو الذى يريكم الربق خوفا وطمعا وينشىء السحاب الثقال ويسبح الرعد حبمده األية وقال أفرأيتم املاء الذى 

 وقال وجتعلون رزقكم أنكم تشربون أانتم أنزلتموه من املزن أم حنن املرتلون وقال وأنزلنا من املعصرات ماءا ثجاجا
تكذبون خرج الترمذي قال رسول اهللا وجتعلون رزقكم أنكم تكذبون قال شكركم تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم 
كذا وكذا وىف احلديث أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر يب احلديث ىف األنواء وىف املوطأ مما انفرد به إذا أنشأت حبرية مث 

ديقة وقال عمر بن اخلطاب للعباس وهو على املنرب والناس حتته كم بقى من نوء الثريا فقال له تشاءمت فتلك عني غ
العباس بقي من نوئها كذا وكذا فمثل هذا مبني للحق من الباطل ىف أمر األنواء واألمطار وقال تعاىل وأرسلنا الرياح 

 أرسل الرياح فتثري سحابا فسقناه إىل بلد ميت فأحيينا به لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه اآلية وقال واهللا الذى
األرض بعد موا إىل كثري من هذا ومنها علم التاريخ وأخبار األمم املاضية وىف القرآن من ذلك ما هو كثري وكذلك ىف 

جنس ما كانوا السنة ولكن القرآن احتفل ىف ذلك وأكثره من األخبار بالغيوب اليت مل يكن للعرب ا علم لكنها من 
 ينتحلون

قال تعاىل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مرمي اآلية وقال تعاىل تلك من 
أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل هذا وىف احلديث قصة أبيهم إبراهيم وإمساعيل عليهما 

يت وغري ذلك مما جرى ومنها ما كان أكثره باطال أو مجيعه كعلم العيافة والزجر والكهانة وخط الرمل السالم ىف بناء الب
والضرب باحلصى والطرية فأبطلت الشريعة من ذلك الباطل وت عنه كالكهانة والزجر وخط الرمل وأقرت الفأل ال من 

ص على علم الغيب من غري دليل فجاء النىب جبهة جهة تطلب الغيب فإن الكهانة والزجر كذلك وأكثر هذه األمور حتر
من تعرف علم الغيب مما هو حق حمض وهو الوحي واإلهلام وأبقى للناس من ذلك بعد موته عليه السالم جزء من النبوة 
 وهو الرؤيا الصاحلة وأمنوذج من غريه لبعض اخلاصة وهو اإلهلام والفراسة ومنها علم الطب فقد كان ىف العرب منه شىء

ال على ما عند األوائل بل مأخوذ من جتاريب األميني غري مبىن على علوم الطبيعة اليت يقررها األقدمون وعلى ذلك 
w املساق جاء ىف الشريعة لكن وجه جامع شاف
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قليل يطلع منه على كثري فقال تعاىل كلوا واشربوا وال تسرفوا وجاء ىف احلديث التعريف ببعض األدوية لبعض األدواء 
 ل من ذلك ما هو باطل كالتداوي باخلمر والرقي اليت اشتملت على ما ال جيوز شرعاوأبط

ومنها التفنن ىف علم فنون البالغة واخلوض يف وجوه الفصاحة والتصرف يف أساليب الكالم وهو أعظم منتحالم 
وا مبثل هذا القرآن ال يأتون فجاءهم مبا أعجزهم من القرآن الكرمي قال تعاىل قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأت

مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا ومنها ضرب األمثال وقد قال تعاىل ولقد ضربنا للناس يف هذا القرآن من كل مثل إال 
ضربا واحدا وهو الشعر فأن اهللا نفاه وبرأ الشريعة منه قال تعاىل يف حكايته عن الكفار أئنا لتاركوا آهلتنا لشاعر جمنون بل 

 باحلق وصدق املرسلني أي مل يأت بشعر فإنه ليس حبق ولذلك قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له اآلية وبني معىن جاء
ذلك يف قوله تعاىل والشعراء يتبعهم الغاوون أمل تر أم يف كل واد يهيمون وأم يقولون ما ال يفعلون فظهر أن الشعر 

صيل وقول ال يصدقه فعل وهذا مضاد ملا جاءت به الشريعة إال ما استثىن ليس مبنيا على أصل ولكنه هيمان على غري حت
اهللا تعاىل فهذا أمنوذج ينبهك على ما حنن بسبيله بالنسبة إلىعلوم العرب األمية وأما ما يرجع إىل اإلتصاف مبكارم 

يث كان آنس هلم وأجري األخالق وما ينضاف إليها فهو أول ما خوطبوا به وأكثر ما جتد ذلك يف السور املكية من ح
على ما يتمدح به عندهم كقوله تعاىل إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وايتآء ذي القرىب إىل آخرها وقوله تعاىل قل تعالوا 
أتل ما حرم ربكم عليكم أن ال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إىل انقضاء تلك اخلصال وقوله قل من حرم زينة اهللا 

 ده وقوله قل إمنا حرم ريباليت أخرج لعبا

الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري احلق إىل غري ذلك من اآليات اليت يف هذا املعىن لكن أدرج فيها ما هو 
أوىل من النهي عن اإلشراك والتكذيب بأمور اآلخرة وشبه ذلك مما هو املقصود األعظم وأبطل هلم ما كانوا يعدونه كرما 

سنة وليس كذلك أو فيه من املفاسد ما يرىب على املصاحل اليت تومهوها كما قال تعاىل إمنا اخلمر وامليسر وأخالقا ح
واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه مث بني ما فيها من املفاسد خصوصا يف اخلمر وامليسر من إيقاع 

الفساد أعظم مما ظنوه فيهما صالحا ألن اخلمر كانت عندهم العداوة والبغضاء والصد عن ذكر اهللا وعن الصالة وهذا يف 
تشجع اجلبان وتبعث البخيل على البذل وتنشط الكساىل وامليسر كذلك كان عندهم حممودا ملا كانوا يقصدون به من 

 ومنافع إطعام الفقراء واملساكني والعطف على احملتاجني وقد قال تعاىل يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري
للناس وإمثهما أكرب من نفعهما والشريعة كلها إمنا هي ختلق مبكارم األخالق وهلذا قال عليه السالم بعثت ألمتم مكارم 

األخالق إال أن مكارم األخالق إمنا كانت على ضربني أحدمها ما كان مألوفا وقريبا من املعقول املقبول كانوا يف ابتداء 
 ملا رسخوا فيه متم هلم ما بقي وهو الضرب الثاين وكان منه ما ال يعقل معناه من أول وهلة اإلسالم إمنا خوطبوا به مث

فأخر حىت كان من آخره حترمي الربا وما أشبه ذلك ومجيع ذلك راجع إىل مكارم األخالق وهو الذي كان معهودا 
 عندهم على اجلملة

سالم كما قالوا يف القراض وتقدير الدية وضرا على العاقلة أال ترى أنه كان للعرب أحكام عندهم يف اجلاهلية أقرها اإل
wوإحلاق الولد بالقافة والوقوف باملشعر احلرام واحلكم يف اخلنثى وتوريث الولد للذكر مثل حظ األنثيني والقسامة وغري 
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أرض وجبال ذلك مما ذكره العلماء مث يقول مل يكتف بذلك حىت خوطبوا بدالئل التوحيد فيما يعرفون من مساء و
وسحاب ونباب وبدالئل اآلخرة والنبوة كذلك وملا كان الباقي عندهم من شرائع األنبياء شيء من شريعة إبراهيم عليه 

السالم أبيهم خوطبوا من تلك اجلهة ودعوا إليها وأن ما جاء به حممد هي تلك بعينها كقوله تعاىل ملة أبيكم إبراهيم هو 
 وقوله ما كان إبراهيم يهوديا وال نصرانيا اآلية غري أم غريوا مجلة منها وزادوا واختلفوا مساكم املسلمني من قبل ويف هذا

فجاء تقوميها من جهة حممد وأخربوا مبا أنعم اهللا عليهم مما هو لديهم وبني أيديهم وأخربوا عن نعيم اجلنة وأصنافه مبا هو 
ات اليت تالزم التنعيم الدنيوي كقوله وأصحاب اليمني ما أصحاب معهود يف تنعمام يف الدنيا لكن مربأ من الغوائل واآلف

اليمني يف سدر خمضود وطلح منضود وظل ممدود إىل آخر اآليات وبني من مأكوالت اجلنة ومشروباا ما هو معلوم 
فاح عندهم كاملاء واللنب واخلمر والعسل والنخيل واألعناب وسائر ما هو عندهم مألوف دون اجلوز واللوز والت

 والكمثرى وغري ذلك من فواكه األرياف وبالد العجم بل أمجل ذلك يف لفظ الفاكهة وقال تعاىل

ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم بالىت هى أحسن فالقرآن كله حكمة وقد كانوا عارفني باحلكمة 
هل وعظ وتذكري كقس بن ساعدة وغريه ومل وكان فيهم حكماء فأتاهم من احلكمة مبا عجزوا عن مثله وكان فيهم أ

جيادهلم إال على طريقة ما يعرفون من اجلدل ومن تأمل القرآن وتأمل كالم العرب ىف هذه األمور الثالثة وجد األمر سواء 
إال ما اختص به كالم اهللا من اخلواص املعروفة وسر ىف مجيع مالبسات العرب هذا السري جتد األمر كما تقرر وإذا ثبت 

  هذا وضح أن الشريعة أمية مل خترج عما ألفته العرب 

  المسألة الرابعة ما تقرر من أمية الشريعة وأنها جارية على مذاهب أهلها 

وهم العرب ينبين عليه قواعد منها أن كثريا من الناس جتاوزوا ىف الدعوى على القرآن احلد فأضافوا إليه كل علم يذكر 
 الطبيعيات والتعاليم واملنطق وعلم احلروف ومجيع مانظر فيه الناظرون من هذه الفنون للمتقدمني أواملتأخرين من علوم

وأشباهها وهذا إذا عرضناه على ما تقدم مل يصح وإىل هذا فإن السلف الصاحل من الصحابة والتابعني ومن يليهم كانوا 
 أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه ومل يبلغنا أنه

 من هذا املدعي سوى ما تقدم وما ثبت فيه من أحكام التكاليف وأحكام اآلخرة وما يلي ذلك تكلم أحد منهم ىف شىء
ولو كان هلم ىف ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا على أصل املسألة إال أن ذلك مل يكن فدل على أنه غري موجود 

من علوما هي من جنس علوم العرب أو عندهم وذلك دليل على أن القرآن مل يقصد فيه تقرير لشىء مما زعموا نعم تض
ما ينبين على معهودها مما يتعجب منه أولو األلباب وال تبلغه إدراكات العقول الراجحة دون اإلهتداء بإعالمه واإلستنارة 
ه بنوره أما أن فيه ما ليس من ذلك فال ورمبا استدلوا على دعواهم بقوله تعاىل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وقول

ما فرطنا ىف الكتاب من شىء وحنو ذلك وبفواتح السور وهي مما مل يعهد عند العرب ومبا نقل عن الناس فيها ورمبا حكى 
من ذلك عن علي بن أيب طالب رضى اهللا عنه وغريه أشياء فأما اآليات فاملراد ا عند املفسرين ما يتعلق حبال التكليف 
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 فرطنا ىف الكتاب من شىء اللوح احملفوط ومل يذكروا فيها ما يقتضي تضمنه جلميع العلوم املراد بالكتاب ىف قوله ما
النقلية والعقلية وأما فواتح السور فقد تكلم الناس فيها مبا يقتضي أن للعرب ا عهدا كعدد اجلمل الذي تعرفوه من أهل 

 تاويلها إال اهللا تعاىل وغري ذلك وأما تفسريها مبا الكتاب حسبما ذكره أصحاب السري أو هي من املتشاات اليت ال يعلم
عهد به فال يكون ومل يدعه أحد ممن تقدم فال دليل فيها على ما ادعوا وما ينقل عن علي أو غريه ىف هذا ال يثبت فليس 

عانة على فهمه جبائز أن يضاف إىل القرآن ما ال يقتضيه كما أنه ال يصح أن ينكر منه ما يقتضيه وجيب اإلقتصار ىف اإلست
 على كل ما يضاف علمه إىل العرب خاصة فبه يوصل إىل علم

ماأودع من األحكام الشرعية فمن طلبه بغري ما هو أداة له ضل عن فهمه وتقول على اهللا ورسوله فيه واهللا أعلم وبه 
 القرآن بلسام فإن كان التوفيق فصل ومنها أنه البد ىف فهم الشريعة من اتباع معهود األميني وهم العرب الذين نزل

للعرب ىف لسام عرف مستمر فال يصح العدول عنه ىف فهم الشريعة وإن مل يكن مث عرف فال يصح أن جيرى ىف فهمها 
على ما ال تعرفه وهذا جار ىف املعاىن واأللفاظ واألساليب مثال ذلك أن معهود العرب أن ال ترى األلفاظ تعبدا عند 

إن كانت تراعيها أيضا فليس أحد األمرين عندها مبلتزم بل قد تبىن على أحدمها مرة وعلى اآلخر حمافظتها على املعاىن و
أخرى وال يكون ذلك قادحا ىف صحة كالمها واستقامته والدليل على ذلك أشياء أحدها خروجها ىف كثري من كالمها 

ورها على طريق منظومها وإن مل يكن ا حاجة عن أحكام القوانني املطردة والضوابط املستمرة وجرياا ىف كثري من منث
 وتركها ملا هو أوىل ىف مراميها وال يعد ذلك قليال ىف

كالمها والضعيفا بل هو كثري قوي وإن كان غريه أكثر منه والثاىن أن من شأا االستغناء ببعض األلفاظ عما يراد فيها 
عىن املقصود عل استقامة والكاىف من ذلك نزول القرآن على سبعة أو يقارا وال يعد ذلك اختالفا وال اضطرابا إذ كان امل

أحرف كلها شاف كاف وىف هذا املعىن من األحاديث وكالم السلف العارفني بالقرآن كثري وقد استمر أهل القراءات 
 إشكال على أن يعملوا بالروايات الىت صحت عندهم مما وافق املصحف وأم ىف ذلك قارئون للقرآن من غري شك وال

وإن كان بني القراءين ما يعده الناظر ببادئ الرأي اختالفا ىف املعىن ألن معىن الكالم من أوله إىل آخره على استقامة ال 
تفاوت فيه حبسب مقصود اخلطاب مالك و ملك وما خيدعون إال أنفسهم وما خيادعون إال أنفسهم لنبوئنهم من اجلنة 

ثري من هذا ألن جيمع ذلك ال تفاوت فيه حبسب فهم ما أريد من اخلطاب وهذا كان غرفا لنثوينهم من اجلنة غرفا إىل ك
عادة العرب أال ترى ما حكى ابن جىن عن عيسى بن عمر وحكى عن غريه أيضا قال مسعت ذا الرمة ينشد وظاهر هلا 

 وبائس واحد فأنت من يابس الشخث واستعن عليها الصبا واجعل يديك هلا سترا فقلت أنشدتىن من بائس فقال يابس
ترى ذا الرمة مل يعبأ باالختالف بني البؤس واليبس ملا كان معىن البيت قائما على الوجهني وصوابا على كلتا الطريقتني 

 وقد قال ىف رواية أيب العباس

عرايب األحول البؤس واليبس واحد يعىن حبسب قصد الكالم ال حبسب تفسري اللغة وعن أمحد بن حيىي قال أنشدىن ابن األ
وموضع زير ال أريد مبيته كأىن به من شدة الروع آنس فقال له شيخ من أصحابه ليس هكذا أنشدتنا وموضع ضيق فقال 

wسبحان اهللا تصحبنا منذ كذا وكذا وال تعلم أن الزير والضيق واحد وقد جاءت أشعارهم على روايات خمتلفة وبألفاظ 
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مون لفظا واحدا على اخلصوص حبيث يعد مرادفة أو مقاربة عيبا أو ضعفا إال متباينة يعلم من جمموعها أم كانوا ال يلتز
ىف مواضع خمصوصة ال يكون ما سواه من املواضع حمموال عليها وإمنا معهودها الغالب ما تقدم والثالث أا قد مل بعض 

املتصل مطلقا ومل يفرقوا بني ما أحكام اللفظ وإن كانت تعتربه على اجلملة كما استقبحوا العطف على الضمري املرفوع 
له لفظ وما ليس له لفظ فقبح قمت وزيد كما قبح قام وزيد ومجعوا ىف الردف بني عمود ويعود من غري استكراه وواو 

عمود أقوى ىف املد ومجعوا بني سعيد وعمود مع اختالفهما وأشباه ذلك من األحكام اللطيفة الىت تقتضيها األلفاظ ىف 
لسكنها ملها وتوليها جانب اإلعراض وما ذلك إال لعدم تعمقها ىف تنقيح لساا والرابع أن املمدوح من قياسها النظري 

كالم العرب عند أرباب العربية ما كان بعيدا عن تكلف االصطناع ولذلك إذا اشتغل الشاعر العريب بالتنقيح اختلف ىف 
 بأن قال وجدت شعره كله جيدا فدلىن على أنه كان األخذ عنه فقد كان األصمعي يعيب اخلطيئة واعتذر عن ذلك

 يصنعه وليس هكذا الشاعر

املطبوع إمنا الشاعر املطبوع الذى يرمى بالكالم على عواهنه جيده على رديئة وما قاله هو الباب املنتهج والطريق املهيع 
ب وقف من هذا على علم وإذا كان عند أهل اللسان وعلى اجلملة فاألدلة على هذا املعىن كثرية ومن زوال كالم العر

كذلك فال يستقيم للمتكلم ىف كتاب اهللا أو سنة رسول اهللا أن يتكلف فيهما فوق ما يسعه لسان العرب وليكن شأنه 
االعتناء مبا شأنه أن تعتىن العرب به الوقوف عند ما حدته فصل ومنها أنه إمنا يصح ىف مسلك األفهام والفهم ما يكون 

رب فال يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه حبسب األلفاظ واملعاىن فإن الناس ىف الفهم وتأتى التكليف فيه عاما جلميع الع
ليسوا على وزان واحد وال متقارب إال أم يتقاربون ىف األمور اجلمهورية وما واالها وعلى ذلك جرت مصاحلهم ىف 

ال مبقدار ما ال خيل مبقاصدهم اللهم إال أن يقصدوا أمرا الدنيا ومل يكونوا حبيث يتعمقون ىف كالمهم وال ىف أعماهلم إ
خاصا ألناس خاصة فذاك كالكنايات الغامضة والرموز البعيدة الىت ختفى عن اجلمهور والختفى عمن قصد ا وإال كان 

لك خارجا عن حكم معهودها فكذلك يلزم أن يرتل فهم الكتاب والسنة حبيث تكون معانيه مشتركة جلميع العرب ولذ
 أنزل القرآن على سبعة أحرف واشتركت فيه اللغات حىت كانت قبائل العرب تفهمه

وأيضا فمقتضاه من التكليف ال خيرج عن هذا النمط ألن الضعيف ليس كالقوى وال الصغري كالكبري وال األنثى كالذكر 
عليه وألزموا ذلك من طريقهم باحلجة بل كل له حد ينتهى إليه ىف العادة اجلارية فأخذوا مبا يشترك اجلمهور ىف القدرة 

القائمة واملوعظة احلسنة وحنو ذلك ولو شاء اهللا أللزمهم ما ال يطيقون ولكلفهم بغري قيام حجة وال إتيان بربهان وال 
وعظ وال تذكري ولطوقهم فهم ما ال يفهم وعلم ما مل يعلم فال حجر عليه ىف ذلك فإن حجة امللك قائمة قل فلله احلجة 

غة لكن اهللا سبحانه خاطبهم من حيث عهدوا وكلفهم من حيث هلم القدرة على ما به كلفوا وغذوا ىف أثناء ذلك مبا البال
يستقيم به منآدهم ويقوى به ضعيفهم وتنتهض به عزائمهم من الوعد تارة والوعيد أخرى واملوعظة احلسنة أخرى وبيان 

اخلالية إىل غري ذلك مما ىف معناه حىت يعلموا أم مل ينفردوا ذا جمارى العادات فيمن سلف من األمم املاضية والقرون 
األمر دون اخللق املاضني بل هم مشتركون ىف مقتضاه واليكونون مشتركني إال فيما هلم منة على حتمله وزادهم ختفيفا 

أيب بن كعب قال دون األولني وأجرى فوقهم فضال من اهللا ونعمة واهللا عليم حكيم وقد خرج الترمذى وصححه عن  w
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لقى رسول اهللا جربيل فقال يا جربيل إين بعثت إىل أمة أميني منهم العجوز والشيخ الكبري والغالم واجلارية والرجل الذى 
 مل يقرأ كتابا قط قال يا حممد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف

ك اجلمهوري الذى يسع األميني كما يسع فاحلاصل أن الواجب ىف هذا املقام إجراء الفهم ىف الشريعة على وزان االشترا
غريهم فصل ومنها أن يكون االعتناء باملعاىن املبثوثة ىف اخلطاب هو املقصود األعظم بناء على أن العرب إمنا كانت 

عنايتها باملعاىن وإمنا أصلحت األلفاظ من أجلها وهذا األصل معلوم عند أهل العربية فاللفظ إمنا هو وسيلة إىل حتصيل 
عىن املراد واملعىن هو املقصود وال أيضا كل املعاىن فإن املعىن اإلفرادي قد اليعبأ به إذا كان املعىن التركيىب مفهوما دونه امل

كما مل يعبأ ذو الرمة ببائس وال يابس اتكاال منه على أن حاصل املعىن مفهوم وأبني من هذا ما ىف جامع اإلمساعيلي 
 ابن مالك أن عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه قرأ فاكهة وأبا قال ما األب مث قال املخرج على صحيح البخارى عن أنس

ما كلفنا هذا أو قال ما أمرنا ذا وفيه أيضا عن أنس أن رجال سأل عمر بن اخلطاب عن قوله فاكهة وأبا ما األب فقال 
عن املرسالت و العاصفات وحنومها عمر ينا عن التعمق والتكلف ومن املشهور تأديبه لضبيع حني كان يكثر السؤال 

وظاهر هذا كله أنه إمنا ى عنه ألن املعىن التركييب معلوم على اجلملة وال ينبىن على فهم هذه األشياء حكم تكليفي فرأى 
أن اإلشتغال به عن غريه مما هو أهم منه تكلف وهلذا أصل ىف الشريعة صحيح نبه عليه قوله تعاىل ليس الرب ان تولوا 

كم قبل املشرق واملغرب إىل آخر اآلية فلو كان فهم اللفظ اإلفرادي يتوقف عليه فهم التركييب مل يكن تكلفا بل وجوه
 هو مضطر إليه كما روى عن عمر نفسه ىف قوله تعاىل أو يأخذهم على ختوف

ا تامكا قردا كما فإنه سئل عنه على املنرب فقال له رجل من هذيل التخوف عندنا التنقص مث أنشده ختوف الرحل منه
ختوف عود النبعة السفن فقال عمر أيها الناس متسكوا بديوان شعركم ىف جاهليتكم فإن فيه تفسري كتابكم فليس بني 
اخلربين تعارض ألن هذا قد توقف فهم معىن اآلية عليه خبالف األول فإذا كان األمر هكذا فالالزم االعتناء بفهم معىن 

د وعليه ينبىن اخلطاب ابتداء وكثريا ما يغفل هذا النظر بالنسبة للكتاب والسنة فتلتمس غرائبه اخلطاب ألنه املقصود واملرا
ومعانيه على غري الوجه الذى ينبغى فتستبهم على امللتمس وتستعجم على من مل يفهم مقاصد العرب فيكون عمله ىف غري 

 التكاليف االعتقادية والعملية مما يسع األمى تعقلها معمل ومشيه على غري طريق واهللا الواقى برمحته فصل ومنها أن تكون
ليسعه الدخول حتت حكمها أما اإلعتقادية بأن تكون من القرب للفهم والسهولة على العقل حبيث يشترك فيها اجلمهور 

ية وقد ثبت من كان منهم ثاقب الفهم أو بليدا فإا لو كانت مما ال يدركه إال اخلواص مل تكن الشريعة عامة ومل تكن أم
كوا كذلك فال بد أن تكون املعاىن املطلوب علمها واعتقادها سهلة املأخذ وأيضا فلو مل تكن كذلك لزم بالنسبة إىل 

 اجلمهور تكليف ما ال يطاق وهو غري واقع كما هو مذكور ىف األصول ولذلك جتد الشريعة مل تعرف من األمور

عرفته مبقتضى األمساء والصفات وحضت على النظر ىف املخلوقات إىل أشباه اآلهلية إال مبا يسع فهمه وأرجت غري ذلك ف
ذلك وأحالت فيما يقع فيه االشتباه على قاعدة عامة وهو قوله تعاىل ليس كمثله شىء وسكتت عن أشياء ال تدى إليها 

يدل على ذلك أيضا أن الصحابة العقول نعم ال ينكر تفاضل اإلداركات على اجلملة وإمنا النظر ىف القدر املكلف به ومما 
wرضي اهللا عنهم مل يبلغنا عنهم من اخلواض ىف هذه األمور ما يكون أصال للباحثني واملتكلفني كما مل يأت ذلك عن 
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صاحب الشريعة عليه الصالة والسالم وكذلك التابعون املقتدى م مل يكونوا إال على ما كان عليه الصحابة بل الذى 
صحابه النهى عن اخلوض ىف األمور اإلهلية وغريها حىت قال لن يربح الناس يتساءلون حىت يقولوا هذا جاء عن النيب وعن أ

اهللا خالق كل شئ فمن خلق اهللا وثبت النهى عن كثرة السؤال وعن تكلف ماال يعىن عاما ىف االعتقادات والعمليات 
إمنا يريد ما كان من األشياء الىت ال تدى العقول وأخرب مالك أن من تقدم كانوا يكرهون الكالم إال فيما حتته عمل و

لفهمها مما سكت عنه أو مما وقع نادرا من املتشاات حماال به على آية الترتيه وعلى هذا فالتعمق ىف البحث فيها وتطلب 
 يطلب ما ال يشترك اجلمهور ىف فهمه خروج عن مقتضى وضع الشريعة األمية فإنه رمبا مجحت النفس إىل طلب ما ال

منها فوقعت ىف ظلمة ال انفكاك هلا منها وهللا در القائل وللعقول قوى تسنت دون مدى إن تعدها ظهرت فيها اضطرابات 
ومن طماح النفوس إىل ما مل تكلف به نشأت الفرق كلها أو أكثرها وأما العمليات فمن مراعاة األمية فيها أن وقع 

 األمور حبيث يدركها اجلمهور كما عرف أوقات الصلوات باألمور املشاهدة تكليفهم باجلالئل ىف األعمال والتقريبات ىف
 هلم كتعريفها بالظالل وطلوع الفجر والشمس وغروا وغروب الشفق وكذلك ىف الصيام ىف قوله تعاىل حىت يتبني

ىف احلديث إذا أقبل لكم اخليط األبيض من اخليط األسود وملا كان فيهم من محل العبارة على حقيقتها نزل من الفجر و
الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم وقال حنن أمة أمية ال حنسب وال نكتب الشهر 
هكذا وهكذا وقال ال تصوموا حىت تروا اهلالل وال تفطروا حىت تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني ومل يطالبنا 

 ىف املنازل ألن ذلك مل يكن من معهود العرب وال من علومها ولدقة األمر فيه وصعوبة حبساب مسري الشمس مع القمر
الطريق إليه وأجرى لنا غلبة الظن ىف األحكام جمرى اليقني وعذر اجلاهل فرفع عنه اإلمث وعفا عن اخلطأ إىل غري ذلك من 

ما وراء هذه الغاية فإا مظنة الضالل ومزلة األمور املشتركة للجمهور فال يصح اخلروج عما حد ىف الشريعة وال تطلب 
 األقدام

فإن قيل هذا خمالف ملا نقل عنهم من تدقيق النظر ىف مواقع األحكام ومظان الشبهات وجمارى الرياء والتصنع للناس 
ف عليها إال ومبالغتهم ىف التحرز من األمور املهلكات الىت هى عند اجلمهور من الدقائق الىت ال يهتدى إىل فهمها والوقو

اخلواص وقد كانت عندهم عظائم وهي مما ال يصل إليها اجلمهور وأيضا لو كانت كذلك مل يكن للعلماء مزية على 
سائر الناس وقد كان ىف الصحابة والتابعني ومن بعدهم خاصة وعامة وكان للخاصة من الفهم ىف الشريعة ما مل يكن 

ا سائر القرون إىل اليوم فكيف هذا وأيضا فإن الشريعة قد اشتملت على ما للعامة وإن كان اجلميع عربا وأمة أمية وهكذ
تعرفه العرب عامة وما يعرفه العلماء خاصة وما ال يعلمه إال اهللا تعاىل وذلك املتشاات فهى شاملة ملا يوصل إىل فهمه 

االختصاص مبا يليق باجلمهور على اإلطالق وما ال يوصل إليه على اإلطالق وما يوصل إليه البعض دون البعض فأين 
خاصة فاجلواب أن يقال أما املتشاات فإا من قبيل غري ما حنن فيه ألا إما راجعة إىل أمور آهلية مل يفتح الشارع 

لفهمها بابا غري التسليم والدخول حتت آية الترتيه وإما راجعة إىل قواعد شرعية فتتعارض أحكامها وهذا خاص مبىن على 
 حنن فيه وذلك أن هذه األمور كلها جياب عنها بأوجه أحدها أا أمور أضافية مل يتعبد ا أول األمر لألدلة عام هو ما

wاملتقدمة وإمنا هى أمور تعرض ملن مترن ىف علم الشريعة وزاول أحكام التكليف وامتاز عن اجلمهور مبزيد فهم فيها حىت 
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يلة بالنسبة إىل غريه ممن مل يبلغ درجته فنسبته إىل ما فهمه نسبة العامي زايل األمية من وجه فصار تدقيقه ىف األمور اجلل
 إىل ما فهمه

والنسبة إذا كانت حمفوظة فال يبقى تعارض بني ما تقدم وما ذكر ىف السؤال والثاىن أن اهللا تعاىل جعل أهل الشريعة على 
لدنيا كذلك فليس من له مزيد ىف فهم الشريعة مراتب ليسوا فيها على وزان واحد ورفع بعضهم فوق بعض كما أم ىف ا

كمن ال مزيد له لكن اجلميع جار على أمر مشترك واالختصاصات فيها هبات من اهللا ال خترج أهلها عن حكم االشتراك 
بل يدخلون مع غريهم فيها وميتازون هم بزيادات ىف ذلك األمر املشترك بعينه فإن امتازوا مبزيد الفهم مل خيرجهم ذلك 

ن حكم االشتراك فإن ذلك املزيد أصله األمر املشترك كما نقول إن الورع مطلوب من كل أحد على اجلملة ومع ذلك ع
فمنه ما هو من اجلالئل كالورع عن احلرام البني واملكروه البني ومنه ما ليس من اجلالئل عند قوم وهو منها عند قوم 

سم األول على اجلملة وإن كانوا قد امتازوا عنهم بالورع عن بعض آخرين فصار الذين عدوه من اجلالئل داخلني ىف الق
ما ال يتورع عنه القسم األول بناء على الشهادة بكون املوضع متأكدا لبيانه أو غري متأكد لدقته وهكذا سائر املسائل الىت 

 ميتاز ا اخلواص عن العوام ال خترج

أمر مشترك مفهوم للجمهور على اجلملة والثالث أن ما فيه عن هذا القانون فقد بان أن اجلميع جارون على حكم 
التفاوت إمنا جتده ىف الغالب ىف األمور املطلقة ىف الشريعة الىت مل يوضع هلا حد يوقف عنده بل وكلت إىل نظر املكلف 

و فوق األول فهو فصار كل أحد فيها مطلوبا بإداركه فمن مدرك فيها أمرا قريبا فهو املطلوب منه ومن مدرك فيها أمرا ه
املطلوب منه ورمبا تفاوت األمر فيها حبسب قدرة املكلف على الدوام فيما دخل فيه وعدم قدرته فمن ال يقدر على الوفاء 

مبرتبة من مراتبه مل يؤمر ا بل مبا هو دوا ومن كان قادرا على ذلك كان مطلوبا وعلى هذا السبيل يعترب ما جاء مما 
قدم واهللا أعلم فلهذا املعىن بعينه وضعت العمليات على وجه ال خترج املكلف إىل مشقة ميل بسببها أو يظن أنه خمالف ملا ت

إىل تعطيل عاداته الىت يقوم ا صالح دنياه ويتوسع بسببها ىف نيل حظوظه وذلك أن األمي الذى مل يزاول شيئا من 
معتاده خبالف من كان له بذلك عهد ومن هنا كان نزول األمور الشرعية وال العقلية ورمبا امشأز قلبه عما خيرجه عن 

القرآن جنوما ىف عشرين سنة ووردت األحكام التكليفية فيها شيئا فشيئا ومل ترتل دفعة واحدة وذلك لئال تنفر عنها 
 النفوس دفعة واحدة وفيما حيكى عن عمر بن عبد العزيز أن ابنه عبد امللك قال له مالك ال

 ما أبايل لو أن القدور غلت يب وبك ىف احلق قال له عمر ال تعجل يا بىن فإن اهللا ذم اخلمر ىف القرآن تنفذ األمور فواهللا
مرتني وحرمها ىف الثالثة وإىن أخاف أن أمحل احلق على الناس مجلة فيدفعوه مجلة ويكون من ذا فتنة وهذا معىن صحيح 

أجرى على جهة التأنيس وكان أكثرها على أسباب واقعة معترب ىف االستقراء العادى فكان ما كان أجرى باملصلحة و
فكانت أوقع ىف النفوس حني صارت ترتل حبسب الوقائع وكانت أقرب فكانت أوقع ىف النفوس حني صارت ترتل 

حبسب الوقائع وكانت أقرب إىل التأنيس حني كانت ترتل حكما حكما وجزئية جزئية ألا إذا نزلت كذلك مل يرتل 
ى قبله قد صار عادة واستأنست به نفس املكلف الصائم عن التكليف وعن العلم به رأسا فإذا نزل الثاىن حكم إال والذ

wكانت النفس أقرب لالنقياد له مث كذلك ىف الثالث والرابع ولذلك أيضا أونسوا ىف االبتداء بأن هذه امللة ملة إبراهيم عليه 
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 يقول تعاىل ملة أبيكم إبراهيم مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم السالم كما يؤنس الطفل ىف العمل بأنه من عمل أبيه
حنيفا مسلما وما كان من املشركني إن أوىل الناس بإبراهيم للذين اتبعوه إىل غري ذلك من اآليات فلو نزلت دفعة واحدة 

نني وىف احلديث اخلري عادة وإذا لتكاثرت التكاليف على املكلف فلم يكن لينقاد إليها انقياده إىل احلكم الواحد أو األث
اعتادت النفس فعال ما من أفعال اخلري حصل له به نور ىف قلبه وانشرح به صدره فال يأيت فعل ثان إال وىف النفس له 

 القبول هذا ىف عادة اهللا ىف أهل الطاعة وعادة

عه ومن هنا كان عليه الصالة أخرى جارية ىف الناس أن النفس أقرب انقيادا إىل فعل يكون عندها فعل آخر من نو
والسالم يكره أضداد هذا وحيب ما يالئمه فكان حيب الرفق ويكره العنف وينهى عن التعمق والتكلف والدخول حتت ما 

  ال يطاق محله ألن هذا كله أقرب إىل االنقياد وأسهل ىف التشريع للجمهور 

  نى اعتبارين المسألة الخامسة إذا ثبت أن للكالم من حيث داللته على المع

من جهة داللته على املعىن األصلى ومن جهة داللته على املعىن التبعي الذى هو خادم لألصل كان من الواجب أن ينظر ىف 
الوجه الذى تستفاد منه األحكام وهل خيتص جبهة املعىن األصلي أو يعم اجلهتني معا أما جهة املعىن األصلي فال إشكال ىف 

ة على األحكام بإطالق وال يسع فيه خالف على حال ومثال ذلك صيغ األوامر والنواهى صحة اعتبارها ىف الدالل
والعمومات واخلصوصات وما أشبه ذلك جمردا من القرائن الصارفة هلا عن مقتضى الوضع األول وأما جهة املعىن التبعي 

ملعىن األصلي أم ال هذا حمل تردد فهل يصح اعتبارها يف الداللة على األحكام من حيث يفهم منها معان زائدة على ا
ولكل واحد من الطرفني وجه من النظر فللمصحح أن يستدل بأوجه أحدمها أن هذا النوع إما أن يكون معتربا يف داللته 

على ما دل عليه أوال وال ميكن عدم اعتباره ألنه إمنا أتى به لذلك املعىن فال بد من اعتباره فيه وهو زائد على املعىن 
 وإال مل يصح فإذا كان هذا املعىن يقتضى حكما شرعيا مل ميكن إمهاله واطراحه كما ال ميكن ذلك بالنسبة إىل األصلي

 النوع األول فهو إذا معترب وهو املطلوب

والثاين أن اإلستدالل بالشريعة على األحكام إمنا هو من جهة كوا بلسان العرب ال من جهة كوا كالما فقط وهذا 
مل ما دل باجلهة األوىل وما دل باجلهة الثانية هذا وإن قلنا إن الثانية مع األوىل كالصفة مع املوصوف اإلعتبار يش

كالفصل واخلاص فذلك كله غري ضائر وإذا كان كذلك فتخصيص األوىل بالداللة على األحكام دون الثانية ختصيص من 
 ذاك بأوىل للداللة من الثانية فكان اعتبارمها معا غري خمصص وترجيح من غري مرجح وذلك كله باطل فليست األوىل إذ

هو املتعني والثالث أن العلماء قد اعتربوها واستدلوا على األحكام من جهتها يف مواضع كثرية كما استدلوا على أن أكثر 
الدين ال مدة احليض مخسة عشر يوما بقوله عليه السالم متكث إحداكن شطر دهرها ال تصلى واملقصود اإلخبار بنقصان 

اإلخبار بأقصى املدة ولكن املبالغة اقتضت ذكر ذلك ولو تصورت الزيادة لتعرض هلا واستدل الشافعي على تنجيس املاء 
 القليل بنجاسة ال تغريه بقوله عليه السالم إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يف اإلناء حىت يغسلها احلديث

ان تومهه ال يوجب اإلستحباب فهذا املوضع مل يقصد فيه بيان حكم املاء القليل فقال لوال أن قليل النجاسة ينجس لك
wحتله قليل النجاسة لكنه الزم مما قصد ذكره وكاستدالهلم على تقدير أقل مدة احلمل ستة أشهر أخذا من قوله تعاىل ومحله 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 الشاطيب-املوافقات يف أصول الشريعة                  163

مدة األمرين جيمعا من غري تفصيل مث بني ىف وفصاله ثالثون شهرا مع قوله وفصاله ىف عامني فاملقصد ىف اآلية األوىل بيان 
الثانية مدة الفصال قصدا وسكت عن بيان مدة احلمل وحدها قصدا فلم يذكر له مدة فلزم من ذلك أن أقلها ستة أشهر 

وقالوا ىف قوله تعاىل فاآلن باشروهن إىل قوله تعاىل حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود اآلية إنه يدل على 
جواز اإلصباح جنبا وصحة الصيام ألن إباحة املباشرة إىل طلوع الفجر تقتضى ذلك وإن مل يكن مقصود البيان ألنه الزم 
من القصد إىل بيان إباحة املباشرة واألكل والشرب واستدلوا على أن الولد ال ميلك بقوله تعاىل وقالوا اختذ الرمحن ولدا 

 اآليات فإن املقصود بإثبات العبودية لغري اهللا وخصوصا للمالئكة نفى اختاذ سبحانه بل عباد مكرمون وأشباه ذلك من
 الولد ال أن الولد ال ميلك لكنه

لزم من نفي الوالدة وأن ال يكون املنسوب إليها إال عبدا إذ ال موجود إال رب أو عبد واستدلوا على ثبوت الزكاة ىف 
 فيما سقت السماء العشر احلديث مع أن املقصود تقدير اجلزء املخرج ال قليل احلبوب وكثريها بقوله عليه الصالة والسالم

تعيني املخرج منه ومثله كل عام نزل على سبب فإن األكثر على األخذ بالتعميم اعتبارا مبجرد اللفظ واملقصود وإن كان 
 املقصود إجياب السعي ال بيان السبب على اخلصوص واستدلوا على فساد البيع وقت النداء بقوله تعاىل وذروا البيع مع أن

 فساد البيع وأثبتوا القياس اجللي قياسا كإحلاق األمة بالعبد ىف سراية العتق مع

أن املقصود ىف قوله عليه السالم من أعتق شركا له ىف عبد مطلق امللك ال خصوص الذكر إىل غري ذلك من املسائل الىت 
النوع األول وإذا كان كذلك ثبت أن االستدالل من جهته صحيح ال حتصى كثرة ومجيعها متسك بالنوع الثاىن ال ب

مأخوذ به وللمانع أن يستدل أيضا بأوجه أحدها أن هذه اجلهة إمنا هى بالفرض خادمة لألوىل وبالتبع هلا فداللتها على 
القبول ومن العقول معىن إمنا يكون من حيث هى مؤكدة لألوىل ومقوية هلا وموضحة ملعناها وموقعة هلا من األمساع موقع 

موقع الفهم كما نقول ىف األمر اآلتى للتهديد أو التوبيخ كقوله اعملوا ما شئتم وقوله ذق إنك أنت العزيز الكرمي فإن 
مثل هذا مل يقصد به األمر وإمنا هو مبالعة ىف التهديد أو اخلزي فلذلك مل يقبل أن يؤخذ منه حكم ىف باب األوامر وال 

قول ىف حنو واسأل القرية الىت كنا فيها إن املقصود سل أهل القرية ولكن جعلت القرية مسئولة يصح أن يؤخذ وكما ن
 مبالغة ىف االستيفاء بالسؤال وغري

ذلك فلم يننب على إسناد السؤال للقرية حكم وكذلك قوله خالدين فيها ما دامت السموات واألرض بناء على القول 
ملقصود به اإلخبار بالتأبيد مل يوخذ منه انقطاع مدة العذاب للكفار إىل أشياء من هذا بأما تفنيان وال تدومان ملا كان ا

املعىن ال يؤتى على حصرها وإذا كان كذلك فليس هلا من الداللة على املعىن الذي وضعت له أمر زائد على اإليضاح 
ى ذلك حبال والثاىن أنه لو كان هلا والتأكيد والتقوية للجهة األوىل فإذا ليس هلا خصوص حكم يؤخذ منها زائدا عل

موضع خصوص حكم يقرر شرعا دون األوىل لكانت هى األوىل إذ كان يكون تقرير ذلك املعىن مقصودا حبق األصل 
فتكون العبارة عنه من اجلهة األوىل ال من الثانية وقد فرضناه من الثانية هذا خلف ال ميكن ال يقال إن كوا دالة بالتبع ال 

ا دالة بالقصد وإن كان القصد ثانيا كما نقول ىف املقاصد الشرعية إا مقاصد أصلية ومقاصد تابعة واجلميع ينفى كو
w مقصود للشارع ويصح من املكلف القصد إىل املقاصد التابعة مع الغفلة عن األصلية

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 الشاطيب-املوافقات يف أصول الشريعة                  164

لة اجلهة الثانية ال متنع قصد وينبىن على ذلك ىف أحكام التكليف حسبما يأيت بعد إن شاء اهللا فكذلك نقول هنا إن دال
املكلف إىل فهم األحكام منها ألن نسبتها من فهم الشريعة نسبة تلك من األخذ ا عمال وإذا احتدت النسبة كان التفريق 
بينهما غري صحييح ولزم من اعتبار إحدامها اعتبار األخرى كما يلزم من إمهال إحدامها إمهال األخرى ألنا نقول هذا إن 

ن أدل الدليل على ما تقدم ألنه إذا كان النكاح بقصد قضاء الوطر مثال صحيحا من حيث كان مؤكد للمقصود سلم م
األصلي من النكاح وهو النسل فغفلة املكلف عن كونه مؤكدا ال يقدح ىف كونه مؤكدا ىف قصد الشارع فكذلك نقول 

منا هى مؤكدة لألوىل ىف نفس ما دلت عليه األوىل وما ىف مسألتنا إن اجلهة الثانية من حيث القصد ىف اللسان العريب إ
دلت عليه هو املعىن األصلي فاملعىن التبعي راجع إىل املعىن األصلي ويلزم من هذا أن ال يكون ىف املعىن التبعى زيادة على 

ن داخال من وجه املعىن األصلي وهو املطلوب وأيضا فإن بني املسألتني فرقا وذلك أن النكاح بقصد قضاء الوطر إن كا
حتت املقاصد التابعة للضروريات فهو داخل من وجه آخر حتت احلاجيات ألنه راجع إىل قصد التوسعة على العباد ىف نيل 
مآرم وقضاء أوطارهم ورفع احلرج عنهم وإذا دخل حتت أصل احلاجيات صح افراده بالقصد من هذه اجلهة ورجع إىل 

ألتنا فإن اجلهة التابعة ال يصح افرادها بالداللة على معىن غري التأكد لألوىل ألن كونه مقصودا ال بالتبعية خبالف مس
العرب ما وضعت كالمها على ذلك إال ذا القصد فال ميكن اخلروج عنه إىل غريه والثالث أن وضع هذه اجلهة على أن 

جلهة فلو جاز أخذه من غريها لكان تكون تبعا لألوىل يقتضى أن ما تؤديه من املعىن ال يصح أن يؤخذ إال من تلك ا
خروجا ا عن وضعها وذلك غري صحيح وداللتها على حكم زائد على ما ىف األوىل خروج هلا عن كونه تبعا لألوىل 

 فيكون استفاده احلكم من جهتها على

 مسلم وإمنا هى غري فهم عريب وذلك غري صحيح فما أدى إليه مثله وما ذكر من استفادة األحكام باجلهة الثانية غري
راجعة إىل أحد أمرين إما إىل اجلهة األوىل وإما إىل جهة ثالثة غري ذلك فأما مدة احليض فال نسلم أن احلديث دال عليها 

وفيه الرتاع ولذلك يقول احلنفية أن أكثرها عشرة أيام وأن سلم فليس ذلك من جهة داللة اللفظ بالوضع وفيه الكالم 
 املاء من باب القياس أو غريه وأفل مدة احلمل مأخوذ من اجلهة األوىل ال من اجلهة الثانية ومسألة الشافعي ىف جناسة

وكذلك مسألة اإلصباح جنبا إذ ال ميكن غري ذلك وأما كون الولد ال ميلك فاالستدالل عليه باآلية ممنوع وفيه الرتاع وما 
قصود ومل ينب على أنه غري مقصود وإال كان تناقضا ألن أدلة ذكر مسالة الزكاة فالقائل بالتعميم إمنا بين على أن العموم م

الشريعة إمنا أخذ منها األحكام الشرعية بناء على أنه هو مقصود الشارع فكيف يصح االستدالل بالعموم مع االعتراف 
لى قوله تعاىل بأن ظاهره غري مقصود وهكذا العام الوارد على سبب من غري فرق ومن قال بفسخ البيع وقت النداء بناء ع

 وذروا البيع فهو عنده مقصود ال ملغى وإال لزم

التناقض ىف األمر كما ذكر وكذلك شأن القياس اجللى مل جيعلوا دخول األمة ىف حكم العبد بالقياس إال بناء على أن 
لثانية على العبد هو املقصود بالذكر خبصوصه وهكذا سائر ما يفرض ىف هذا الباب فاحلاصل أن االستدالل باجلهة ا

األحكام ال يثبت فال يصح إعماله ألبتة وكما أمكن اجلواب عن الدليل الثالث كذلك ميكن ىف األول والثاىن فإن ىف األول 
wمصادرة على املطلوب ألنه قال فيه فإذا كان املعىن املدلول عليه يقتضى حكما شرعيا فال ميكن إمهاله وهذا عني مسألة 
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يبقى النظر ىف استقالل اجلهة الثانية بالداللة على حكم شرعي وهو املتنازع فيه فالصواب إذا الرتاع والثاىن مسلم ولكن 
القول باملنع مطلقا واهللا أعلم فصل قد تبني تعارض األدلة ىف املسألة وظهر أن األقوى من اجلهتني جهة املانعني فاقتضى 

لة هلا على حكم شرعي زائد ألبتة لكن يبقى فيها نظر آخر رمبا احلال أن اجلهة الثانية وهي الدالة على املعىن التبعي ال دال
أخال أن هلا داللة على معان زائدة على املعىن األصلي هي آداب شرعية وختلقات حسنة يقر ا كل ذي عقل سليم 

نع مطلقا وبيان فيكون هلا اعتبار ىف الشريعة فال تكون اجلهة الثانية خالية عن الداللة مجلة وعند ذلك يشكل القول بامل
ذلك حيصل بأمثلة سبعة أحدها أن القرآن أتى بالنداء من اهللا تعاىل للعباد ومن العباد هللا سبحانه إما حكاية وإما تعليما 

فحني أتى بالنداء من قبل اهللا للعباد جاء حبرف النداء املقتضى للعبد ثابتا غري حمذوف كقوله تعاىل يا عبادى الذين آمنوا 
عة قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا أيها الناس إىن رسول اهللا إليكم مجيعا يا أيها الناس يا أيها إن أرضى واس

 الذين آمنوا فإذا أتى

بالنداء من العباد إىل اهللا تعاىل جاء من غري حرف نداء ثابت بناء على أن حرف النداء للتنبيه ىف األصل واهللا مرته عن 
كثر حروف النداء للبعيد ومنها يا اليت هي أم الباب وقد أخرب اهللا تعاىل أنه قريب من الداعي خصوصا التنبيه وأيضا فإن أ

لقوله تعاىل وإذا سألك عبادى عىن فإىن قريب اآلية ومن اخللق عموما لقوله ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم وال 
د فحصل من هذا التنبيه على أدبني أحدمها ترك حرف النداء مخسة إال هو سادسهم وقوله وحنن أقرب إليه من حبل الوري

واآلخر استشعار القرب كما أن ىف إثبات احلرف ىف القسم اآلخر التنبيه على معنني إثبات التنبيه ملن شأنه الغفلة 
نوه عال وىف علوه واإلعراض والغيبة وهو العبد والداللة على ارتفاع شأن املنادى وأنه مرته عن مداناة العباد إذ هو ىف د

دان سبحانه والثاين أن نداء العبد للرب نداء رغبة وطلب ملا يصح شأنه فأتى ىف النداء القرآين بلفظ الرب ىف عامة األمر 
تنبيها وتعليما ألن يأيت العبد ىف دعائه باإلسم املقتضى للحال املدعو ا وذلك أن الرب ىف اللغة هو القائم مبا يصلح 

عاىل ىف معرض بيان دعاء العباد ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا وال حتمل علينا إصرا كما محلته املربوب فقال ت
على الذين من قبلنا إىل آخرها ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وإمنا أتى قوله تعاىل وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو احلق 

  مناسبة بينه وبني ما دعوا به بل هو مما ينافيه خبالفمن عندك من غري إتيان بلفظ الرب ألنه ال

احلكاية عن عيسى عليه السالم ىف قوله قال عيسى ابن مرمي اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء اآلية فإن لفظ الرب 
ماع باللباس فيها مناسب جدا والثالث أنه أتى فيه الكناية ىف األمور اليت يسحبا من التصريح ا كما كىن عن اجل

واملباشرة وعن قضاء احلاجة باىء من الغائط وكما قال ىف حنوه كانا يأكالن الطعام فاستقر ذلك أدبا لنا استنبطناه من 
هذه املواضع وإمنا داللتها على هذه املعاين حبكم التبع ال باألصل والرابع أنه أتى فيه بااللتفات الذي ينىبء ىف القرآن عن 

 الغيبة إىل احلضور بالنسبة إىل العبد إذا كان مقتضى احلال يستدعيه كقوله تعاىل احلمد هللا رب العاملني أدب اإلقبال من
الرمحن الرحيم مالك يوم الدين مث قال إياك نعبد وبالعكس إذا اقتضاه احلال أيضا كقوله تعاىل حىت إذا كنتم ىف الفلك 

له تعاىل عبس وتوىل أن جاءه األعمى حيث عوتب النىب ذا املقدار وجرين م بريح طيبة وتأمل ىف هذا املساق معىن قو
wمن هذا العتاب لكن على حال تقتضى الغيبة اليت شأا أخف بالنسبة إىل املعاتب مث رجع الكالم إىل اخلطاب إال أنه 
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لى نسبة الشر إىل بعتاب أخف من األول ولذلك ختمت اآلية بقوله كال إا تذكرة واخلامس األدب ىف ترك التنصيص ع
اهللا تعاىل وإن كان هو اخلالق لكل شىء كما قال بعد قوله قل اللهم مالك امللك تؤتى امللك من تشاء إىل قوله بيدك اخلري 
ومل يقل بيدك اخلري والشر وإن كان قد ذكر القسمني معا ألن نزع امللك واإلذالل بالنسبة إىل من حلق ذلك به شر ظاهر 

 نك على كل شىء قدير تنبيها ىف اجلملة على أن اجلميع خلقه حىت جاء ىف احلديث عن النىبنعم قال ىف أثره إ

واخلري يف يديك والشر ليس إليك وقال إبراهيم عليه السالم الذي خلقين فهو يهدين والذي هو يطعمين ويسقني وإذا 
 والشفاء واإلماتة واإلحياء وغفران اخلطيئة مرضت فهو يشفني اخل فنسب إىل رب العاملني اخللق واهلداية واإلطعام والسقي

دون ما جاء يف أثناء ذلك من املرض فإنه سكت عن نسبته إليه والسادس األدب يف املناظرة أن ال يفاجئ بالرد كفاحا 
محن دون التقاضي بااملة واملساحمة كما يف قوله تعاىل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو يف ضالل مبني وقوله قل إن كان للر

ولد فأنا أول العابدين قل إن افتريته فعلى إجرامي وقوله قل أولو كانوا ال ميلكون شيئا وال يعقلون أولو كان آباؤهم ال 
يعلمون شيئا وال يهتدون ألن ذلك أدعى إىل القبول وترك العناد وإطفاء نار العصبية والسابع األدب يف إجراء األمور على 

ألسباب منها وإن كان العلم قد أتى من وراء ما يكون أخذا من مساقات الترجيات العادية العادات يف التسببات وتلقي ا
كقوله تعاىل عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا فعسى اهللا أن يأيت بالفتح أو أمر من عنده وعسى أن تكرهوا شيئا وهو 

 أشبه ذلك فإن الترجي واإلشفاق وحنومها خري لكم ومن هذا الباب جاء حنو قوله تعاىل لعلكم تتقون لعلكم تذكرون وما
إمنا تقع حقيقة ممن ال يعلم عواقب األمور واهللا تعاىل عليم مبا كان وما يكون وما مل يكن أن لو كان كيف يكون ولكن 

 جاءت هذه األمور على ارى املعتاد يف أمثالنا فكذلك ينبغي ملن كان عاملا بعاقبة أمر بوجه من وجوه العلم الذي هو

 خارج عن معتاد اجلمهور أن حيكم فيه عند العبارة عنه حبكم غري العامل دخوال يف غمار العامة وإن بان عنهم

خباصية ميتاز ا وهو من الترتالت الفائقة احلسن يف حماسن العادات وقد كان رسول اهللا يعلم بأخبار كثري من املنافقني 
املهم يف الظاهر معاملة يشترك معهم فيها املؤمنون إلجتماعهم يف عدم ويطلعه ربه على أسرار كثري منهم ولكنه كان يع

اخنرام الظاهر فما حنن فيه نوع من هذا اجلنس واألمثلة كثرية فإذا كان كذلك ظهر أن اجلهة الثانية يستفاد ا أحكام 
ه واجلواب أن هذه األمثلة وما شرعية وفوائد عملية ليست داخلة حتت الداللة باجلهة األوىل وهو توهني ملا تقدم اختيار

جرى جمراها مل يستفد احلكم فيها من جهة وضع األلفاظ للمعاين وإمنا استفيد من جهة أخرى وهي جهة اإلقتداء 
  باألفعال 

  النوع الثالث في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقضاها 

  وحيتوي على مسائل 
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   التكليف أو سببه القدرة على المكلف به المسألة األولى ثبت في األصول أن شرط

فما ال قدرة للمكلف عليه ال يصح التكليف به شرعا وإن جاز عقال وال معىن لبيان ذلك ههنا فإن األصوليني قد تكفلوا 
ذه الوظيفة ولكن نبين عليها ونقول إذا ظهر من الشارع يف بادىء الرأي القصد إىل التكليف مبا ال يدخل حتت قدرة 

 عبد فذلك راجع يف التحقيق إىل سوابقه أو لواحقه أو قرائنه فقولال

اهللا تعاىل وال متوتن إال وأنتم مسلمون وقوله يف احلديث كن عبد اهللا املقتول وال تكن عبد اهللا القاتل وقوله ال متت وأنت 
ظلم والكف عن القتل والتسليم ظامل وما كان حنو ذلك ليس املطلوب منه إال ما يدخل حتت القدرة وهو اإلسالم وترك ال

ألمر اهللا وكذلك سائر ما كان من هذا القبيل ومنه ما جاء يف حديث أيب طلحة حيث ترس على رسول اهللا يوم أحد 
وكان عليه الصالة والسالم يتطلع لريى القوم فيقول له أبو طلحة ال تشرف يا رسول اهللا ال يصيبوك احلديث فقوله ال 

 املسألة الثانية إذا ثبت هذا فاألوصاف اليت طبع عليها اإلنسان كالشهوة إىل الطعام والشراب ال يصيبوك من هذا القبيل
 يطلب برفعها وال بإزالة ما غرز يف اجلبلة منها فإنه من تكليف ما ال

 يطاق كما ال يطلب بتحسني ما قبح من خلقة جسمه وال تكميل ما نقص منها فإن ذلك غري مقدور لإلنسان ومثل هذا

ال يقصد الشارع طلبا له وال يا عنه ولكن يطلب قهر النفس عن اجلنوح إىل ما ال حيل وإرساهلا مبقدار العتدال فيما حيل 
وذلك راجع إىل ما ينشأ من األفعال من جهة تلك األوصاف مما هو داخل حتت اإلكتساب املسألة الثالثة إن ثبت بالدليل 

ا مطبوعا عليها اإلنسان فحكمها حكمها ألن األوصاف املطبوع عليها ضربان منها أن مث أوصافا متاثل ما تقدم يف كو
ما يكون ذلك فيه مشاهدا حمسوسا كالذي تقدم ومنها ما يكون خفيا حىت يثبت بالربهان فيه ذلك ومثاله العجلة فإن 

 أن إبليس ملا رأى آدم أجوف ظاهر القرآن أا مما طبع اإلنسان عليه لقوله تعاىل خلق اإلنسان من عجل ويف الصحيح
علم أنه خلق خلقا ال يتمالك وقد جاء أن الشجاعة واجلنب غرائز وجبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من 
أساء إليها إىل أشياء من هذا القبيل وقد جعل منها الغضب وهو معدود عند الزهاد من املهلكات وجاء يطبع املؤمن على 

الكذب وإذا ثبت هذا فالذي تعلق به الطلب ظاهرا من اإلنسان على ثالثة أقسام أحدها ما مل كل خلق ليس اخليانة و
 يكن داخال حتت كسبه قطعا وهذا قليل كقوله

وال متوتن إال وأنتم مسلمون وحكمه أن الطلب به مصروف إىل ما تعلق به والثاين ما كان داخال حتت كسبه قطعا 
ليت هي داخلة حتت كسبه والطلب املتعلق ا عل حقيقته يف صحة التكليف ا سواء وذلك مجهور األفعال املكلف ا ا

علينا أكانت مطلوبة لنفسها أم لغريها والثالث ما قد يشتبه أمره كاحلب والبغض وما يف معناها فحق الناظر فيها أن ينظر 
حلب والبغض واجلنب والشجاعة يف حقائقها فحيث ثبتت له من القسمني حكم عليه حبكمه والذي يظهر من أمر ا

والغضب واخلوف وحنوها أا داخلة على اإلنسان اضطرارا إما ألا من أصل اخللقة فال يطلب إال بتوابعها فإن ما يف 
فطرة اإلنسان من األوصاف يتبعها بال بد أفعال اكتسابية فالطلب وارد على تلك األفعال ال على ما نشأت عنه كما ال 

 العجز حتت الطلب وإما ألن هلا باعثا من غريه فتثور فيه فيقتضى لذلك أفعاال أخر فإن كان املثري هلا هو تدخل القدرة وال
wالسابق وكان مما يدخل حتت كسبه فالطلب يرد عليه كقوله ادوا حتابوا فيكون كقوله أحبوا اهللا ملا أسدى إليكم من 
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على العبد وكثرة إحسانه إليه وكنهيه عن النظر املثري للشهوة الداعية إىل نعمه مرادا به التوجه إىل النظر ىف نعم اهللا تعاىل 
ما ال حيل وعني الشهوة مل ينه عنه وإن مل يكن املثري هلا داخال حتت كسبة فالطلب يرد على اللواحق كالغضب املثري 

 لشهوة اإلنتقام كما يثري النظر شهوة الوقاع

ة كلها أو أكثرها من الكرب واحلسد وحب الدنيا واجلاه وما ينشأ عنها من فصل ومن هذا امللمح فقه األوصاف الباطن
آفات اللسان وما ذكره الغزايل ىف ربع املهلكات وغريه وعليه يدل كثري من األحاديث وكذلك فقه األوصاف احلميدة 

ن األوصاف القلبية ال قدرة كالعلم والتفكر واالعتبار واليقني واحملبة واخلوف والرجاء وأشباهها مما هو نتيجة عمل فإ
لإلنسان على إثباا وال نفيها أفال ترى أن العلم وإن كان مطلوبا فليس حتصيله مبقدور أصال فإن الطالب إذا توجه حنو 

مطلوب إن كان من الضروريات فهو حاصل وال ميكنه اإلنصراف عنه وإن كان غري ضرورى مل ميكن حتصيله إال بتقدمي 
 دون نفس العلم ألنه داخل عليه بعد النظر ضرورة ألن النتيجة الزمة للمقدمتني فتوجيه النظر فيه النظر وهو املكتسب

هواملكتسب فيكون املطلوب وحده وأما العلم على أثر النظر فسواء علينا قلنا إنه خملوق هللا تعاىل كسائر املسببات مع 
 على أنه غري داخل حتت الكسب بنفسه وإذا حصل مل ميكن أسباا كما هو رأى احملققني أم مل نقل ذلك فاجلميع متفقون

إزالته على حال وهكذا سائر ما يكون وصفا باطنا إذا اعتربته وجدته على هذا السبيل وإذا كانت على هذا الترتيب مل 
ها أو يصح التكليف ا أنفسها وإن جاء ىف الظاهر ما يظهر منه ذلك فمصروف إىل غري ذلك مما يتقدمها أويتأخر عن

يقارا واهللا أعلم املسألة الرابعة األوصاف الىت ال قدرة لإلنسان على جلبها وال دفعها بأنفسها على ضربني أحدمها ما 
 كان نتيجة عمل كالعلم واحلب ىف حنو قوله أحبوا اهللا ملا أسدى إليكم من نعمة

ناة املشهود ما ىف أشج عبد القيس وما كان والثاىن ما كان فطريا ومل يكن نتيجة عمل كالشجاعة واجلنب واحللم واأل
حنوها فاألول ظاهر أن اجلزاء يتعلق ا ىف اجلملة من حيث كانت مسببات عن أسباب مكتسبة وقد مر ىف كتاب 

األحكام أن اجلزاء يتعلق ا وإن مل تدخل حتت قدرته وال قصدها وكذلك أيضا يتعلق ا احلب والبغض على ذلك 
 وهو ما كان منها فطريا ينظر فيه من جهتني أدمها من جهة ما هى حمبوبة للشارع أو غري حمبوبة له والثانية الترتيب والثاىن

  من جهة ما يقع عليها ثواب أو ال يقع فأما 

النظر األول فإن ظاهر النقل أن احلب والبغض يتعلق ا أال ترى إىل قوله عليه الصالة والسالم ألشج عبد القيس إن فيك 
لتني حيبهما اهللا احللم واألناة وىف بعض الروايات أخربه أنه مطبوع عليهما وىف بعض احلديث الشجاعة واجلنب غرائز خلص

 وجاء إن اهللا حيب الشجاعة ولو على قتل حية وىف احلديث األرواح جنود جمندة فما

تسب وجاء ىف احلديث وجبت تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف وهذا معىن التحاب والتباغض وهو غري مك
حمبىت للمتحابني يف وقد محل حديث أيب هريرة يرفعه املؤمن القوى خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف وىف كل خري 

على أن يكون املراد بالقوة شدة البدن وصالبة األمر والضعف خالف ذلك وجاء إن اهللا حيب معايل األخالق ويكره 
ن على كل خلق إال اخليانة والكذب وقال تعاىل خلق اإلنسان من عجل وجاء ىف معرض الذم سفسافها وجاء يطبع املؤم
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والكراهية ولذلك كان ضد العجل حمبوبا وهو األناة وال يقال إن احلب والبغض يتعلقان مبا ينشأ عنهما من األفعال ألن 
 ذلك أوال خروج عن الظاهر بغري دليل وثانيا أما يصح

وهى أبعد عن األفعال من الصفات كقوله تعاىل فسوف يأتى اهللا بقوم حيبهم وحيبونه اآلية أحبوا اهللا تعلقهما بالذوات 
ملاغذاكم به من نعمه و من اإلميان احلب ىف اهللا والبغض ىف اهللا وال يسوغ ىف هذه املواضع أن يقال إن املراد حب األفعال 

 الظاهر إن املراد األفعال فصل وإذا ثبت هذا فيصح أيضا أن فقط فكذلك ال يقال ىف الصفات إذا توجه احلب إليها ىف
يتعلق احلب والبغض باألفعال كقوله تعاىل ال حيب اهللا اجلهر بالسوء من القول إال من ظلم ولكن كره اهللا انبعاثهم 

ثري وإذا قلت فثبطهم أبغض احلالل إىل اهللا الطالق ليس أحد أحب إليه املدح من اهللا من أجل ذلك مدح نفسه وهذا ك
أحب الشجاع وأكره اجلبان فهذا حب وكراهة يتعلقان بذات موصوفة ألجل ذلك الوصف حنو قوله تعاىل واهللا حيب 

احملسنني واهللا حيب الصابرين إن اهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين وىف القرآن أيضا إن اهللا ال حيب كل خمتال فخور واهللا 
  اهللا يبغض احلرب السمني فإذا احلب والبغض مطلق ىف الذوات والصفات واألفعالال حيب الظاملني وىف احلديث إن

  فتعلقهما ا تعلق باملاهية من حيث إا ذات أو صفة أو فعل 

وأما النظر الثاىن وهو أن يقال هل يصح أن يتعلق بتلك األوصاف وهى غري املقدورة لإلنسان إذا اتصف ا الثواب 
ا يتصور يف ثالثة أوجه أحدها أن ال يتعلق ا ثواب وال عقاب والثاىن أن يتعلقا معا ا والثالث والعقاب أما ال يصح هذ

أن يتعلق ا أحدمها دون اآلخر أما هذا األخري فيؤخذ النظر فيه من النظر ىف الوجهني ألنه مركب منهما فأما األول 
شبهها ال يكلف بإزالتها وال جبلبها شرعا ألنه تكليف مبا فيستدل عليه بوجهني أحدمها أن األوصاف املطبوع عليها وما أ

ال يطاق وما ال يكلف به ال يثاب عليه وال يعاقب ألن الثواب والعقاب تابع للتكليف شرعا فاألوصاف املشار إليها ال 
 هى ثواب عليها وال عقاب والثاىن أن الثواب والعقاب على تلك األوصاف إما أن يكون من جهة ذواا من حيث

صفات أو من جهة متعلقاا فإن كان األول لزم ىف كل صفة منها أن تكون مثابا عليها كانت صفة حمبوبة أو مكروهة 
شرعا ومعاقبا عليها أيضا كذلك ألن ما وجب للشىء وجب ملثله وعند ذلك جيتمع الضدان على الصفة الواحدة من 

واب والعقاب على املتعلقات وهى األفعال والتروك ال عليها جهة واحدة وذلك حمال وإن كان من حيث متعلقاا فالث
 فثبت أا ىف أنفسها ال يثاب عليها وال يعاقب وهو املطلوب

وأما الثاىن فيستدل عليه أيضا بأمرين أحدمها أن األوصاف املذكورة قد ثبت تعلق احلب والبغض ا واحلب والبغض من 
م أو االنتقام فريجعان إىل صفات األفعال على رأي من قال بذلك وإما أن يراد ما اهللا تعاىل إما أن يراد ما نفس اإلنعا

إرادة اإلنعام واالنتقام فريجعان إىل صفات الذات ألن نفس احلب والبغض املفهومني ىف كالم العرب حقيقة حماالن على 
 نفس اإلنعام أو االنتقام ومها عني اهللا تعاىل وهذا رأي طائفة أخرى وعلى كال الوجهني فاحلب والبغض راجعان إىل

الثواب والعقاب فاألوصاف املذكورة إذا يتعلق ا الثواب والعقاب والثاىن أنا لو فرضنا أن احلب والبغض ال يرجعان إىل 
الثواب والعقاب فتعلقهما بالصفات إما أن يستلزم الثواب والعقاب أو ال فإن استلزم فهو املطلوب وإن مل يستلزم فتعلق 
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احلب والبغض إما للذات وهو حمال وإما ألمر راجع إىل اهللا تعاىل وهو حمال ألن اهللا غين عن العاملني تعاىل أن يفتقر لغريه 
 أو يتكمل بشىء بل هو الغين على اإلطالق وذو الكمال بكل اعتبار وإما للعبد وهو اجلزاء إذ ال يرجع للعبد إال ذلك

وبة أو مكروهة من جهة متعلقاا وهو األفعال فال خيلو أن يكون اجلزاء على تلك وأمر ثالث وهو أنه لو سلم أا حمب
األفعال مع الصفات مثل اجلزاء عليها بدون تلك الصفات أو ال فإن كان اجلزاء متفاوتا فقد صار للصفات قسط من 

م واألناة مساويا لفعل من مل اجلزاء وهو املطلوب وإن كان متساويا لزم أن يكون فعل أشج عبد القيس حني صاحبه احلل
يتصف ما وإن استويا ىف الفعل وذلك غري صحيح ملا يلزم عليه أن يكون احملبوب عند اهللا مساويا ملا ليس مبحبوب 

واستقراء الشريعة يدل على خالف ذلك وأيضا يلزم أن يكون ما هو حمبوب ليس مبحبوب وبالعكس وهو حمال فثبت أن 
 العقاب وإذا ثبت أن له حظا ما من اجلزاء ثبت مطلق اجلزاء فاألوصاف املطبوع عليها وما للوصف حظا من الثواب أو

أشبهها جمازى عليها وذلك ما أردنا وما تقدم ذكره من األدلة على أنه ال يثاب عليها مشكل أما األول فإن الثواب 
ور للمكلف وقد يكون التكليف وال ثواب والعقاب مع التكليف ال يتالزمان فقد يكون الثواب والعقاب على غري املقد
 وال عقاب فاألول مثل املصائب النازلة باإلنسان اظطرارا علم ا أو مل يعلم

والثاىن كشارب اخلمر ومن أتى عرافا فإنه جاء أن الصالة ال تقبل منه أربعني يوما وال أعلم أحدا من أهل السنة يقول 
روطها وال خالف أيضا ىف وجوب الصالة على كل مسلم عدال كان أو بعدم إجزاء صالته إذا استكملت أركاا وش

فاسقا وإذا مل يتالزما ال يصح هذا الدليل وأما الثاىن فقد اعترضه الدليل الثالث الدال على اجلزاء فقوله إن اجلزاء وقع على 
 اقتران الوصف فقد صار للوصف العمل أو الترك إن أراد به جمردا كما يقع دون الوصف فقد ثبت بطالنه وإن أراد به مع

أثر ىف الثواب والعقاب وذلك دليل دال على صحة اجلزاء عليه ال على نفيه ولصاحبه املذهب األول أن يعترض على الثاىن 
ىف أدلته أما األول فإنه إذا صار معىن احلب والبغض إىل الثواب والعقاب امتنع أن يتعلقا مبا هو غري مقدور وهو الصفات 

 املخلوق عليها وأما الثاىن فإن القسمة غري منحصرة إذ من اجلائز أن يتعلقا ألمر راجع للعبد غري الثواب أو والذوات
العقاب وذلك كونه اتصف مبا هو حسن أو قبيح ىف جمارى العادات وأما الثالث فإن األفعال ملا كانت ناشئة عن الصفات 

 دل بكمال الصنعة على كمال الصانعفوقوعها على حسبها ىف الكمال أو النقصان فنحن نست

وبالضد فكذلك ههنا وعند ذلك خيتص الثواب باألفعال ويكون التفاوت راجعا إىل تفاوا ال إىل الصفات وهو املطلوب 
فاحلاصل أن النظر يتجاذبه الطرفان وحيتمل حتقيقه بسطا أوسع من هذا وال حاجة إليه ىف هذا املوضع وباهللا التوفيق املسألة 

امسة تقدم الكالم على التكليف مبا ال يدخل حتت مقدور املكلف وبقى النظر فيما يدخل حتت مقدوره لكنه شاق اخل
فهذا موضعه فإنه ال يلزم إذا علمنا من قصد الشارع نفى التكليف مبا ال يطاق أن نعلم منه نفى التكليف بأنواع املشاق 

يثبت فيها التكليف مبا ال يطاق وأيضا فإن التكليف مبا ال يطاق قد ولذلك ثبت ىف الشرائع األول التكليف باملشاق ومل 
منعه مجاعة عقالء بل أكثر العلماء من األشعرية وغريمها وأما املعتزلة فذلك أصلهم خبالف التكليف مبا يشق فإذا كان 

لوب من النظر ىف معىن كذلك فال بد من النظر ىف ذلك بالنسبة إىل هذه الشريعة الفاضلة وال بد قبل اخلوض ىف املط
wاملشقة وهى ىف أصل اللغة من قولك شق على الشىء يشق شقا ومشقة إذا أتعبك ومنه قوله تعاىل مل تكونوا بالغيه إال 
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بشق األنفس والشق هو اإلسم من املشقة وهذا املعىن إذا أخذ مطلقا من غري نظر إىل الوضع العريب اقتضى أربعة أوجه 
  عاما ىف املقدور عليه وغريه فتكليف ما ال يطاقاصطالحية أحدها أن يكون

يسمى مشقة من حيث كان تطلب اإلنسان نفسه حبمله موقعا ىف عناء وتعب ال جيدى كاملقعد إذا تكلف القيام واإلنسان 
 إذا تكلف الطريان ىف اهلواء وما أشبه ذلك فحني اجتمع مع املقدور عليه الشاق احلمل إذا حتمل ىف نفس املشقة مسي

العمل شاقا والتعب ىف تكلف محله مشقة والثاىن أن يكون خاصا باملقدور عليه إال أنه خارج عن املعتاد ىف األعمال 
العادية حبيث يشوش على النفوس ىف تصرفها ويقلقها ىف القيام مبا فيه تلك املشقة إال أن هذا الوجه على ضربني أحدامها 

كلف ا حبيث لو وقعت مرة واحدة لوجدت فيها وهذا هو املوضع الذى أن تكون املشقة خمتصة بأعيان األفعال امل
وضعت له الرخص املشهورة ىف اصطالح الفقهاء كالصوم ىف املرض والسفر واإلمتام ىف السفر وما أشبه ذلك والثاىن أن 

ل ا ويوجد هذا ىف ال تكون خمتصة ولكن إذا نظر إىل كليات األعمال والدوام عليها صارت شاقة وحلقت املشقة العام
النوافل وحدها إذا حتمل اإلنسان منها فوق ما حيتمله على وجه ما إال أنه ىف الدوام يتعبه حىت حيصل للنفس بسببه ما 

حيصل هلا بالعمل مرة واحدة ىف الضرب األول وهذا هو املوضع الذى شرع له الرفق واألخذ من العمل مبا ال حيصل ملال 
ليه الصالة والسالم عن الوصال وعن التنطع والتكلف وقال خذوا من األعمال ما تطيقون فإن اهللا حسبما نبه عليه يه ع

لن ميل حىت متلوا وقوله القصد القصد تبلغوا واألخبار هنا كثرية وللتنبيه عليها موضع آخر فهذه مشقة ناشئة من أمر كلى 
 وىف الضرب األول ناشئة من أمر جزئي

خاصا باملقدور عليه وليس فيه من التأثري ىف تعب النفس خروج عن املعتاد ىف األعمال العادية والوجه الثالث أن يكون 
ولكن نفس التكليف به زيادة على ما جرت به العادات قبل التكليف شاق على النفس ولذلك أطلق عليه لفظ التكليف 

ه أمرا يشق عليه وأمرته به وتكلفة الشئ إذا وهو ىف اللغة يقتضى معىن املشقة ألن العرب تقول كلفته تكليفا إذا محلت
حتملته على مشقة ومحلت الشىء تكلفته إذا مل تطقه إال تكلفا فمثل هذا يسمى مشقة ذا االعتبار ألنه إلقاء باملقاليد 

اج ودخول ىف أعمال زائدة على ما اقتضته احلياة الدنيا والرابع أن يكون خاصا مبا يلزم عما قبله فإن التكليف إخر
للمكلف عن هوى نفسه وخمالفة اهلوى شاقة على صاحب اهلوى مطلقا ويلحق اإلنسان بسببها تعب وعناء وذلك معلوم 

ىف العادات اجلارية ىف اخللق فهذه مخسة أوجه من حيث النظر إىل املشقة ىف نفسها انتظمت ىف أربعة فأما األول فقد 
وهى املسألة السادسة فإن الشارع مل يقصد إىل التكليف بالشاق ختلص ىف األصول وتقدم ما يتعلق به وأما الثاىن 

واإلعنات فيه والدليل على ذلك أمور أحدها النصوص الدالة على ذلك كقوله تعاىل ويضع عنهم إصرهم واألغالل الىت 
 كانت عليهم وقوله ربنا وال حتمل علينا إصرا كما

 تعاىل قد فعلت وجاء ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها يريد اهللا بكم محلته على الذين من قبلنا اآلية وىف احلديث قال اهللا
اليسر وال يريد بكم العسر وما جعل عليكم ىف الدين من حرج يريد اهللا أن خيفف عنكم وخلق األنسان ضعيفا ما يريد 

 بني شيئني إال اختار اهللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم اآلية وىف احلديث بعثت باحلنيفية السمحة وما خري
wأيسرمها ما مل يكن إمثا وإمنا قال ما مل يكن إمثا ألن ترك اإلمث ال مشقة فيه من حيث كان جمرد ترك إىل أشباه ذلك مما ىف 
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هذا املعىن ولو كان قاصدا للمشقة ملا كان مريدا لليسر وال للتخفيف ولكان مريدا للحرج والعسر وذلك باطل والثاىن ما 
من مشروعية الرخص وهو أمر مقطوع به ومما علم من دين األمة ضرورة كرخص القصر والفطر واجلمع ثبت أيضا 

وتناول احملرمات ىف االضطرار فإن هذا النمط يدل قطعا على مطلق رفع احلرج واملشقة وكذلك ما جاء من النهى عن 
 قاصدا للمشقة ىف التكليف ملا كان مث التعمق والتكليف والتسبب ىف االنقطاع عن دوام األعمال ولو كان الشارع

 ترخيص وال ختفيف والثالث اإلمجاع على عدم وقوعه وجودا ىف التكليف وهو يدل

على عدم قصد الشارع إليه ولو كان واقعا حلصل ىف الشريعة التناقض واالختالف وذلك منفى عنها فإنه إذا كان وضع 
موضوعة على قصد الرفق والتيسري كان اجلمع بينهما تناقضا واختالفا الشريعة على قصد اإلعنات واملشقة وقد ثبت أا 

وهى مرتهة عن ذلك وأما الثالث وهي املسألة السابعة فإنه ال ينازع ىف أن الشارع قاصد للتكليف مبا يلزم فيه كلفة 
لتحرف وسائر الصنائع ومشقة ما ولكن ال تسمى ىف العادة املستمرة مشقة كما ال يسمى ىف العادة مشقة طلب املعاش با

ألنه ممكن معتاد ال يقطع ما فيه من الكلفة عن العمل ىف الغالب املعتاد بل أهل العقول وأرباب العادات يعدون املنقطع 
عنه كسالن ويذمونه بذلك فكذلك املعتاد ىف التكاليف وإىل هذا املعىن يرجع الفرق بني املشقة الىت ال تعد مشقة عادة 

هو أنه إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إىل االنقطاع عنه أو عن بعضه وإىل وقوع خلل ىف صاحبه ىف والىت تعد مشقة و
نفسه أو ماله أو حال من أحواله فاملشقة هنا خارجة عن املعتاد وإن مل يكن فيها شىء من ذلك يف الغالب فال يعد ىف 

الدار ىف أكله وشربه وسائر تصرفاته ولكن جعل له العادة مشقة وإن مسيت كلفة فأحوال اإلنسان كلها كلفة ىف هذه 
قدرة عليها حبيث تكون تلك التصرفات حتت قهره ال أن يكون هو حتت قهر التصرفات فكذلك التكاليف فعلى هذا 

ينبغي أن يفهم التكليف وما تضمن من املشقة وإذا تقرر هذا فما تضمن التكليف الثابت على العباد من املشقة املعتادة 
 ا ليس مبقصود الطلب للشارع من جهة نفس املشقة بل من جهة ما ىف ذلك منأيض

املصاحل العائدة على املكلف والدليل على ذلك ما تقدم ىف املسالة قبل هذا فإن قيل ما تقدم ال يدل على عدم القصد إىل 
ة طلب ما فيه كلفة وهى املشقة املشقة ىف التكليف ألوجه أحدها أن نفس تسميته تكليفا يشعر بذلك إذ حقيقته ىف اللغ

فقول اهللا تعاىل ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها معناه ال يطلبه مبا يشق عليه مشقة ال يقدر عليها وإمنا يطلبه مبا تتسع له 
قدرته عادة فقد ثبت التكليف مبا هو مشقة فقصد األمر والنهي يستلزم بال بد طلب املشقة والطلب إمنا تعلق بالفعل من 

 هو مشقة لتسمية الشرع له تكليفا فهى إذا مقصودة له وعلى هذا النحو يترتل قوله وما جعل عليكم ىف الدين من حيث
حرج وأشباهه والثاىن أن الشرع عامل مبا كلف به ومبا يلزم عنه ومعلوم أن جمرد التكليف يستلزم املشقة فالشارع عامل 

 بلزوم املشقة من غري انفكاك فإذا يلزم أن

الشارع طالبا للمشقة بناء على أن القاصد إىل السبب عاملا مبا يتسب عنه قاصد للمسبب وقد مر تقرير هذه املسألة يكون 
ىف كتاب األحكام فاقتضى أن الشارع قاصد للمشقة هنا والثالث أن املشقة ىف اجلملة مثاب عليها إذا حلقت ىف أثناء 

اىل ذلك بأم ال يصيبهم ظمأ وال نصب وال خممصة ىف سبيل اهللا إىل التكليف مع قطع النظر عن ثواب التكليف كقوله تع
wآخر اآلية وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وما جاء ىف كثرة اخلطا إىل املساجد وأن أعظمهم أجرا أبعدهم دارا 
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تال وهو كره لكم وعسى أن وما جاء ىف إسباغ الوضوء على املكارة وقد نبه على ذلك أيضا قوله تعاىل كتب عليكم الق
تكرهوا شيئا وهو خري لكم اآلية وذلك ملا ىف القتال من أعظم املشقات حىت قال تعاىل إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم 
وأمواهلم بأن هلم اجلنة وأشباه ذلك فإذا كانت املشقات من حيث هى مشقات مثابا عليها زيادة على معتاد التكليف دل 

د له وإال فلو مل يقصدها مل يقع عليها ثواب كسائر األمور الىت مل يكلف ا فأوقعها املكلف باختياره على أا مقصو
حسبما هو مذكور ىف املباح ىف كتاب األحكام فدل هذا كله على قصد الشارع لطلب املشقة بالتكليف وهو املطلوب 

يه على وجهني أحدمها أن يقصد إليه من جهة ما هو فاجلواب عن األول أن التكليف إذا وجه على املكلف ميكن القصد ف
مشقة والثاىن أن يقصد إليه من جهة ما هو مصلحة وخري للمكلف عاجال وآجال فأما الثاىن فال شك ىف أنه مقصود 

الشارع بالعمل والشريعة كلها ناطقة بذلك كما تقدم أول هذا الكتاب وأما األول فال نسلم أنه قصد ذلك والقصد أن 
 لزم اجتماعهما فإن الطبيب يقصد بسقي الدواء املر البشع واإليالم بقصدال ي

العروق وقطع األعضاء املتآكلة نفع املريض ال إيالمه وإن كان على علم من حصول اإليالم فكذلك يتصور يف قصد 
املصاحل على اجلملة الشارع إىل مصاحل اخللق بالتكليف يف العاجلة واآلجلة واإلمجاع على أن الشارع يقصد بالتكليف 

فالرتاع يف قصده للمشقة وإمنا مسى تكليفا باعتبار ما يلزمه على عادة العرب يف تسمية الشيء ملا يلزمه وإن كان يف 
اإلستعمال غري مقصود حسبما هو معلوم يف علم اإلشتقاق من غري أن يكون ذلك جمازا بل على حقيقة الوضع اللغوي 

بوقوع املسبب عن السبب وإن ثبت أنه يقوم مقام القصد إليه يف حق املكلف فإمنا هو جار واجلواب عن الثاين أن العلم 
جمرى القصد من بعض الوجوه أعين يف األحكام الشرعية من جهة ما هو بالتسبب متعد على اجلملة ال من جهة ما هو 

د فهو املطلوب هنا يف حق الشارع إذ قاصد للمفسدة الواقعة إذ قد فرضناه مل يقصد إال منفعة نفسه وإذا كان غري قاص
هو قاصد نفس املصلحة ال ما يلزم يف طريقها من بعض املفاسد وقد تقدم هلذا تقرير يف كتاب األحكام وسيأيت بسطه يف 

حق املكلف بعد هذا إن شاء اهللا وأيضا لو لزم من قصد الشارع إىل التكليف مبا يلزم عنه مفسدة يف طريق املصلحة 
قاع املفسدة شرعا لزم بطالن ما تقدم الربهان على صحته من وضع الشريعة للمصاحل ال للمفاسد ولزم يف قصده إىل إي

 خصوص مسألتنا أن يكون قاصدا

لرفع املشقة وإيقاعها معا وهو حمال باطل عقال ومسعا وأيضا فال ميتنع قصد الطبيب لسقي الدواء املر وقطع األعضاء 
 وبط اجلراحات وأن حيمي املريض ما يشتهبه وإن كان يلزم منه إذاية املريض ألن املقصود املتآكلة وقلع األضراس الوجعة

إمنا هو املصلحة اليت هي أعظم وأشد يف املراعاة من مفسدة اإلذاء اليت هي بطريق اللزوم وهذا شأن الشريعة أبدا فإذا كان 
لحة فالتكليف أبدا جار على هذا املهيع فقد علم من التكليف على وجه فال بد منه وإن أدى إىل مشقة ألن املقصود املص

الشارع أن املشقة ينهى عنها فإذا أمر مبا تلزم عنه فلم يقصدها إذ لو كان قاصدا هلا ملا ى عنها ومن هنا ال يسمى ما 
 تقدم فما يلزم عن األعمال العاديات مشقة عادة وحتصيله أن التكليف باملعتادات وما هو من جنسها ال مشقة فيه كما

يلزم عن التكليف ال يسمى مشقة فضال عن أن يكون العلم بوقوعها يستلزم طلبها أو القصد إليها واجلواب عن الثالث 
wأن الثواب حاصل من حيث كانت املشقة ال بد من وقوعها لزوما عن جمرد التكليف وا حصل العمل املكلف به ومن 
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قصودة مطلقا فرتب الشارع ىف مقابلتها أجرا زائدا على أجر إيقاع املكلف هذه اجلهة يصح أن تكون كاملقصود ال أا م
به وال يدل هذا على أن النصب مطلوب أصال ويؤيد هذا أن الثواب حيصل بسبب املشقات وإن مل تتسبب عن العمل 

 قوله عليه املطلوب كما يؤجر اإلنسان ويكفر عنه من سيآته بسبب ما يلحقة من املصائب واملشقات كما دل عليه
 الصالة والسالم ما يصيب

املؤمن من وصب وال نصب وال هم وال حزن حىت الشوكة يشاكها إال كفر اهللا به من سيئآته وما أشبه ذلك وأيضا 
فاملباح إذا علم أنه ينشأ عنه ممنوع ال يكون العلم بذلك كالقصد إىل نفس املمنوع وكذلك يتفق على منع القصد إىل 

زم عن املباح وخيتلفون إذا مل يقصد إليه وهو عامل به وسيأتى تقريره إن شاء اهللا تعاىل فصل ويترتب نفس املمنوع الال
على هذا أصل آخر وهو أن املشقة ليس للمكلف أن يقصدها ىف التكليف نظرا إىل عظم أجرها وله أن يقصد العمل 

ن التكليف ىف العمل كله ألنه إمنا يقصد نفس الذى يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل أما هذا الثاىن فألنه شأ
 العمل املترتب عليه األجر وذلك هو قصد الشارع يوضع التكليف به وما جاء على موافقة قصد الشارع هو املطلوب

وأما األول فإن األعمال بالنيات واملقاصد معتربة ىف التصرفات كما يذكر ىف موضعه إن شاء اهللا فال يصلح منها إال ما 
ق قصد الشارع فإذا كان قصد املكلف إيقاع املشقة فقد خالف قصد الشارع من حيث إن الشارع ال يقصد واف

بالتكليف نفس املشقة وكل قصد خيالف قصد الشارع باطل فالقصد إىل املشقة باطل فهو إذا من قبيل ما ينهى عنه وما 
ة التحرمي فطلب األجر بقصد الدخول ىف املشقة قصد ينهى عنه ال ثواب فيه بل فيه اإلمث إن ارتفع النهي عنه إىل درج

مناقض فإن قيل هذا خمالف ملا ىف الصحيح من حديث جابر قال خلت البقاع حول املسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إىل 
ول اهللا قد قرب املسجد فبلغ ذلك رسول اهللا فقال هلم إنه بلغين أنكم تريدون أن تنتقلوا إىل قرب املسجد قالوا نعم يا رس

أردنا ذلك فقال بىن سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم وىف رواية فقالوا ما كان يسرنا أنا كنا حتولنا 
وىف رواية عن جابر قال كانت ديارنا نائية عن املسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنتقرب من املسجد فنهانا رسول اهللا فقال إن 

ائق ابن املبارك عن أيب موسى األشعري أنه كان ىف سفينة ىف البحر مرفوع شعراعها فإذا لكم بكل خطوة درجة وىف رق
رجل يقول يا أهل السفينه قفوا سبع مرار فقلنا أال ترى على أي حال حنن مث قال ىف السابعة لقضاء قضاه اهللا على نفسه 

هللا أن يرويه يوم القيامة فكان أبو موسى يتتبع أنه من عطش هللا نفسه ىف يوم من أيام الدنيا شديد احلر كان حقا على ا
 اليوم املعمعاين الشديد احلر فيصومه

وىف الشريعة من هذا مايدل على أن قصد املكلف إىل التشديد على نفسه ىف العبادة وسائر التكاليف صحيح مثاب عليه 
ظم األجر بكثرة اخلطا فكانوا كرجل له فإن أولئك الذين أحبوا االنتقال أمرهم عليه الصالة والسالم بالثبوت ألجل ع

طريقان إىل العمل أحدمها سهل واآلخر صعب فأمر بالصعب ووعد على ذلك باألجر بل جاء يهم عن ذلك إرشادا إىل 
كثرة األجر وتأمل أحوال أصحاب األحوال من األولياء فإم ركبوا ىف التعبد إىل رم أعلى ما بلغته طاقتهم حىت كان 

األخذ بعزائم العلم وترك الرخص مجلة فهذا كله دليل على خالف ما تقدم وىف الصحيح أيضا عن أيب بن من أصلهم 
wكعب قال كان رجل من األنصار بيته أقصى بيت ىف املدينة فكان ال ختطئه الصالة مع رسول اهللا قال فتوجعنا له فقلنا له 
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وام األرض فقال أم واهللا ما أحب أن بييت مطنب ببيت يا فالن لو أنك اشتريت محارا يقيك من الرمضاء ويقيك من ه
رسول اهللا قال فحملت به حىت أتيت نىب اهللا فأخربته قال فدعاه فقال له مثل ذلك وذكر أنه يرجو له ىف أثره األجر فقال 

راء قطعي له النىب إن لك ما احتسبت فاجلواب أن نقول أوال إن هذه أخبار آحاد يف قضية واحدة ال ينتظم منها استق
والظنيات ال تعارض القطعيات فإن ما حنن فيه من قبيل القطعيات وثانيا إن هذه األحاديث ال دليل فيها على قصد نفس 

 املشقة فاحلديث األول قد جاء يف البخاري ما يفسره فإنه زاد فيه وكره أن تعرى املدينة قبل

س أنه كان أوال نازال بالعقيق مث نزل إىل املدينة وقيل له ذلك لئال ختلو ناحيتهم من حراستها وقد روى عن مالك بن أن
عند نزوله العقيق مل ترتل العقيق فإنه يشق بعده إىل املسجد فقال بلغين أن النىب كان حيبه ويأتيه وأن بعض األنصار أرادوا 

تسبون خطاكم ليس من جهة النقلة منه إىل قرب املسجد فقال له النيب أما حتتسبون خطاكم فقد فهم مالك أن قوله أال حت
إدخال املشقة ولكن من جهة فضيلة احملل املنتقل عنه وأما حديث ابن املبارك فإنه حجة من عمل الصحايب إذا صح سنده 

 عنه ومع ذلك فإمنا فيه اإلخبار بأن عظم األجر ثابت ملن عظمت مشقة العبادة عليه

 اختيار أيب موسى رضى اهللا عنه للصوم يف اليوم احلار كاختيار كالوضوء عند الكريهات والظمأ والنصب يف اجلهاد فإذا
من اختار اجلهاد على نوافل الصالة والصدقة وحنو ذلك ال أن فيه قصد التشديد على النفس ليحصل األجر به وإمنا فيه 

ا هو فيما إذا كانت قصد الدخول ىف عبادة عظم أجرها لعظم مشقتها فاملشقة ىف هذا القصد تابعة ال متبوعة وكالمنا إمن
املشقة ىف القصد غري تابعة وكذلك حديث األنصاري ليس فيه ما يدل على قصد التشديد وإمنا فيه دليل عى قصد الصرب 

على مشقة بعد املسجد ليعظم أجره وهكذا سائر ما ىف هذا املعىن وأما شأن أرباب األحوال فمقاصدهم القيام حبق 
 نفوسهم وال يصح أن يقال إم قصدوا جمرد التشديد على النفوس واحتمال معبودهم مع اطراح النظر ىف حظوظ

املشقات ملا تقدم من الدليل عليه وملا سيايت بعد إن شاء اهللا وثالثا إن ما اعترض به معارض بنهي رسول اهللا الذين أرادوا 
قوم الليل وال أنام وقال اآلخر أما أنا فال التشديد بالتبتل حني قال أحدهم أما أنا فأصوم وال أفطر وقال اآلخر أما أنا فأ

آيت النساء فأنكر ذلك عليهم وأخرب عن نفسه أنه يفعل ذلك كله وقال من رغب عن سنيت فليس مين وىف احلديث ورد 
النيب التبتل على عثمان بن مظعون ولو أذن له ال ختصينا ورد على من نذر أن يصوم قائما ىف الشمس فأمره بإمتام صيامه 

اه عن القيام ىف الشمسو 

وقال هلك املتنطعون ويه عن التشديد شهري ىف الشريعة حبيث صار أصال فيها قطعيا فإذا مل يكن من قصد الشارع 
التشديد على النفس كان قصد املكلف إليه مضادا ملا قصد الشارع من التخفيف املعلوم املقطوع به فإذا خالف قصده 

ا واضح وباهللا التوفيق فصل وينبىن أيضا على ما تقدم أصل آخر وهو أن األفعال املأذون قصد الشارع بطل ومل يصح وهذ
فيها إما وجوبا أو ندبا أو إباحة إذا تسبب عنها مشقة فإما أن تكون معتادة ىف مثل ذلك العمل أو ال تكون معتادة فإن 

ة للشارع من جهة ما هى مشقة وإن مل تكن كانت معتادة فذلك الذى تقدم الكالم عليه وأنه ليست املشقة فيه مقصود
معتادة فهى أوىل أن ال تكون مقصودة للشارع وال خيلو عند ذلك أن تكون حاصلة بسبب املكلف واختياره مع أن ذلك 

wالعمل ال يقتضيها بأصله أو ال فإن كانت حاصلة بسببه كان ذلك منهيا عنه وغري صحيح ىف التعبد به ألن الشارع ال 
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 فيما أذن فيه ومثال هذا حديث الناذر للصيام قائما ىف الشمس ولذلك قال مالك ىف أمر النىب له بإمتام يقصد احلرج
 الصوم وأمره له بالقعود واالستظالل أمره أن يتم ما كان هللا طاعة واه عما كان هللا

 أن هذا النهي مشروط بأن معصية ألن اهللا مل يضع تعذيب النفوس سببا للتقرب إليه وال لنيل ما عنده وهو ظاهر إال
تكون املشقة أدخلها على نفسه مباشره ال بسبب الدخول ىف العمل كما ىف املثال فاحلكم فيه بني وأما إن كانت تابعة 

للعمل كاملريض الغري القادر على الصوم أو الصالة قائما واحلاج ال يقدر على احلج ماشيا أو راكبا إال مبشقة خارجة عن 
ل العمل فهذا هو الذى جاء فيه قوله تعاىل يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر وجاء فيه مشروعية املعتاد ىف مث

الرخص ولكن صاحب هذا إن عمل بالرخصة فذاك وميكن أن يكون عامال رد حظ نفسه وأن يكون قبل الرخصة من 
و يظن أنه يدخل عليه ىف نفسه أو جسمه أو عقله أو ربه تلبية إلذنه وإن مل يعمل بالرخصة فعلى وجهني أحدمها أن يعلم أ

عادته فساد يتحرج به ويعنت ويكره بسببه العمل فهذا أمر ليس له وكذلك إن مل يعلم بذلك وال ظن ولكنه ملا دخل ىف 
العمل دخل عليه ذلك فحكمه اإلمساك عما أدخل عليه املشوش وىف مثل هذا جاء ليس من الرب الصيام ىف السفر وىف 

وه ى عن الصالة وهو حبضرة الطعام أو وهو يدافعه األخبثان وقال ال يقض القاضى وهو غضبان وىف القرآن ال تقربوا حن
 الصالة وأنتم سكارى إىل أشباه ذلك مما ى عنه بسبب عدم استيفاء

ئب واإلبقاء عليه حىت العمل املأذون فيه على كماله فإن قصد الشارع احملافظة على عمل العبد ليكون خالصا من الشوا
يكون ىف ترفه وسعة حال دخوله ىف ربقة التكليف والثاىن أن يعلم أن يظن أنه ال يدخل عليه ذلك الفساد ولكن ىف العمل 
مشقة غري معتادة فهذا أيضا موضع ملشروعية الرخصة على اجلملة ويتفصل األمر فيه ىف كتاب األحكام والعلة ىف ذلك أن 

نشأ عنها العنت بل املشقة ىف نفسها هى العنت واحلرج وإن قدر على الصرب عليها فهى مما ال يقدر على زيادة املشقة مما ي
الصرب عليه عادة إال أن هنا وجها ثالثا وهو أن تكون املشقة غري معتادة لكنها صارت بالنسبة إىل بعض الناس كاملعتادة 

 إىل اهللا تعاىل املعانني على بذل اهود ىف التكاليف قد خصوا ورب شىء هكذا فإن أرباب األحوال من العباد واملنقطعني
ذه اخلاصية وصاروا معانني على ما انقطعوا إليه أال ترى إىل قوله تعاىل واستعينوا بالصرب والصالة وإا لكبرية إال على 

ى اهللا عيله وسلم فهو الذى اخلاشعني فجعلها كبرية على املكلف واستثىن اخلاشعني الذين كان إمامهم رسول اهللا صل
كانت قرة عينه ىف الصالة حىت كان يستريح إليها من تعب الدنيا وقام حىت تفطرت قدماه فإذا كان كذلك فمن خص 

بوراثته ىف هذا النحو نال من بركة هذه اخلاصية وهذا القسم يستدعى كالما يكون فيه مد بعض نفس فإنه موضع مغفل 
 ىف أصول الشريعةقل من تكلم عليه مع تأكده 

فصل فأعلم أن احلرج مرفوع عن املكلف لوجهني أحدمها اخلوف من االنقطاع من الطريق وبغض العبادة وكراهة 
التكليف وينتظم حتت هذا املعىن اخلوف من إدخال الفساد عليه ىف جسمه أو عقله أو ماله أو حاله والثاىن خوف التقصري 

 املختلفة األنواع مثل قيامه على أهله وولده إىل تكاليف أخر تأيت ىف الطريق فرمبا كان عند مزامحة الوظائف املتعلقة بالعبد
التوغل ىف بعض األعمال شاغال عنها وقاطعا باملكلف دوا ورمبا أراد احلمل للطرفني على املبالغة ىف االستقصاء فانقطع 

wة سهلة حفظ فيها على اخللق قلوم وحبها هلم بذلك عنهما فأما األول فإن اهللا وضع هذه الشريعة املباركة حنيفية مسح
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فلو عملوا على خالف السماح والسهولة لدخل عليهم فيما كلفوا به ما ال ختلص به أعماهلم أال ترى إىل قوله تعاىل 
اإلميان واعلموا أن فيكم رسول اهللا لو يطيعكم ىف كثري من األمر لعنتم إىل آخرها فقد أخربت اآلية أن اهللا حبب إلينا 

 بتيسريه وتسهيله وزينه ىف قلوبنا بذلك وبالوعد الصادق باجلزاء عليه وىف احلديث عليكم من

األعمال ما تطيقون فإن اهللا ال ميل حىت متلوا وىف حديث قيام رمضان أما بعد فإنه مل خيف على شأنكم ولكن خشيت أن 
تويت حني قالت له عائشة رضي اهللا عنها هذه احلوالء تفرض عليكم صالة الليل فتعجزوا عنها وىف حديث احلوالء بنت 

بنت تويت زعموا أا ال تنام الليل فقال عليه الصالة والسالم ال تنام الليل خذوا من العمل ما تطيقون فواهللا ال يسأم اهللا 
نب تصلى فإذا حىت تسأموا وحديث أنس دخل رسول اهللا املسجد وحبل ممدود بني ساويتني فقال ما هذا قالوا حبل لزي

كسلت أو فترت أمسكت به فقال حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد وحديث معاذ حني قال له النيب 
عليه الصالة والسالم أفتان أنت يا معاذ حني أطال الصالة بالناس وقال إن منكم منفرين فأيكم من صلى بالناس فليتجوز 

ى عن النذر وقال إن اهللا يستخرج به من البخيل فإن فيهم الضعيف والكبري وذا احلاجة وى عن الوصال رمحة هلم و
وإنه ال يغىن من قدر اهللا شيئا أو كما قال لكن هذا كله معلل معقول املعىن مبا دل عليه ما تقدم من السآمة وامللل والعجز 

 هذا الدين متني فأوغلوا فيه برفق وال وبغض الطاعة وكراهيتها وقد جاء عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب أنه قال إن
 تبغضوا إىل أنفسكم عبادة اهللا فإن

املنبت ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى وقالت عائشة رضى اهللا عنها اهم النيب عن الوصال رمحة هلم قالوا إنك تواصل فقال 
ولة املعىن مقصودة للشارع وإذا إىن لست كهيئتكم إين أبيت يطعمىن ريب ويسقيين وحاصل هذا كله أن النهي لعلة معق

كان كذلك فالنهي دائر مع العلة وجودا وعدما فإذا وجد ما علل به الرسول كان النهي متوجها ومتجها وإذا مل توجد 
فالنهي مفقود إذ الناس ىف هذا امليدان على ضربني ضرب حيصل له بسبب إدخال نفسه ىف العمل تلك املشقة الزائدة على 

فيه أو ىف غريه فسادا أو حتدث له ضجرا وملال وقعودا عن النشاط إىل ذلك العمل كما هو الغالب ىف املعتاد فيؤثر 
املكلفني فمثل هذا ال ينبغي أن يرتكب من األعمال ما فيه ذلك بل يترخص فيه حبسب ما شرع له ىف الترخيص إن كان 

ل ودليله قوله عليه الصالة والسالم ال يقض القاضى مما ال جيوز تركه أو يتركه إن كان مما له تركه وهو مقتضى التعلي
وهو غضبان وقوله إن لنفسك عليك حقا وألهلك عليك حقا وهو الذى أشار به عليه الصالة والسالم على عبد اهللا بن 

 عمرو بن العاص حني بلغه أنه يسرد الصوم وقد قال بعد الكرب ليتين قبلت رخصة رسول اهللا

 يدخل عليه ذلك امللل وال الكسل لوازع هو أشد من املشقة أو حاد يسهل به الصعب أو ملا له والضرب الثاىن شأنه أن ال
ىف العمل من احملبة وملا حصل له فيه من اللذة حىت خف عليه ما ثقل على غريه وصارت تلك املشقة ىف حقه غري مشقة 

ذلك املشوش ىف العمل بالنسبة إليه أو إىل غريه كما بل يزيده كثرة العمل وكثرة العناء فيه نورا وراحة أو حيفظ عن تأثري 
جاء ىف احلديث أرحنا ا يا بالل وىف احلديث حبب إىل من دنياكم ثالث قال وجعلت قرة عيين ىف الصالة وقال ملا قام 

 قال حىت تورمت أو تفطرت قدماه أفال أكون عبدا شكورا وقيل له عليه الصالة والسالم أنأخذ عنك ىف الغضب والرضى
w نعم وهو القائل ىف حقنا ال يقضى القاضى وهو
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غضبان وهذا وإن كان خاصا به فالدليل صحيح وجاء ىف هذا املعىن من احتمال املشقة ىف األعمال والصرب عليها دائما 
كثري ويكفيك من ذلك ما جاء عن الصحابة والتابعني ومن يليهم رضى اهللا عنهم ممن اشتهر بالعلم ومحل احلديث 

قتداء بعد االجتهاد كعمر وعثمان وأيب موسى األشعري وسعيد بن عامر وعبد اهللا بن الزبري ومن التابعني كعامر بن واال
عبد قيس وأويس ومسروق وسعيد بن املسيب واألسود بن يزيد والربيع بن خثيم وعروة بن الزبري وأيب بكر بن عبد 

هشيم وزر بن حبيش وأيب عبد الرمحن السلمي ومن سواهم الرمحن راهب قريش وكمنصور بن زاذان ويزيد بن هرون و
ممن يطول ذكرهم وهم ىف اتباع السنة واحملافظة عليها ما هم ومما جاء عن عثمان رضي اهللا عنه أنه كان إذا صلى العشاء 

كذا أوتر بركعة يقرأ فيها القرآن كله وكم من رجل منهم صلى الصبح بوضوء العشاء كذا وكذا سنة وسرد الصيام 
وكذا سنة وروى عن ابن عمر وابن الزبري أما كانا يواصالن الصيام وأجاز مالك صيام الدهر وكان أويس القرين يقوم 

ليلة حىت يصبح ويقول بلغين أن هللا عبادا سجودا أبدا وحنوه عن عبد اهللا بن الزبري وعن األسود بن يزيد أنه كان جيهد 
ه ويصفر فكان علقمة يقول له وحيك مل تعذب هذا اجلسد فيقول إن األمر جد نفسه ىف الصوم والعبادة حىت خيضر جسد

وعن ابن سريين أن امرأة مسروق قالت كان يصلى حىت تورمت قدماه فرمبا جلست أبكي خلفه مما أراه يصنع بنفسه 
 وعن الشعيب قال غشي على مسروق ىف يوم

ت الرفق قال يا بنية إمنا طلبت الرفق لنفسي ىف يوم كان صائف وهو صائم فقالت له ابنته أفطر قال ما أردت يب قال
مقداره مخسني ألف سنة إىل سائر ما ذكر عن األولني من األعمال الشاقة الىت ال يطيقها إال األفراد هيأهم اهللا هلا وهيأها 

نهم وذلك ألن العلة الىت هلم وحببها إليهم ومل يكونوا بذلك خمالفني للسنة بل كانوا معدودين ىف السابقني جعلنا اهللا م
ألجلها ى عن العمل الشاق مفقودة ىف حقهم فلم ينتهض النهي ىف حقهم كما أنه ملا قال ال يقض القاضي وهو غضبان 
وكان وجه النهي وعلته تشويش الفكر عن استيفاء احلجج اطرد النهي مع كل ما يشوش الفكر وانتفى عند انتفائه حىت 

اليسري الذى ال يشوش وهذا صحيح مليح فالضرب األول حاله حال من يعمل حبكم عهد إنه منتف مع وجود الغضب 
اإلسالم وعقد اإلميان من غري زائد والثاىن حاله حال من يعمل حبكم غلبة اخلوف أو الرجاء أو احملبة فاخلوف سوط سائق 

وف مما هو أشق حيمل على الصرب على ما والرجاء حاد قائد واحملبة تيار حامل فاخلائف يعمل مع وجود املشقة غري أن اخل
هو أهون وإن كان شاقا والراجى يعمل مع وجود املشقة أيضا غري أن الرجاء ىف متام الراحة حيمل على الصرب على متام 
التعب واحملب يعمل ببذل اهود شوقا إىل احملبوب فيسهل عليه الصعب ويقرب عليه البعيد ويفىن القوي وال يرى أنه 

بعهد احملبة وال قام بشكر النعمة ويعمر األنفاس وال يرى أنه قضى مته وكذلك اخلوف على النفس أو العقل أو أوىف 
املال مينع من العمل املسبب لذلك إن كان خلرية اإلنسان ويرخص له فيه إن كان الزما له حىت ال حيصل ىف مشقة ذلك 

احلالة هذه هل يكون جمزئا أم ال إذا خاف تلف نفسه أو عضو ألن فيه تشويش النفس كما تقدم ولكن العمل احلاصل و
 من أعضائه أو عقله هذا مما فيه نظر يطلع على حقيقة األمر فيه من قاعدة الصالة ىف الدار املغصوبة

وقد نقل منع الصوم إذا خاف التلف به عن مالك والشافعي وأنه ال جيزئه إن فعل ونقل املنع ىف الطهارة عند خوف 
w واالنتقال إىل التيمم وىف خوف املرض أو تفلف املال احتمال والشاهد للمنع قوله تعاىل وال تقتلوا أنفسكم وإذا التلف
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كان منهيا عن هذه األشياء وأشباهها بسبب اخلوف ال من جهة إيقاع نفس تلك العبادات فاألمران مفترقان فإن إدخال 
 عن الصالة والصالة يعقل األمر ا جمردة عن املشقة فصارت ذات املشقة الفادحة على النفس يعقل النهي عنها جمردة

قولني وأيضا فيدخل فيها النظر من قاعدة أخرى وهى أن يقال هل قصد الشارع رفع املشقة ألجل أن ذلك حق هللا أم 
دخول فيما فيه ألجل أا حق للعبد فإن قلنا إا حق هللا فيتجه املنع حيث وجهه الشارع وقد رفع احلرج ىف الدين فال

احلرج مضاد لذلك الرفع وإن قلنا إنه حق للعبد فإذا مسح العبد لربه حبظه كانت عبادته صحيحة ومل يتمحض النهي عن 
تلك العبادة والذى يرجح هذا الثاىن أمور منها أن قوله تعاىل وال تقتلوا أنفسكم وقد دل بإشارته على أن ذلك من جهة 

ن اهللا كان بكم رحيما يشري بذلك إىل رفع احلرج عنهم ألنه أرفق م وأيضا فقوله وما الرفق بالعباد لقوله تعاىل إ
أرسلناك إال رمحة للعاملني وأشباهها من اآليات الدالة على وضع الشريعة ملصاحل العباد ومنها ما تقدم من األدلة على رفع 

فإذا فرض ارتفاع ذلك بالنسبة إىل قوم ارتفع النهي احلرج وإردة اليسر فإمنا يكون النهي منتهضا مع فرض احلرج والعسر 
ومما خيص مسألتنا قيام النيب حىت تفطرت قدماه أو تورمت قدماه والعبادة إذا صارت إىل هذا احلد شقت وال بد ولكن 

 املرىف طاعة

ميت أعينهم وقد اهللا حيلو للمحبني وهو عليه الصالة والسالم كان إمامهم وكذلك جاء عن السلف ترداد البكاء حىت ع
روى عن احلسن بن عرفة قال رأيت يزيد بن هرون بواسط وهو من أحسن الناس عينني مث رأيته بعني واحدة مث رأيته وقد 

ذهبت عيناه فقلت له يا أبا خالد ما فعلت العينان اجلميلتان فقال ذهب ما بكاء األسحار وما تقدم ىف احتمال مطلق 
 هلذا املعىن فإذا من غلب جانب حق اهللا تعاىل منع بإطالق ومن غلب جانب حق العبد املشقة عن السلف الصاحل عاضد

مل مينع بإطالق ولكن جعل ذلك إىل خريته فصل وأما الثاىن فإن املكلف مطلوب بأعمال ووظائف شرعية ال بد له منها 
ن غريه وال سيما حقوق الغري اليت تتعلق وال حميص له عنها يقوم فيها حبق ربه تعاىل فإذا أوغل يف علم شاق فرمبا قطعة ع

به فيكون عبادته أو عمله الداخل فيه قاطعا عما كلفه اهللا به فيقصر فيه فيكون بذلك ملوما غري معذور إذ املراد منه القيام 
سلمان جبميعها على وجه ال خيل بواحدة منها وال حبال من أحواله فيها ذكر البخاري عن أيب جحيفة قال آخى النيب بني 

وأيب الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء وهي زوجة متبذلة فقال هلا ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس 
له حاجة يف الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإين صائم فقال ما أنا بآكل حىت تأكل فأكل فلما كان 

 ال من فنام مث ذهب ليقوم فقال من فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم اآلن فصليناالليل ذهب أبو الدرداء يقوم فق

فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا وألهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه فأتى النيب فذكر 
نت ثالث مرات فلوال صليت له ذلك فقال النيب صدق سلمان وقوله عليه الصالة والسالم ملعاذ أفتان أنت أو أفاتن أ

فسبح اسم ربك األعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبري والضعيف وذو احلاجة وكان 
الشاكي به رجل أقبل بناضحني وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي فترك ناضحيه وأقبل إىل معاذ فقرأ سورة البقرة والنساء 

خاري وكذلك حديث إين ألمسع بكاء الصيب فأجتوز يف صاليت احلديث ويروى عن حممد بن فانطلق الرجل انظره ىف الب
wصاحل أنه دخل صوامع املنقطعني ومواضع املتعبدين فرأى رجال يبكي بكاء عظيما بسبب أن فاتته صالة صالةالصبح ىف 
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اد أو غريه وهو من أهل الغناء فيه اجلماعة إلطالة الصالة من الليل وأيضا فقد يعجز املوغل يف بعض األعمال عن اجله
وهلذا قال يف احلديث يف داود عليه السالم كان يصوم يوما ويفطر يوما وال يفر إذا القى وقيل البن مسعود رضى اهللا عنه 

 وإنك لتقل الصوم فقال إنه يشغلين عن قراءة القرآن وقراءة القرآن أحب إيل منه وحنو هذا ما حكى

 أن يصوم يوم عرفة أبدا ألنه كان يف املوقف يوما صائما وكان شديد احلر فاشتد عليه قال عياض عن ابن وهب أنه آىل
فكان الناس ينتظرون الرمحة وأنا أنتظر اإلفطار وكره مالك إحياء الليل كله وقال لعله يصبح مغلوبا ويف رسول اهللا أسوة 

بح وهو نائم فال وإن كان وهو به فتور أو كسل فال مث قال ال بأس به ما مل يضر ذلك بصالة الصبح فإن كان يأتيه الص
بأس به فإذا ظهرت علة النهي عن اإليغال يف العمل وأنه يسبب تعطيل وظائف كما أنه يسبب الكسل والترك ويبغض 

العبادة فإذا وجدت العلة أو كانت متوقعة ي عن ذلك وإن مل يكن شئ من ذلك فاإليغال فيه حسن وسبب القيام 
 مع اإليغال ما تقدم يف الوجه األول من غلبة اخلوف أو الرجاء أواحملبة فإن قيل دخول اإلنسان ىف العمل وإيغاله بالوظائف

فيه وإن كان له وازع اخلوف أو حادي الرجاء أوحامل احملبة ال ميكن معه استيفاء أنواع العبادات وال يتأتى له أن يكون 
 اشباه ذلك من مواصلة الصيام مع القيام على الكسب للعيال أو القيام بوظائف قائما الليل صائما النهار واطئا أهله إىل

اجلهاد على كماهلا وكذلك إدامة الصالة مع إعانة العباد وإغاثة اللهفان وقضاء حوائج الناس وغري ذلك من األعمال بل 
ر فيها نقصا وتزاحم احلقوق على كثري منها تضاد أعماال أخر حبيث ال ميكن اإلجتماع فيها وقد ال تضادها ولكن تؤث

املكلف معلوم غري جمهول فكيف ميكن القيام جبميع احلقوق أو بأكثرها واحلالة هذه وهلذا جاء من يشاد هذا الدين يغلبه 
 وأيضا فإن سلم مثل هذا يف أرباب األحوال

ما تقدم ضربان أحدمها أرباب ومسقطى احلظوظ فكيف احلال مع إثباا والسعي فيها والطلب هلا فاجلواب أن الناس ك
احلظوظ وهؤالء ال بد هلم من استيفاء حظوظهم املأذون هلم فيها شرعا لكن حبيث ال خيل بواجب عليهم وال يضر 

حبظوظهم فقد وجدنا عدم الترخص يف مواضع الترخص بالنسبة إليهم موقعا يف مفسدة أو مفاسد يعظم موقعها شرعا 
يف احملرمات وكذلك وجدنا املرور مع احلظوظ مطلقا خروجا عن ربقة العبودية ألن وقطع العوائد املباحة قد يوقع 

املسترسل يف ذلك على غري تقييد ملق حكمة الشرع عن نفسه وذلك فساد كبري ولرفع هذا االسترسال جاءت الشرائع 
ع بني هذين األمرين حتت كما أن ما يف السموات وما يف األرض مسخر لإلنسان فاحلق الذي جاءت به الشريعة هو اجلم

نظر العدل فيأخذ يف احلظوظ ما مل خيل بواجب ويترك احلظوظ ما مل يؤد الترك إىل حمظور ويبقى يف املندوب واملكروه 
على توازن فيندب إىل فعل املندوب الذي فيه حظه كالنكاح مثال وينهى عن املكروه الذى الحظ فيه عاجال كالصالة يف 

ظر يف املندوب الذي الحظ له فيه ويف املكروه الذي له فيه حظ أعين احلظ العاجل فإن كان ترك األوقات املكروهة وين
 حظه يف املندوب يؤدي

ملا يكره شرعا أو لترك مندوب هو أعظم أجرا كان استعماله احلظ وترك املندوب أوىل كترك التمتع بزوجته املؤدي إىل 
ذارأى أحدكم امرأة فأعجبته اخل وكذلك ترك الصوم يوم عرفة أو ألجل التشوف إىل األجنبيات حسبما نبه عليه حديث إ

wأن يقوى على قراءة القرآن ويف احلديث إنكم قد استقبلتم عدوكم والفطر اقوى لكم وكذلك إن كان ترك املكروه الذي 
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م طاعة الوالدين يف له فيه حظ يؤدي إىل ما هو أشد كراهة منه غلب اجلانب األخف كما قال الغزايل إنه ينبغي أن يقد
تناول املتشاات على التورع عنها مع عدم طاعتهما فإن تناول املتشاات للنفس فيها حظ فإذا كان فيها اشتباه طلب 

التورع عنها وكره تناوهلا ألجله فإن كان يف تناوهلا رضى الوالدين رجح جانب احلظ هنا بسبب ما هو أشد يف الكراهية 
مثله ما روى عن مالك أن طلب الرزق يف شبهة أحسن من احلاجة إىل الناس فاحلاصل أن احلظوظ وهو خمالفة الوالدين و

ألصحاب احلظوظ تزاحم األعمال فيقع الترجيح بينها فإذا تعني الراجح ارتكب وترك ما عداه وبسط هذه اجلملة هي 
 الضرب األول يف الترجيحعمدة كالم الفقهاء يف تفاريع الفقه والثاين أهل إسقاط احلظوظ وحكمهم حكم 

بني األعمال غري أن سقوط حظوظهم لعزوب أنفسهم عنها منع اخلوف عليهم من اإلنقطاع وكراهية األعمال ووفقهم 
يف الترجيح بني احلقوق وأضهم من األعمال مبا مل ينهض به غريهم فصاروا أكثر أعماال وأوسع جماال يف اخلدمة فيسعهم 

علقة بالقلوب واجلوارح ما يستعظمه غريهم ويعده يف خوارق العادات وأما أنه ميكنهم القيام من الوظائف الدينية املت
جبميع ما كلفه العبد وندب إليه على اجلملة فمعتذر إال يف املنهيات فإنه ترك بإطالق ونفي أعمال ال أعمال والنفي العام 

م ال تزاحم احلقوق إال من حيث األمر كقوله إن ممكن احلصول خبالف اإلثبات العام وملا سقطت حظوظهم صارت عنده
لنفسك عليك حق وحقه من حيث هو حق له ضعيف عنده أو ساقط فصار غريه عنده أقوى من حظ نفسه فحظه أيضا 

آخر األشياء املستحقة وإذا سقطت احلظوظ حلق ما هو بدل عنها ألن زمان طلب احلظ ال يبقى خاليا فدخل فيه من 
 عمل على حظه من حيث األمر فهو عبادة كما سيأيت فصار عبادة بعد ما كان عادة فهو ساقط من األعمال كثري وإذا

جهته ثابت من جهة األمر كسائر الطاعات ومن هنا صار مسقط احلظ أعبد الناس بل يصري أكثر عمله يف الواجبات 
مال يتسبب عنه مشقة وهو من املأذون وهنا جمال رحب له موضع غري هذا فصل ما تقدم ذكره إمنا هو فيما كان من األع

فيه فإن كان غري مأذون فيه وتسبب عنه مشقة فادحة فهو أظهر يف املنع من ذلك التسبب ألنه زاد على ارتكاب النهي 
 إدخال العنت واحلرج على نفسه

ة عليه وإمنا قصد إال أنه قد يكون يف الشرع سببا ألمر شاق على املكلف ولكن ال يكون قصد من الشارع إلدخال املشق
الشارع جلب مصلحة أو درء مفسدة كالقصاص والعقوبات الناشئة عن األعمال املمنوعة فإا زجر للفاعل وكف له عن 

مواقعة مثل ذلك الفعل وعظة لغريه أن يقع يف مثله أيضا وكون هذا اجلزاء مؤملا وشاقا مضاه لكون قطع اليد املتأكلة 
قا فكما ال يقال للطبيب إنه قاصد لإليالم بتلك األفعال فكذلك هنا فإن الشارع هو وشرب الدواء البشيع مؤملا وشا

الطبيب األعظم واألدلة املتقدمة يف أن اهللا مل جيعل يف الدين من حرج وال يريد جعله فيه ويشبه هذا ما يف احلديث من 
ت وأنا أكره مساءته وال بد له من املوت قوله ما ترددت يف شيء أنا فاعله ترددي يف قبض نفس عبدي املؤمن يكره املو

ألن املوت ملا كان حتما على املؤمن وطريقا إىل وصوله إىل ربه ومتتعه بقربه يف دار القرار صار يف القصد إليه معتربا 
 ملا وصار من جهة املساءة فيه مكروها وقد يكون الحقا ذا املعىن النذور اليت يشق على اإلنسان الوفاء ا ألن املكلف

أريح من مقتضياا كان التزامها مكروها فإذا وقع وجب الوفاء ا من حيث هى عبادات وإن شقت كما لزمت 
wالعقوبات بناء على التسبب فيها حىت إذا كانت النذور فيما ليس بعبادة أو كانت يف عبادة ال تطاق وشرعت هلا ختفيفات 
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ت كما إذا حلف بصدقه ماله فإنه جيزئه الثلث أو نذر املشي أو كانت مصادمة ألمر ضروري أو حاجي يف الدين سقط
إىل مكة راجال فلم يقدر فإنه يركب ويهدى أو كما إذا نذر أن ال يتزوج أو ال يأكل الطعام فإنه يسقط حكمه إىل أشباه 

 ذلك

خال املشقة على فانظر كيف صحبه الرفق الشرعي فيما أدخل نفسه فيه من املشقات فعلى هذا كون الشارع ال يقصد إد
املكلف عام ىف املأمورات واملنهيات وال يقال إنه قد جاء ىف القرآن فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى 
عليكم فسمي اجلزاء اعتداء وذلك يقتضى القصد إىل االعتداء ومدلوله املشقة الداحلة على املعتدى ألنا نقول تسمية 

عتداء جماز معروف مثله ىف كالم العرب وىف الشريعة من هذا كثري كقوله تعاىل اهللا يستهزىء اجلزاء املرتب على االعتداء ا
م ومكروا ومكر اهللا إم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إىل أشباه ذلك فال اعتراض مبثل ذلك فصل وقد تكون املشقة 

ههنا ليس للشارع قصد ىف بقاء ذلك األمل الداخلة على املكلف من خارج ال بسببه وال بسبب دخوله ىف عمل تنشأ عنه ف
وتلك املشقة والصرب عليها كما أنه ليس له قصد ىف التسبب ىف إدخاهلا على النفس غري أن املؤذيات واملؤملات خلقها اهللا 
ة تعاىل ابتالء للعباد ومتحيصا وسلطها عليهم كيف شاء وملا شاء ال يسأل عما يفعل وهم يسألون وفهم من جمموع الشريع
اإلذن ىف دفعها على اإلطالق رفعا للمشقة الالحقة وحفظا على احلظوظ الىت أذن هلم فيها بل أذن ىف التحرز منها عند 

توقعها وإن مل تقع تكملة ملقصود العبد وتوسعة عليه وحفظا على تكميل اخللوص ىف التوجه إليه والقيام بشكر النعم فمن 
حلر والربد وىف التداوى عند وقوع األمراض وىف التوقي من كل مؤذ آدميا كان ذلك اإلذن ىف دفع أمل اجلوع والعطش وا

 أو غريه والتحرز من املتوقعات حىت يقدم العدة هلا وهكذا سائر ما يقوم به عيشه ىف هذه الدار

الشرعية كما من درء املفاسد وجلب املصاحل مث رتب له مع ذلك دفع املؤملات األخروية وجلب منافعها بالتزام القوانني 
رتب له ذلك فيما يتسبب عن أفعاله وكون هذا مأذونا فيه معلوم من الدين ضرورة إال أن هذا الدفع املأذون فيه إن ثبت 

احنتامه فال إشكال ىف علمنا أن الشارع قصد رفع تلك املشقة كما أوجب علينا دفع احملاربني والساعني على اإلسالم 
ر القاصدين هلدم اإلسالم وأهله وال يعترب هنا جهة التسليط واإلبتالء ألنا قد علمنا بإجياب واملسلمني بالفساد وجهاد الكفا

الدفع أن ذلك ملغي ىف التكليف وإن كان ممتربا ىف العقد اإلمياين كما ال تعترب جهة التكليف ابتداء وإن كان ىف نفسه 
رك فيه حبسب ما خيلق اهللا ىف العبد فليس له ىف األصل ابتالء ألنه طاعة أو معصية من جهة العبد خلق للرب فالفعل والت

حيلة إال االستسالم ألحكام القضاء والقدر فكذلك هنا وأما إن مل يثبت احنتام الدفع فيمكن اعتبار جهة التسليط 
ه كثري من واالبتالء وأن ذلك الشاق مرسل من املسلط املبلي فيستسلم العبد للقضاء ولذلك ملا مل يكن التداوي حمتما ترك

السلف الصاحل وأذن عليه الصالة والسالم ىف البقاء على حكم املرض كما ىف حديث السوداء انونة الىت سألت النيب أن 
 يدعو هلا فخريها ىف األجر مع البقاء على حالتها أو زوال ذلك وكما

 ويتأيد بالندب كما ىف التداوى ىف احلديث وال يكتوون وعلى رم يتوكلون وميكن اعتبار جهة احلظ مبقتضى اإلذن
حيث قال عليه الصالة والسالم تداوو فإن الذى أنزل الداء أنزل الدواء وأما إن ثبت اإلباحة فاألمر أظهر وهنا انقضى 
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الكالم على الوجه الثالث من أوجه املشقات املفهومة من إطالق اللفظ وبقي الكالم على الوجه الرابع وذلك مشقة خمالفة 
 هىاهلوى و

املسألة الثامنة وذلك أن خمالفة ما وى األنفس شاق عليها وصعب خروجها عنه ولذلك بلغ أهل اهلوى ىف مساعدته 
مبالغ ال يبلغها غريهم وكفى شاهدا على ذلك حال احملبني وحال من بعث إليهم رسول اهللا من املشركني وأهل الكتاب 

 النفوس واألموال ومل يرضوا مبخالفة اهلوى حىت قال تعاىل أفرأيت وغريهم ممن صمم على ما هو عليه حىت رضوا بإهالك
من اختذ إهله هواه وأضله اهللا على علم اآلية وقال إن يتبعون إال الظن وما وى األنفس وقال أفمن كان على بينة من ربه 

ة إخراج املكلف عن اتباع كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم وما أشبه ذلك ولكن الشارع إمنا قصد بوضع الشريع
هواه حىت يكون عبدا هللا فإذا خمالفة اهلوى ليست من املشقات املعتربة ىف التكليف وإن كانت شاقة ىف جماري العادات إذ 
لو كانت معتربة حىت يشرع التخفيف ألجل ذلك لكان ذلك نقضا ملا وضعت الشريعة له وذلك باطل فما أدى إليه مثله 

ذكور بعد إن شاء اهللا املسألة التاسعة كما أن املشقة تكون دنيوية كذلك تكون أخروية فإن األعمال وبيان هذا املعىن م
إذا كان الدخول فيها يؤدي إىل تعطيل واجب أو فعل حمرم فهو أشد مشقة باعتبار الشرع من املشقة الدنيوية الىت هي 

 غري خملة بدين واعتبار الدين مقدم على

 نظر الشرع وكذلك هنا فإذا كان كذلك فليس للشارع قصد ىف إدخال املشقة من هذه اجلهة اعتبار النفس وغريها ىف
وقد تقدم من األدلة التىيدخل حتتها هذا املطلوب ما فيه كفاية املسألة العاشرة قد تكون املشقة الناشئة من التكليف 

ون داخلة على غريه بسببه ومثال العامة له ختتص باملكلف وحده كاملسائل املتقدمة وقد تكون عامة له ولغريه وقد تك
 ولغريه كالواىل املفتقر إليه لكونه ذا كفاية فيما أسند إليه إال أن

الوالية تشغله عن االنقطاع إىل عبادة اهللا واألنس مبناجاته فإنه إذا مل يقم بذلك عم الفساد والضرر وحلقه من ذلك ما 
لقاضي والعامل املفتقر إليهما إال أن الدخول يف الفتيا والقضاء جيرمها إىل ما ال يلحق غريه ومثال الداخلة على غريه دونه كا

جيوز أو يشغلهما عن مهم ديين أو دنيوي ومها إذا مل يقوما بذلك عم الضرر غريمها من الناس فقد نشأ هنا عن طلبهما 
ن حيث هي غري مقصود للشارع تكون غري ملصاحلهما املأذون فيها واملطلوبة منهما فساد عام وعلى كل تقدير فاملشقة م

مطلوبة وال العمل املؤدي إليها مطلوبا كما تقدم بيانه فقد نشأ هنا نظر يف تعارض مشقتني فإن املكلف إن لزم من 
اشتغاله بنفسه فساد ومشقة لغريه فيلزم أيضا من االشتغال بغريه فساد ومشقة يف نفسه وإذا كان كذلك تصدى النظر يف 

ع املصلحتني مع انتفاء املشقتني إن أمكن ذلك وإن مل ميكن فال بد من الترجيح فإذا كانت املشقة العامة أعظم وجه اجتما
اعترب جانبها وأمهل جانب اخلاصة وإن كان بالعكس فالعكس وإن مل يظهر ترجيح فالتوقف كما سيأيت ذكره يف كتاب 

 التعارض والترجيح إن شاء اهللا

ث تكون املشقة الواقعة باملكلف يف التكليف خارجة عن معتاد املشقات يف األعمال العادية حىت املسألة احلادية عشرة حي
حيصل ا فساد ديين أو دنيوي فمقصود الشارع فيها الرفع على اجلملة وعلى ذلك دلت األدلة املتقدمة ولذلك شرعت 

wحنو ما تقع املشقة يف مثلها من األعمال العادية فيها الرخص مطلقا وأما إذا مل تكن خارجة عن املعتاد وإمنا وقعت على 
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فالشارع وإن مل يقصد وقوعها فليس بقاصد لرفعها أيضا والدليل على ذلك أنه لو كان قاصدا لرفعها مل يكن بقاء 
التكليف معها ألن كل عمل عادي أو غري عادي يستلزم تعبا وتكليفا على قدره قل أو جل إما يف نفس العمل املكلف به 

ما يف خروج املكلف عما كان فيه إىل الدخول يف عمل التكليف وإما فيهما معا فإذا اقتضى الشرع رفع ذلك التعب وإ
كان ذلك اقتضاء لرفع العمل املكلف به من أصله وذلك غري صحيح فكان مما يستلزمه غري صحيح إال أن هنا نظرا وهو 

ف تلك األعمال فليست املشقة يف صالة ركعيت الفجر كاملشقة يف أن التعب واملشقة يف األعمال املعتادة خمتلفة بإختال
ركعيت الصبح وال املشقة يف الصالة كاملشقة يف الصيام وال املشقة يف الصيام كاملشقة يف احلج وال املشقة يف ذلك كله 

ازي مشقة مثله من كاملشقة يف اجلهاد إىل غري ذلك من أعمال التكليف ولكن كل عمل يف نفسه له مشقة معتادة فيه تو
األعمال العادية فلم خترج عن املعتاد على اجلملة مث إن األعمال املعتادة ليست املشقة فيها جتري على وزان واحد يف كل 

 وقت يف كل مكان وعلى كل حال فليس

تقائه يساويه إسباغ الوضوء يف السربات يساوي إسباغه يف الزمان احلار وال الوضوء مع حضرة املاء من غري تكلف يف اس
مع جتشم طلبه أو نزعه من بئر بعيدة وكذلك القيام إىل الصالة من النوم يف قصر الليل أو يف شدة الربد مع فعله على 
خالف ذلك وإىل هذا املعىن أشار القرآن بقوله تعاىل ومن الناس من يقول آمنا باهللا فإذا أوذى يف اهللا جعل فتنة الناس 

أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون إىل آخرها وقوله وإذ زاغت األبصار كعذاب اهللا بعد قوله أمل 
وبلغت القلوب احلناجر وتظنون باهللا الظنونا هنالك ابتلي املؤمنون وزلزلوا زلزاال شديدا مث مدح اهللا من صرب على ذلك 

عب بن مالك وصاحبيه رضي اهللا عنهم يف ختلفهم وصدق يف وعده بقوله رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه اآلية وقصة ك
عن غزوة تبوك ومنع رسول اهللا صلى اهللا وسلم من مكاملتهم وإرجاء أمرهم حىت ضاقت عليهم األرض مبا رحبت 

 وضاقت عليهم أنفسهم وكذلك ما جاء ىف نكاح اإلماء عند خشية العنت مث

ن املشقة قد تبلغ ىف األعمال املعتادة ما يظن أنه غري معتاد ولكنه قال وأن تصربوا خريا لكم إىل أشباه ذلك مما يدل على أ
ىف احلقيقة معتاد ومشقته ىف مثلها مما يعتاد إذ املشقة ىف العمل الواحد هلا طرفان وواسطة طرف أعلى حبيث لو زاد شيئا 

 مشقة تنسب إىل ذلك خلرج عن املعتاد وهذا ال خيرجه عن كونه معتادا وطرف أدىن حبيث لو نقص شيئا مل يكن مث
العمل وواسطه هى الغالب واألكثر فإذا كان كذلك فكثريا مما يظهر مبادئ الرأي من املشقات أا خارجة عن املعتاد ال 
يكون كذلك ملن كان عارفا مبجاري العادات وإذا مل خترج عن املعتاد مل يكن للشارع قصد ىف رفعها كسائر املشقات 

ارية على العادة فال يكون فيها رخصة وقد يكون املوضع مشتبها فيكون حمال للخالف فحيث قال املعتادة ىف األعمال اجل
اهللا تعاىل انفروا خفافا وثقاال مث قال إال تنفروا يعذكم عذابا أليما كان هذا موضع شدة ألنه يقتضى أن ال رخصة أصال 

 الثقل ىف األعمال املعتادة حبيث يتأتى النفري وميكن ىف التخلف إال أنه مبقتضى األدلة على رفع احلرج حممول على أقصى
اخلروج وقد كان اجتمع ىف غزوة تبوك أمران شدة احلر وبعد الشقة زائدا على مفارقة الظالل واستدرار الفواكه 

واخلريات وذلك كله زائد ىف مشقة الغزو زيادة ظاهرة ولكنه غري خمرج هلا عن املعتاد فلذلك مل يقع ىف ذلك رخصة 
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فكذلك أشباهها وقد قال تعاىل ولنبلونكم حىت نعلم ااهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وقد قال ابن عباس ىف 
 قوله تعاىل وما جعل عليكم ىف الدين من حرج

إمنا ذلك سعة اإلسالم ما جعل اهللا من التوبة والكفارات وقال عكرمة ما أحل لكم من النساء مثىن وثالث ورباع وعن 
د بن عمري أنه جاء ىف ناس من قومه إىل ابن عباس فسأله عن احلرج فقال أولستم العرب مث قال ادع يل رجال من عبي

هذيل فقال ما احلرج فيكم قال احلرجة من الشجر ما ليس له خمرج قال ابن عباس ذلك احلرج ما ال خمرج له فانظر كيف 
كفارات وأصل احلرج الضيق فما كان من معتادات املشقات ىف جعل احلرج ما ال خمرج له وفسر رفعه بشرع التوبة وال

األعمال املعتاد مثلها فليس حبرج لغة وال شرعا كيف وهذا النوع من احلرج وضع حلكمة شرعية وهى التمحيص 
د واالختبار حىت يظهر ىف الشاهد ما علمه اهللا ىف الغائب فقد تبني إذا ما هو من احلرج مقصود الرفع وما ليس مبقصو

الرفع واحلمد هللا فصل قال ابن العريب إذا كان احلرج ىف نازلة عامة ىف الناس فإنه يسقط وإذا كان خاصا مل يعترب عندنا 
وىف بعض أصول الشافعي اعتباره انتهى ما قال وهو مما ينظر فيه فإنه إن عين باخلاص احلرج الذى ىف أعلى مراتب املعتاد 

لف فيه ألنه إن كان من املعتاد فقد ثبت أن املعتاد ال إسقاط فيه وإال لزم ىف أصل فاحلكم كما قال وال ينبغي أن خيت
التكليف فإن تصور وقوع اختالف فإمنا هو مبىن على أن ذلك احلرج من قبيل املعتاد أو من قبيل اخلارج عن املعتاد ال أنه 

 فإنه بكل اعتبار عام غري خاص إذ ليس خمتصا خمتلف فيه مع االتفاق على أنه من أحدمها وأيضا فتسميته خاصا يشاح فيه
ببعض املكلفني على التعيني دون بعض وأن عين باحلرج ما هو خارج عن املعتاد ومن جنس ما تقع فيه الرخصة والتوسعة 

فالعموم واخلصوص فيه أيضا مما يشكل فهمه فإن السفر مثال سبب للحرج مع تكميل الصالة والصوم وقد شرع فيه 
 هذا عام واملرضالتخفيف ف

قد شرع فيه التخفيف وهو ليس بعام مبعىن أنه ال يسوغ التخفيف يف كل مرض إذ من املرضى من ال يقدر على إكمال 
الصالة قائما أو قاعدا ومنهم من يقدر على ذلك ومنهم من يقدر على الصوم ومنهم من ال يقدر فهذا خيص كل واحد 

يه التخفيف على اجلملة فالظاهر أنه خاص ولكن ال خيالف فيه مالك الشافعي من املكلفني يف نفسه ومع ذلك فقد شرع ف
إال أن يكونوا جعلوا هذا من احلرج العام عند تقييد املرض مبا حيصل فيه احلرج غري املعتاد فريجع إذ ذاك إىل قسم العام 

يعد أن يكون له ختفيف مشروع وال خيالف فيه مالك الشافعي أيضا وعند ذلك يصعب متثيل اخلاص وإال فما من حرج 
باتفاق أو باختالف إال وهو عام وإن اتفق أن ال يقع منه يف الوجود إال فرد واحد وإن قدر أن يكون التشريع له وحده 
أو لقوم خمصوصني فهذا غري متصور يف الشريعة إال ما اختص به النيب أو خص به أحد من أصحابه كتضحية أيب بردة 

دة خزمية فذلك خمتص بزمان النبوة دون ما بعد ذلك فإن قيل لعله يريد باخلصوص والعموم ما كان بالعناق اجلذعة وشها
عاما للناس كلهم وما كان خاصا ببعض األقطار أو بعض األزمان أو بعض الناس وما أشبه ذلك فاجلواب أن هذا أيضا 

ي ال خاص ألن حقيقة اخلاص ما كان احلرج فيه مما ينظر فيه فإن احلرج بالنسبة إىل النوع أو الصنف عام ىف ذلك الكل
خاصا ببعض األشخاص املعينني أو بعض األزمان املعينة أو األمكنة املعينة وكل ذلك إمنا يتصور ىف زمان النبوة أو على 

w وجه ال يقاس عليه غريه كنهيه عن
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 الشاطيب-املوافقات يف أصول الشريعة                  186

مبا اشتهر من فضلها على سائر ادخار حلوم األضاحي زمن الدافة وكتخصيص الكعبة باإلستقبال واملساجد الثالثة 
املساجد فتصور مثل هذا ىف مسألة ابن العريب غري متأت فإن قيل ففى النوع أو الصنف خصوص من حيث هو نوع أو 

صنف داخل حتت جنس شامل له ولغريه قيل وفيه أيضا عموم من جهة كونه شامال ملتعدد ال ينحصر فليس أحد الطرفني 
ف اآلخر وهو العموم بل جهة العموم أوىل ألن احلرج فيها كلي حبيث لو حلق نوعا آخر وهو اخلصوص أوىل به من الطر

أو صنفا آخر للحق به يف احلكم فنسبة ذلك النوع أو الصنف إىل سائر األنواع أو األصناف الداخلة حتت اجلنس الواحد 
 احلكم يف بعضها ثبت يف البعض وإن نسبة بعض أفراد ذلك اجلنس يف حلوق املرض أو السفر إىل مجيع أفراده فإن ثبت

سقط سقط يف البعض وهذا متفق عليه بني اإلمامني فمسألتنا ينبغي أن يكون األمر فيها كذلك فإن قيل لعله يريد بذلك 
ما كان مثل التغري الالحق للماء مبا ال ينفك عنه غالبا وهوم عام كالتراب والطحلب وشبه ذلك أو خاص كما إذا كان 

اك خاصا ببعض املياه فإن حكم األول ساقط لعمومه والثاين خمتلف فيه خلصوصه وكذلك اختلف يف ماء عدم اإلنفك
البحر هل هو طهور أم ال ألنه متغري خاص وكالتغري بتفتت األوراق يف املياه خصوصا ففيه خالف والطالق قبل النكاح 

 إن كان عاما سقط وإن كان خاصا ففيه خالف كما إذا قال كل امرأة

أتزوجها من بين فالن أو من البلد الفالين أو من السودان أو من البيض أو كل بكر أتزوجها أو كل ثيب وما أشبه ذلك 
فهي طالق ومثله كل أمة اشتريتها فهي حرة هو بالنسبة إىل قصد الوطء من اخلاص كما لو قال كل حرة أتزوجها طالق 

ن قال فيه كل أمة اشتريتها من السودان كان خاصا وجرى فيه اخلالف وبالنسبة إىل قصد مطلق امللك من العام فيسقط فإ
وأشباه ذلك من املسائل فاجلواب أن هذا ممكن وهو أقرب ما يؤخذ عليه كالمه إال أن نص اخلالف يف هذه األشياء 

لنسبة إىل علم الفقه وأشباهها عن مالك بعدم االعتبار وعن الشافعي باالعتبار جيب أن حيقق يف هذه األمثلة وىف غريها با
ال بالنسبة إىل نظر األصول إال أنه إذا ثبت اخلالف فهو املراد ههنا والنظر األصويل يقتضي ما قال فإن احلرج العام هو 
الذى ال قدرة لالنسان يف اإلنفكاك عنه كاألمثلة املتقدمة فأما إذا أمكن االنفكاك عنه فليس حبرج عام بإطالق إال أن 

د يكون فيه حرج آخر وإن كان أخف إذ ال يطرد االنفكاك عنه دون مشقة الختالف أحوال الناس ىف االنفكاك عنه ق
ذلك وأيضا فكما ال يطرد االنفكاك عنه دون مشقة كذلك ال يطرد مع وجودها فكان ذا االعتبار ذا نظرين فصارت 

جلارية ويقابله طرف خاص يطرد االنفكاك عنه املسألة ذات طرفني وواسطة الطرف العام الذى ال انفكاك عنه ىف العادة ا
 من غري حرج كتفري هذا املاء باخلل والزعفران وحنوه وواسطة دائرة بني الطرفني هي حمل نظر واجتهاد واهللا أعلم

املسألة الثانية عشرة الشريعة جارية يف التكليف مبقتضاها على الطريق الوسط األعدل اآلخذ من الطرفني بقسط ال ميل 
 الداخل حتب كسب العبد من غري مشقة عليه وال احنالل بل هو تكليف جار على موازنة تقتضى يف مجيع املكلفني فيه

غاية اإلعتدال كتكاليف الصالة والصيام واحلج واجلهاد والزكاة وغري ذلك مما شرع ابتداء على غري سبب ظاهر اقتضى 
عاىل ويسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن اخلمر وامليسر وأشباه ذلك أو لسبب يرجع إىل عدم العلم بطريق العمل كقوله ت

ذلك فإن كان التشريع ألجل احنراف املكلف أو وجود مظنة احنرافه عن الوسط إىل أحد الطرفني كان التشريع رادا إىل 
w املريض على ما الوسط األعدل لكن على وجه مييل فيه إىل اجلانب اآلخر ليحصل اإلعتدال فيه فعل الطبيب الرفيق حيمل
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فيه صالحه حبسب حاله وعادته وقوة مرضه وضعفه حىت إذا استقلت صحته هيأ له طريقا يف التدبري وسطا الئقا به ىف 
 مجيع أحواله أو ال ترى أن اهللا تعاىل خاطب الناس يف ابتداء التكليف خطاب التعريف

ألجلهم وحلصول منافعهم ومرافقهم اليت يقوم ا عيشهم مبا أنعم عليهم من الطيبات واملصاحل اليت بثها يف هذا الوجود 
وتكمل ا تصرفام كقوله تعاىل الذى جعل لكم األرض فراشا والسمآء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 

الثمرات رزقا لكم وقوله اهللا الذى خلق السموات واألرض وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم 
خر لكم الفلك لتجرى ىف البحر بأمره إىل قوله وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها وقوله هو الذى أنزل من السماء مآء وس

لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون إىل آخر ما عد هلم من النعم مث وعدوا على ذلك بالنعيم إن آمنوا وبالعذاب إن 
قابلوا النعم بالكفران وشكوا يف صدق ما قيل هلم أقيمت عليهم الرباهني متادوا على ما هم عليه من الكفر فلما عاندوا و

القاطعة بصدق ما قيل هلم وصحته فلما مل يلتفتوا إليها لرغبتهم يف العاجلة أخربوا حبقيقتها وأا يف احلقيقة كال شئ ألا 
كمآء أنزلناه من السماء اآلية وقوله إمنا احلياة زائلة فانية وضربت هلم األمثال يف ذلك كقوله تعاىل إمنا مثل احلياة الدنيا 

الدنيا لعب وهلو وقوله وما هذه احلياة الدنيا إال هلو ولعب وإن الدار اآلخرة هلى احليوان لو كانوا يعلمون بل ملا آمن 
 عليه الصالة الناس وظهر من بعضهم ما يقتضي الرغبة رمبا أمالته عن االعتدال يف طلبها أو نظرا إىل هذا املعىن فقال

 والسالم

إن مما أخاف عليكم ما يفتح لكم من زهرات الدنيا وملا مل يظهر ذلك وال مظنته قال تعاىل قل من حرم زينة اهللا الىت 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا ىف احلياة الدنيا خالصة يوم القيامة وقال يأيها الرسل كلوا من 

ا ووقع ألهل اإلسالم النهي عن الظلم والوعيد فيه والتشديد وقال تعاىل الذين آمنوا ومل يلبسوا الطيبات واعملوا صاحل
إميام بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون وملا قال عليه الصالة والسالم آية املنافق ثالث إذا حدث كذب وإذا وعد 

ففسره عليه الصالة والسالم هلم حني أخربوه أخلف وإذا ائتمن خان شق ذلك عليهم إذ ال يسلم أحد من شئ منه 
بكذب وإخالف وخيانة خمتصة بأهل الكفر وكذلك ملا نزل وإن تبدوا ما ىف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا اآلية شق 

 عليهم فرتل ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها وقارف

فأنزل اهللا قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم بعضهم بارتداد أو غريه وخاف أن ال يغفر له فسئل ىف ذلك رسول اهللا 
ال تقنطوا من رمحة اهللا اآلية وملا ذم الدنيا ومتاعها هم مجاعة من الصحابة رضوان اهللا عليهم أن يتبتلوا ويتركوا النساء 

ألناس بكثرة واللذة والدنيا وينقطعوا إىل العبادة فرد ذلك عليهم رسول اهللا وقال من رغب عن سنيت فليس مين ودعا 
املال والولد بعد ما أنزل اهللا إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة واملال والولد هي الدنيا واقر الصحابة على مجع الدنيا والتمتع 
باحلالل منها ومل يزهدهم وال أمرهم بتركها إال عند ظهور حرص أو وجود منع من حقه وحيث تظهر مظنة خمالفة 

 ومن غامض هذا املعىن أن اهللا تعاىل أخرب عما جيازى به املؤمنني ىف اآلخرة وأنه جزاء التوسط بسبب ذلك وما سواه فال
ألعماهلم فنسب إليهم أعماال وأضافها إليهم بقوله جزاء مبا كانوا يعملون ونفى املنة به عليهم يف قوله فلهم أجر غري 

wنوا على إسالمكم بل اهللا مين عليكم أن هداكم لإلميان ممنون فلما منوا بأعماهلم قال تعاىل مينون عليك أن أسلموا قل ال مت
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إن كنتم صادقني فأثبت املنة عليهم على ما هو األمر يف نفسه ألنه مقطع حق وسلب عنهم ما أضاف إىل اآلخرين بقوله 
 أن هداكم لإلميان كذلك أيضا أى فلوال اهلداية مل يكن ما مننتم به

ج احلرة حني تنازع فيه الزبري ورجل من األنصار فقال عليه السالم إسق يا زبري وهذا يشبه يف املعىن املقصود حديث شرا
فأمره باملعروف وأرسل املاء إىل جارك فقال الرجل إن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول اهللا عليه وسلم مث قال إسق يا 

ىف ذلك فال وربك ال يؤمنون حىت زبري حىت يرجع املاء إىل اجلدر واستوىف له حقه فقال الزبري إن هذه اآلية نزلت 
حيكموك فيما شجر بينهم اآلية وهكذا جتد الشريعة أبدا يف مواردها ومصادرها وعلى حنو من هذا الترتيب جيري الطبيب 

املاهر يعطي الغذاء ابتداء على ما يقتضيه االعتدال يف توافق مزاج املغتذي مع مزاج الغذاء وخيرب من سأله عن بعض 
يت جيهلها املغتذي أهو غذاء أم سم أم غري ذلك فإذا أصابته علة باحنراف بعض األخالط قابله يف معاجلته على املأكوالت ال

مقتضى احنرافه يف اجلانب اآلخر لريجع إىل االعتدال وهو املزاج األصلي والصحة املطلوبة وهذا غاية الرفق وغاية 
لية شرعية فتأملها جتدها حاملة على التوسط فإن رأيت ميال إىل اإلحسان واإلنعام من اهللا سبحانه فصل فإذا نظرت يف ك

جهة طرف من األطراف فذلك يف مقابلة واقع أو متوقع يف االطرف اآلخر فطرف التشديد وعامة ما يكون يف التخويف 
 والترهيب والزجر يؤيت به يف مقابلة من غلب عليه اإلحنالل يف الدين

لترجية والترغيب والترخيص يؤيت به يف مقابلة من غلب عليه احلرج يف التشديد وطرف التخفيف وعامة ما يكون يف ا
فإذا مل يكن هذا وال ذاك رأيت التوسط الئحا ومسلك االعتدال واضحا وهو األصل الذي يرجع إليه واملعقل الذي يلجأ 

ن ذلك مراعاة منه لطرف واقع أو إليه وعلى هذا إذا رأيت يف النقل من املعتربين يف الدين من مال عن التوسط فاعلم أ
متوقع يف اجلهة األخرى وعليه جيري النظر يف الورع والزهد وأشباههما وما قابلها والتوسط يعرف بالشرع وقد يعرف 
بالعوائد وما يشهد به معظم العقالء كما يف اإلسراف واإلقتار يف النفقات النوع الرابع يف بيان قصد الشارع يف دخول 

حكام الشريعة ويشتمل على مسائل املسألة األوىل املقصد شرعي من وضع الشريعة إخراج املكلف عن املكلف حتت أ
 داعية هواه حىت يكون عبدا هللا اختيارا كما هو عبد هللا اضطرارا

ىل والدليل على ذلك أمور أحدها النص الصريح الدال على أن العباد خلقوا للتعبد هللا والدخول حتت أمره ويه كقوله تعا
وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وقوله تعاىل وأمر أهلك بالصالة 

واصطرب عليها ال نسألك رزقا حنن نرزقك وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 
عاىل ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الرب من آمن مث شرح هذه العبادة يف تفاصيل السورة كقوله ت

إىل قوله وأولئك هم املتقون وهكذا إىل متام ما ذكر ىف السورة من األحكام وقوله واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا إىل 
جع إىل الرجوع إىل اهللا ىف مجيع غري ذلك من اآليات اآلمرة بالعباد على اإلطالق وبتفاصيلها على العموم فذلك كله را

األحوال واالنقياد إىل أحكامه على كل حال وهو معىن التعبد هللا والثاىن ما دل على ذم خمالفة هذا القصد من النهي أوال 
عن خمالفة أمر اهللا وذم من أعرض عن اهللا وإيعادهم بالعذاب العاجل من العقوبات اخلاصة بكل صنف من أصناف 

wذاب اآلجل ىف الدار اآلخرة وأصل ذلك اتباع اهلوي واإلنقياد إىل طاعة األغراض العاجلة والشهوات املخالفات والع
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الزائلة فقد جعل اهللا اتباع اهلوى مضادا للحق وعده قسيما له كما ىف قوله تعاىل يا دواد إنا جعلناك خليفة ىف األرض 
 اآلية وقال تعاىل فأما من طغى وآثر احلياة الدنيا فإن اجلحيم فاحكم بني الناس باحلق وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا

هى املأوى وقال ىف قسيمه وأما من خاف مقام ربه وىالنفس عن اهلوى فإن اجلنة هي املأوى وقال وما ينطق عن اهلوى 
 كذلك فهما إن هو إال وحي يوحى فقد حصر األمر ىف شيئني الوحى وهو الشريعة واهلوى فال ثالث هلما وإذا كان

 متضادان وحني تعني احلق ىف الوحى توجه للهوى

ضده فاتباع اهلوى مضاد للحق وقال تعاىل أفرأيت من اختذ إهله هواه وأضله اهللا على علم وقال ولو اتبع احلق أهوائهم 
كان على بينة لفسدت السموات واألرض ومن فيهن وقال أولئك الذين طبع اهللا على قلوم واتبعوا أهواءهم وقال أفمن 

من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم وتأمل فكل موضع ذكر اهللا تعاىل فيه اهلوى فإمنا جاء به ىف معرض الذم 
له وملتبعيه وقد روى هذا املعىن عن ابن عباس أنه قال ما ذكر اهللا اهلوى ىف كتابه إال ذمه فهذا كله واضح ىف أن قصد 

هلوى والدخول حتت التعبد للموىل والثالث ما علم بالتجارب والعادات من أن املصاحل الدينية الشارع اخلروج عن اتباع ا
والدنيوية ال حتصل مع االسترسال ىف اتباع اهلوى واملشي مع األغراض ملا يلزم ىف ذلك من التهارج والتقاتل واهلالك الذى 

ملستمرة ولذلك اتفقوا على ذم من اتبع شهواته وسار هو مضاد لتلك املصاحل وهذا معروف عندهم بالتجارب والعادات ا
حيث سارت به حىت إن من تقدم ممن ال شريعة له يتبعها أو كان له شريعة درست كانوا يقتضون املصاحل الدنيوية بكف 

امة صالح كل من اتبع هواه ىف النظر العقلي وما اتفقوا عليه إال لصحته عندهم وإطراد العوائد باقتضائه ما أرادوا من إق
الدنيا وهى الىت يسموا السياسة املدينة فهذا أمر قد توارد النقل والعقل على صحته ىف اجلملة وهو أظهر من أن يستدل 

عليه وإذا كان كذلك مل يصح ألحد أن يدعى على الشريعة أا وضعت على مقتضى تشهى العباد وأغراضهم إذ ال ختلو 
والتحرمي فظاهر مصادمتها ملقتضى االسترسال الداخل حتت االختيار إذ يقال له أحكام الشرع من اخلمسة أما الوجوب 

 افعل كذا كان لك فيه غرض أم ال وال تفعل كذا كان لك فيه غرض

أم ال فإن اتفق للمكلف فيه غرض موافق وهوى باعث على مقتضى األمر أو النهي فبالعرض ال باألصل وأما سائر 
ول حتت خرية املكلف فإمنا دخلت بإدخال الشارع هلا حتت اختياره فهى راجعة إىل األقسام وإن كان ظاهرها الدخ

إخراجها عن اختياره أال ترى أن املباح قد يكون له فيه اختيار وغرض وقد ال يكون فعلى تقدير أن ليس له فيه اختيار بل 
ملباح الفالين ممنوعا حىت إنه لو وكل ىف رفعه مثال كيف يقال إنه داخل حتت اختياره فكم من صاحب هوى يود لو كان ا

إليه مثال تشريعه حلرمه كما يطرأ للمتنازعني ىف حق وعلى تقدير أن اختياره وهواه ىف حتصيله يود لو كان مطلوب 
احلصول حىت لو فرض جعل ذلك إليه ألوجبه مث قد يصري األمر ىف ذلك املباح بعينه على العكس فيحب اآلن ما يكره 

ال يستتب ىف قضية حكم على اإلطالق وعند ذلك تتوارد األغراض على الشئ الواحد فينخرم النظام غدا وبالعكس ف
بسبب فرط اتباع األغراض واهلوى فسبحان الذى أنزل ىف كتابه ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السموات واألرض ومن 

 إال من حيث كان قضاء من الشارع وإذ ذاك فيهن فإذا إباحة املباح مثال ال توجب دخوله بإطالق حتت اختيار املكلف
wيكون اختياره تابعا لوضع الشارع وغرضه مأخوذا من حتت اإلذن الشرعى ال باالسترسال الطبيعي وهذا هو عني إخراج 
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املكلف عن داعيه هواه حىت يكون عبدا هللا فإن قيل وضع الشرائع إما أن يكون عبثا أو حلكمة فاألول باطل باتفاق وقد 
عاىل أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا وقال وما خلقنا السموات واألرض وما بينهما باطال وما خلقنا السموات واألرض قال ت

 وما بينهما العبني

ما خلقنامها إال باحلق وإن كان حلكمة ومصلحة فاملصلحة إما أن تكون راجعة إىل اهللا تعاىل أو إىل العباد ورجوعها إىل 
يل عود املصاحل إليه حسبما تبني ىف علم الكالم فإيبق إال رجوعها إىل العباد وذلك مقتضى اهللا حمال ألنه غين ويستح

أغراضهم ألن كل عاقل إمنا يطلب مصلحة نفسه وما يوافق هواه ىف دنياه وأخراه والشريعة تكلفت هلم ذا املطلب ىف 
أهوائهم وأيضا فقد تقدم بيان أن الشريعة ضمن التكليف فكيف ينفى أن توضع الشريعة على وفق أغراض العباد ودواعي 

جاءت على وفق أغراض العباد وثبتت هلم حظوظهم تفضال من اهللا تعاىل على ما يقوله احملققون أو وجوبا على ما يزعمه 
د املعتزلة وإذا ثبت هذا من مقاصد الشارع حقا كان ما ينافيه باطال فاجلواب أن وضع الشريعة إذا سلم أا ملصاحل العبا
فهى عائدة علهيم حبسب أمر الشارع وعلى احلد الذى حده ال على مقتضى أهوائهم وشهوام ولذا كانت التكاليف 

الشرعية ثقيلة على النفوس واحلس والعادة والتجربة شاهدة بذلك فاألوامر والنواهي خمرجة له عن داوعي طبعه 
 املراد وهو عني خمالفة األهواء واألغراض أما أن مصاحل واسترسال أغراضه حىت يأخذها من حتت احلد املشروع وهذا هو

التكليف عائدة على املكلف ىف العاجل واآلجل فصحيح وال يلزم من ذلك أن يكون نيله هلا خارجا عن حدود الشرع 
 وبني ما وال أن يكون متناوال هلا بنفسه دون أن يناوهلا إياه الشرع وهذا ظاهر وبه يتبني أن ال تعارض بني هذا الكالم

تقدم ألن ما تقدم نظر ىف ثبوت احلظ والغرض من حيث أثبته الشارع ال من حيث اقتضاه اهلوى والشهوة وذلك ما أردنا 
 ههنا

فصل فإذا تقرر هذا انبىن عليه قواعد منها أن كل عمل كان املتبع فيه اهلوى بإطالق من غري التفات إىل األمر أو النهي أو 
ق ألنه ال بد للعمل من حامل حيمل عليه وداع يدعو إليه فإذا مل يكن لتلبية الشارع ىف ذلك التخيري فهو باطل بإطال

مدخل فليس إال مقتضى اهلوى والشهوة وما كان كذلك فهو باطل بإطالق ألنه خالف احلق بإطالق فهذا العمل باطل 
وطأ إنك ىف زمان كثري فقهاؤه قليل قراؤه بإطالق مبقتضى الدالئل املتقدمة وتأمل حديث ابن مسعود رضى اهللا عنه ىف امل

حتفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه قليل من يسأل كثري من يعطي يطيلون يف الصالة ويقصرون يف اخلطبة يبدءون 
أعماهلم قبل أهوائهم وسيأيت على الناس زمان قليل فقهاؤه كثري قراؤه حتفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثري من 

 من يعطي يطيلون فيه اخلطبة ويقصرون الصالة يبدءون فيه أهواءهم قبل أعماهلم فأما العبادات فكوا باطلة يسأل قليل
ظاهر وأما العادات فذلك من حيث عدم ترتب الثواب على مقتضى األمر والنهي فوجودها ىف ذلك وعدمها سواء 

 ىف كتاب األحكام وىف هذا الكتاب وكل فعل كان وكذلك اإلذن ىف عدم أخذ املأذون فيه من جهة املنعم به كما تقدم
 املتبع فيه بإطالق األمر أوالنهي أو التخيري فهو صحيح وحق

ألنه قد أتى به من طريقه املوضوع له ووافق فيه صاحبه قصد الشارع فكان كله صوابا وهو ظاهر وأما إن امتزج فيه 
wان السابق أمر الشارع حبيث قصد العامل نيل غرضه من الطريق األمران فكان معموال ما فاحلكم للغالب والسابق فإن ك
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املشروع فال إشكال ىف حلاقه بالقسم الثاىن وهو ما كان املتبع فيه مقتضى الشرع خاصة ألن طلب احلظوظ واألغراض ال 
ضرر على العامل إال ينايف وضع الشريعة من هذه اجلهة ألن الشريعة موضوعة أيضا ملصاحل العباد فإذا جعل احلظ تابعا فال 

أن هنا شرطا معتربا وهو أن يكون ذلك الوجه الذى حصل أو حيصل به غرضه مما تبني أن الشارع شرعه لتحصيل مثل 
ذلك الغرض وإال فليس السابق فيه أمر الشارع وبيان هذا الشرط مذكور ىف موضعه وإن كان الغالب والسابق هو اهلوى 

 بالقسم األول وعالمة الفرق بني القسمني حتري قصد الشارع وعدم ذلك فكل وصار أمر الشارع كالتبع فهو الحق
عمل شارك العامل فيه هواه فانظر فإن كف هواه ومقتضى شهوته عند ي الشارع فالغالب والسابق ملثل هذا أمر 

شارع تبع ال حكم له الشارع وهواه تبع وإن مل يكف عند ورود النهي عليه فالغالب والسابق له اهلوى والشهوة وإذن ال
عنده فواطىء زوجته وهى طاهر حمتمل أن يكون فيه تابعا هلواه أو إلذن الشارع فإن حاضت فانكف دل على أن هواه 

تبع وإال دل على أنه السابق فصل ومنها أن اتباع اهلوى طريق إىل املذموم وإن جاء ىف ضمن احملمود ألنه إذا تبني أنه 
 حيثما زاحم مقتضاها ىف العمل كان خموفامضاد بوضعه لوضع الشريعة ف

أما أوال فإنه سبب تعطيل األوامر وارتكاب النواهي ألنه مضاد هلا وأما ثانيا فإنه إذا اتبع واعتيد رمبا أحدث للنفس ضراوة 
ل وأنسا به حىت يسري معها ىف أعماهلا وال سيما وهو خملوق معها ملصق ا ىف األمشاج فقد يكون مسبوقا باإلمتثا

الشرعي فيصري سابقا له وإذ صار سابقا له صار العمل اإلمتثايل تبعا له وىف حكمه فبسرعة ما يصري صاحبه إىل املخالفة 
ودليل التجربة حاكم هنا وأما ثالثا فإن العامل مبقتضى اإلمتثال من نتائج عمله االلتذاذ مبا هو فيه والنعيم مبا جيتنيه من 

 العلوم ورمبا أكرم ببعض الكرامات أو وضع له القبول ىف األرض فاحناش الناس إليه وحلقوا مثرات الفهوم وانفتاح مغاليق
عليه وانتفعوا به وأموه ألغراضهم املتعلقة بدنياهم وأخراهم إىل غري ذلك مما يدخل على السالكني طرق األعمال الصاحلة 

طرق اخلري فإذا دخل عليه ذلك كان للنفس به جة من الصالة والصوم وطلب العلم واخللوة للعبادة وسائر املالزمني ل
وأنس وغىن ولذة ونعيم حبيث تصغر الدنيا وما فيها بالنسبة إىل حلظة من ذلك كما قال بعضهم لو علم امللوك ما حنن 

عليه لقاتلونا عليه بالسيوف أو كما قال وإذا كان كذلك فلعل النفس ترتع إىل مقدمات تلك النتائج فتكون سابقة 
ألعمال وهو باب السقوط عن تلك الرتبة والعياذ باهللا هذا وإن كان اهلوى احملمود ليس مبذموم على اجلملة فقد يصري ل

إىل املذموم على اإلطالق ودليل هذا املعىن مأخوذ من استقراء أحوال السالكني وأخبار الفضالء والصاحلني فال حاجة إىل 
 تقريره ههنا

 األحكام الشرعية مظنة ألن حيتال ا على أغراضه فتصري كاآللة املعدة إلقتناص أغراضه فصل ومنها أن اتباع اهلوى ىف
كاملرائى يتخذ األعمال الصاحلة سلما ملا ىف أيدي الناس وبيان هذا ظاهر ومن تتبع مآالت اتباع اهلوى ىف الشرعيات 

ند الكالم على االلتفات إىل املسببات ىف أسباا وجد من املفاسد كثريا وقد تقدم ىف كتاب األحكام من هذا املعىن مجلة ع
ولعل الفرق الضالة املذكورة ىف احلديث أصل ابتداعها اتباع أهوائها دون توخي مقاصد الشرع املسألة الثانية املقاصد 

الشرعية ضربان مقاصد أصلية ومقاصد تابعة فأما املقاصد األصلية فهى الىت الحظ فيها للمكلف وهى الضروريات 
wاملعتربة ىف كل ملة وإمنا قلنا إا ال حظ فيها للعبد من حيث هى ضرورية ألا قيام مبصاحل عامة مطلقة ال ختتص حبال 
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دون حال وال بصورة دون صورة وال بوقت دون وقت لكنها تنقسم إىل ضرورية عينية وإىل ضرورية كفائية فأما كوا 
دينه اعتقادا وعمال وحبفظ نفسه قياما بضرورية حياته وحبفظ عقله عينية فعلى كل مكلف ىف نفسه فهو مأمور حبفظ 

 حفظا ملورد اخلطاب

من ربه إليه وحبفظ نسله التفاتا إىل بقاء عوضه ىف عمارة هذه الدار ورعيا له عن وضعه ىف مضيعة اختالط األنساب 
وجه األربعة ويدل على ذلك أنه لو فرض العاطفة بالرمحة على املخلوق من مائه وحبفظ ماله استعانة على إقامة تلك األ

اختيار العبد خالف هذه األمور حلجر عليه وحليل بينه وبني اختياره فمن هنا صار فيها مسلوب احلظ حمكوما عليه ىف 
نفسه وإن صار له فيها حظ فمن جهة أخرى تابعة هلذا املقصد األصلي وأما كوا كفائية فمن حيث كانت منوطة بالغري 

ا على العموم ىف مجيع املكلفني لتستقيم األحوال العامة الىت ال تقوم اخلاصة إال ا إال أن هذا القسم مكمل أن يقوم 
لألول فهو الحق به ىف كونه ضروريا إذ ال يقوم العيين إال بالكفائى وذلك أن الكفائى قيام مبصاحل عامة جلميع اخللق 

 عليه من جهته ختصيص ألنه مل يؤمر إذ ذاك خباصة نفسه فقط وإالصار عينيا فاملأمور به من تلك اجلهة مأمور مبا ال يعود
بل بإقامة الوجود وحقيقته أنه خليفة اهللا فىعباده على حسب قدرته وما هيء له من ذلك فإن الواحد ال يقدر على 

 فجعل اهللا اخللق خالئف إصالح نفسه والقيام جبميع أهله فضال عن أن يقوم بقبلة فضال عن أن يقوم مبصاحل أهل األرض
ىف إقامة الضروريات العامة حىت قام امللك ىف األرض ويدلك على أن هذا املطلوب الكفائي معرى من احلظ شرعا أن 

 القائمني به ىف ظاهر األمر ممنوعون من استجالب احلظوظ ألنفسهم مبا قاموا به من

ليهم وال لقاض أن يأخذ من املقضى عليه أوله أجره على ذلك فال جيوز لوال أن يأخذ أجره ممن توالهم على واليته ع
قضائه وال حلاكم على حكمه وال ملفت على فتواه وال حملسن على إحسانه وال ملقرض على قرضه وال ما أشبه ذلك من 

ب املصلحة األمور العامة الىت للناس فيها مصلحة عامة ولذلك امتنعت الرشا واهلدايا املقصود ا نفس الوالية ألن استجال
هنا مؤد إىل مفسدة عامة تضاد حكمة الشريعة ىف نصب هذه الواليات وعلى هذا املسلك جيرى العدل ىف مجيع األنام 

ويصلح النظام وعلى خالفة جيرى اجلور ىف األحكام وهدم قواعد اإلسالم وبالنظر فيه يتبني أن العبادات العينية ال تصح 
يها وال نيل مطلوب دنيوى ا وأن تركها سبب للعقاب واألدب وكذلك النظر ىف اإلجازة عليها وال قصد املعاوضة ف

املصاحل العامة موجب تركها للعقوبة ألن ىف تركها أي مفسدة ىف العامل وأما املقاصد التابعة فهى الىت روعي فيها حظ 
 ات وسداملكلف فمن جهتها حيصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات واالستمتاع باملباح

اخلالت وذلك أن حكمة احلكيم اخلبري حكمت أن قيام الدين والدنيا إمنا يصلح ويستمر بدواع من قبل اإلنسان حتمله 
على اكتساب ما حيتاج إليه هو وغريه فخلق له شهوة الطعام والشراب إذا مسه اجلوع والعطش ليحركه ذلك الباعث إىل 

خلق له الشهوة إىل النساء لتحركه إىل اكتساب األسباب املوصلة إليها التسبب ىف سد هذه اخللة مبا أمكنه وكذلك 
وكذلك خلق له االستضرار باحلر والربد والطوارق العارضة فكان ذلك داعية إىل اكتساب اللباس واملسكن مث خلق اجلنة 

لسعادة األبدية والشقاوة والنار وأرسل الرسل مبينة أن االستقرار ليس ههنا وأمنا هذه الدار مزرعة لدار أخرى وأن ا
wاألبدية هنالك لكنها تكتسب أسباا هنا بالرجوع إىل ما حده الشارع أو باخلروج عنه فأخذ املكلف ىف استعمال األمور 
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املوصلة إىل تلك األغراض ومل جيعل له قدرة على القيام بذلك وحده لضعفه عن مقاومة هذه األمور فطلب التعاون بغريه 
ع نفسه واستقامة حاله بنفع غريه فحصل االنتفاع للمجموع باموع وإن كان كل أحد إمنا يسعى ىف فصار يسعى ىف نف

نفع نفسه فمن هذه اجلهة صارت املقاصد التابعة خادمة للمقاصد األصلية ومكملة هلا ولو شاء اهللا لكلف ا مع 
امنت على عباده مبا جعله وسيلة إىل ما أراده من اإلعراض عن احلظوظ أو لكلف ا مع سلب الدواعي ابول عليها لكنه 

عمارة الدنيا لآلخرة وجعل اإلكتساب هلذه احلظوظ مباحا ال ممنوعا لكن على قوانني شرعية هي أبلغ يف املصلحة 
 وأجرى على الدوام مما يعده العبد مصلحة واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون ولو شاء ملنعنا يف اإلكتساب األخروى القصد إىل

احلظوظ فإنه املالك وله احلجة البالغة ولكنه رغبنا يف القيام حبقوقه الواجبة علينا بوعد حظي لنا وعجل لنا من ذلك 
حظوظا كثرية نتمتع ا يف طريق ما كلفنا به فبهذا اللحظ قيل إن هذه املقاصد توابع وإن تلك هي األصول فالقسم 

 لطف املالك بالعبيداألول يقتضيه حمض العبودية والثاين يقتضيه 

املسألة الثالثة قد حتصل إذا أن الضروريات ضربان أحدمها ما كان للمكلف فيه حظ عاجل مقصود كقيام اإلنسان مبصاحل 
نفسه وعياله ىف اإلقتيات واختاذ السكن واملسكن واللباس وما يلحق ا من املتممات كالبيوع واإلجارات واألنكحة 

ليت تقوم ا اهلياكل اإلنسانية والثاين ما ليس فيه حظ عاجل مقصود كان من فروض وغريها من وجوه اإلكتساب ا
األعيان كالعبادات البدنية واملالية من الطهارة والصالة والصيام والزكاة واحلج وما أشبه ذلك أو من فروض الكفايات 

لصلوات واجلهاد والتعليم وغري ذلك من األمور كالواليات العامة من اخلالفة والوزارة والنقابة والعرافة والقضاء وإمامة ا
اليت شرعت عامة ملصاحل عامة إذا فرض عدمها أو ترك الناس هلا اخنرم النظام فأما األول فلما كان لالنسان يف حظ عاجل 

يه وباعث من نفسه يستدعيه إىل طلب ما حيتاج إليه وكان ذلك الداعي قويا جدا حبيث حيمله قهرا على ذلك مل يؤكد عل
الطلب بالنسبة إىل نفسه بل جعل اإلحتراف والتكسب والنكاح على اجلملة مطلوبا طلب الندب ال طلب الوجوب بل 

 كثريا ما يأيت يف معرض

اإلباحة كقوله وأحل اهللا البيع فإذا قضيت الصالة فانتشروا ىف األرض وابتغوا من فضل اهللا ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
م زينة اهللا الىت اخرج لعباده والطيبات من الرزق كلوا من طيبات ما رزقناكم وما أشبه ذلك فضال من ربكم قل من حر

مع أن لو فرضنا أخذ الناس له كأخذ املندوب حبيث يسعهم مجيعا الترك ألمثوا ألن العامل ال يقوم إال بالتدبري واإلكتساب 
على اإلكتساب حىت إذا مل يكن فيه حظ أو جهة نازع فهذا من الشارع كاحلوالة على ما يف اجلبلة من الداعي الباعث 

طبعي أوجبه الشرع عينا أو كفاية كما لو فرض هذا يف نفقة الزوجات واألقارب وما أشبه ذلك فاحلاصل أن هذا 
الضرب قسمان قسم يكون القيام بااملصاحل فيه بغري واسطة كقيامه مبصاحل نفسه مباشرة وقسم يكون القيام باملصاحل فيه 

واسطة احلظ يف الغري كالقيام بوظائف الزوجات واألوالد واإلكتساب مبا للغري فيه مصلحة كاإلجارات والكراء ب
والتجارة وسائر وجوه الصنائع واإلكتساب فاجلميع يطلب اإلنسان ا حظه فيقوم بذلك حظ الغري خدمة دائرة بني 

جميع ويتأكد الطلب فيما فيه حظ الغري على طلب حظ اخللق كخدمة بعض أعضاء اإلنسان بعضا حىت حتصل املصلحة لل
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النفس املباشر وهذه حكمة بالغة وملا كان النظر هكذا وكانت جهة الداعي كاملتروكة إىل ما يقتضيه وكان ما يناقض 
 الداعي ليس له خادم بل هو على الضد من ذلك أكدت

اآلخرة كالنهي عن قتل النفس والزىن واخلمر وأكل الربا جهة الكف هنا بالزجر والتأديب يف الدنيا واإلبعاد بالنار يف 
وأكل أموال اليتامى وغريهم من الناس بالباطل والسرقة وأشباه ذلك فإن الطبع النازع إىل طلب مصلحة اإلنسان ودرء 

أو مفسدته يستدعي الدخول يف هذه األشياء وعلى هذا احلد جرى الرسم الشرعي يف قسم الكفاية من الضرب الثاين 
أكثر أنواعه فإن عز السلطان وشرف الواليات وخنوة الرياسة وتعظيم املأمورين لآلمر مما جبل اإلنسان على حبه فكان 

األمر ا جاريا جمرى الندب ال اإلجياب بل جاء ذلك مقيدا بالشروط املتوقع خالفها وأكد النظر يف خمالفة الداعي فجاء 
ما ترتع إليه النفس فيها كقوله تعاىل يا داود إنا جعلناك خليفة ىف األرض فاحكم كثري من اآليات واألحاديث يف النهي ع

بني الناس باحلق وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا إىل آخرها ويف احلديث ال تطلب اإلمارة فإنك إن طلبتها 
 اإلمارة ملا كان هذا كله باستشراف نفس وكلت إليها أو كما قال وجاء النهي عن غلوم األمراء وعن عدم النصح يف

على خالف الداعي من النفس ومل يكن هذا كله دليال على عدم الوجوب يف األصل بل الشريعة كلها دالة على أا يف 
 مصاحل اخللق من أوجب الواجبات

ليه وأما قسم األعيان فلما مل يكن فيه حظ عاجل مقصود اكد القصد إىل فعله باإلجياب ونفيه بالتحرمي وأقيمت ع
العقوبات الدنيوية وأعين باحلظ املقصود ما كان مقصود الشارع بوضعه السبب فإنا نعلم أن الشارع شرع الصالة 

وغريها من العبادات ال لنحمد عليها وال لننال ا يف الدنيا شرفا وعزا أو شيئا من حطامها فإن هذا ضد ما وضعت له 
 الدين اخلالص وهكذا شرعت أعمال الكفاية ال لينال ا عز السلطان العبادات بل هي خالصة هللا رب العاملني أال هللا

وخنوة الوالية وشرف األمر والنهي وإن كان قد حيصل ذلك بالتبع فإن عز املتقي هللا يف الدنيا وشرفه على غريه ال ينكر 
ه وهكذا القيام مبصاحل وكذلك ظهور العزة يف الواليات موجود معلوم ثابت شرعا من حيث يأيت تبعا للعمل املكلف ب

الوالة من حيث ال يقدح يف عدالتهم حسبما حده الشارع غري منكر وال ممنوع بل هو مطلوب متأكد فكما جيب على 
الوايل القيام مبصاحل العامة فعلى العامة القيام بوظائفه من بيوت أمواهلم إن احتاج إىل ذلك وقد قال تعاىل وأمر أهلك 

 نسألك رزقا حنن نرزقك اآلية وقال ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب بالصالة واصطرب عليها ال
ويف احلديث من طلب العلم تكفل اهللا برزقه إىل غري ذلك مما يدل على أن قيام املكلف حبقوق اهللا سبب إلجناز ما عند اهللا 

  األول حيصل له فيهمن الرزق فصل فقد حتصل من هذا أن ما ليس فيه للمكلف حظ بالقصد

حظه بالقصد الثاين من الشارع وما فيه للمكلف حظ بالقصد األول حيصل فيه العمل املربأ من احلط وبيان ذلك يف األول 
ما ثبت يف الشريعة أوال من حظ نفسه وماله وما وراء ذلك من احترام أهل التقوى والفضل والعدالة وجعلهم عمدة يف 

هادات وإقامةاملعامل الدينية وغري ذلك زائدا إىل ما جعل هلم من حب اهللا وحب أهل السموات الشريعة يف الواليات والش
هلم ووضع القبول هلم يف األرض حىت حيبهم الناس ويكرموم ويقدموم على أنفسهم وما خيصون به من انشراح 

wك ما يف احلديث مسندا إىل رب العزة الصدور وتنوير القلوب وإجابة الدعوات واإلحتاف بأنواع الكرامات وأعظم من ذل
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من آذى يل وليا فقد بارزين باحملاربة وأيضا فإذا كان من هذا وصفه قائما بوظيفة عامة ال يتفرغ بسببها ألموره اخلاصة به 
يف القيام مبصاحله ونيل حظوظه وجب على العامة أن يقوموا له بذلك ويتكفلوا له مبا يفرغ باله للنظر يف مصاحلهم من 

بيوت أمواهلم املرصدة ملصاحلهم إىل ما أشبه ذلك مما هو راجع إىل نيل حظه على اخلصوص فأنت تراه ال يعرى عن نيل 
حظوظه الدنيوية يف طريق جترده عن حظوظه وماله يف اآلخرة من النعيم أعظم وأما الثاين فإن اكتساب اإلنسان 

ظاهر فإن أكل املستلذات ولباس اللينات وركوب الفارهات لضرورياته يف ضمن قصده إىل املباحات اليت يتنعم ا 
 ونكاح اجلميالت قد تضمن سد اخلالت والقيام بضرورة احلياة وقد مر أن إقامة احلياة من حيث هو ضروري الحظ فيه

 الغري وإن وأيضا فإن يف اكتسابه بالتجارات وأنواع البياعات واإلجارات وغري ذلك مما هو معاملة بني اخللق قياما مبصاحل
كان يف طريق احلظ فليس فيه من حيث هو حظ له يعود عليه منه غرض إال من جهة ما هو طريق إىل حظه وكونه طريقا 

ووسيلة غري كونه مقصودا يف نفسه وهكذا نفقته على أوالده وزوجته وسائر من يتعلق به شرعا من حيوان عاقل وغري 
 واهللا أعلم فصل وإذا نظرنا إىل العموم واخلصوص يف اعتبار حظوظ املكلف عاقل وسائر ما يتوسل به إىل احلظ املطلوب

بالنسبة إىل قسم الكفاية وجدنا األعمال ثالثة أقسام قسم مل يعترب فيه حظ املكلف بالقصد األول على حال وذلك 
مصلحة الغري ىف طريق الواليات العامة واملناصب العامة للمصاحل العامة وقسم اعترب فيه ذلك وهو كل عمل كان فيه 

مصلحة اإلنسان ىف نفسه كالصناعات واحلرف العادية كلها وهذا القسم ىف احلقيقة راجع إىل مصلحة اإلنسان 
واستجالبه حظه ىف خاصة نفسه وإمنا كان استجالب املصلحة العامة فيه بالعرض وقسم يتوسط بينهما فيتجاذبه قصد 

هر ىف األمور الىت مل تتمحض ىف العموم وليست خاصة ويدخل حتت هذا احلظ وحلظ األمر الذى الحظ فيه وهذا ظا
والية أموال األيتام واألحباس والصدقات واألذان وما أشبه ذلك فإا من حيث العموم يصح فيها التجرد من احلظ ومن 

 فإن جهة األمر حيث اخلصوص وأا كسائر الصنائع اخلاصة باإلنسان ىف االكتساب يدخلها احلظ وال تنافض ىف هذا
 بالحظ غري وجه احلظ فيؤمر انتدابا أن يقوم به

حلظ مث يبذل له احلظ ىف موطن ضرورة أو غري ضرورة حني ال يكون مث قائم باالنتداب وأصل ذلك ىف وايل مال اليتيم 
 القسام والناظر ىف قوله تعاىل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقريا فليأكل باملعروف وانظر ما قاله العلماء ىف أجرة

األحباس والصدقات اجلارية وتعليم العلوم على تنوعها ففى ذلك ما يوضح هذا القسم املسألة الرابعة ما فيه حظ العبد 
حمضا من املأذون فيه يتأتى ختليصه من احلظ فيكون العمل فيه هللا تعاىل خالصا فإنه من قبيل ما أذن فيه أو أمر به فإذا تلقى 

ل من حيث كان املأذون فيه هدية من اهللا للعبد صار جمردا من احلظ كما أنه إذا لىب الطلب باإلمتثال من غري اإلذن بالقبو
مراعاة ملا سواه جترد عن احلظ وإذا جترد من احلظ ساوى ما ال عوض عليه شرعا من القسم األول الذى الحظ فيه 

 ا به ىف القصد هذاللمكلف وإذا كان كذلك فهل يلحق به ىف احلكم ملا صار ملحق

مما ينظر فيه وحيتمل وجهني من النظر أحدمها أن يقال إنه يرجع ىف احلكم إىل ما ساواه ىف القصد ألن قسم احلظ هنا قد 
صار عني القسم األول بالقصد وهو القيام بعبادة من العبادات خمتصة باخللق ىف إصالح أقوام ومعايشهم أو صار صاحبه 

wلق يشبه اخلزان على أموال بيوت األموال والعمال ىف أموال اخللق فكما ال ينبغي لصاحب القسم على حظ من منافع اخل
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األول أن يقبل من أحد هدية وال عوضا على ما وىل عليه وال على ما تعبد به كذلك ههنا ال ينبغى له أن يزيد على 
ت يده باملعروف وما سوى ذلك يبذله من غري مقدار حاجته يقتطعه من حتت يده كما يقتطع الوايل ما حيتاج إليه من حت

عوض إما دية أو صدقة أو إرفاق أو إعراء أو ما أشبه ذلك أو يعد نفسه ىف األخذ كالغري يأخذ الغري ألنه ملا صار 
 كالوكيل على

 عن كثري من غريه والقيم مبصاحل عد نفسه مثل ذلك الغري ألا نفس مطلوب إحياؤها علىاجلملة ومثل هذا حمكى التزامه
الفضالء بل هو حمكى عن الصحابة والتابعني رضى اهللا عنهم فإم كانوا ىف االكتساب ماهرين ودائبني ومتابعني ألنواع 
االكتسابات لكن ال ليدخروا ألنفسهم وال ليحتجنوا أمواهلم بل لينفقوها ىف سبيل اخلريات ومكارم األخالق وما ندب 

الشرعية فكانوا يف أمواهلم كالوالة على بيوت األموال وهم ىف كل ذلك على درجات الشرع إليه وما حسنته العوائد 
حسبما تنصه أخبارهم فهذا وجه يقتضى أم ملا صاروا عاملني لغري حظ عاملوا هذه األعمال معاملة ما الحظ فيه ألبتة 

حيث أذن له ال بد فيه من مراعاة ويدل على أن هذا مراعى على اجلملة وإن قلنا بثبوت احلظ أن طلب اإلنسان حلظه 
حق اهللا وحق املخلوقني فإن طلب احلاجة إذا كان مقيدا بوجود الشروط الشرعية وانتقاء املوانع الشرعية ووجود 

األسباب الشرعية على اإلطالق والعموم وهذا كله الحظ فيه للمكلف من حيث هو مطلوب به فقد خرج ىف نفسه عن 
لغري ىف طريق حظ النفس تقتضي ما أمر به من اإلحسان إليه ىف املعاملة واملساحمة ىف املكيال مقتضى حظه مث إن معاملة ا

وامليزان والنصيحة على اإلطالق وترك الغش كله وترك املغابنة غبنا يتجاوز احلد املشروع وأن ال تكون املعاملة عونا له 
لك من األمور الىت ال تعود على طالب حظه حبظ أصال على ما يكره شرعا فيكون طريقا إىل اإلمث والعدوان إىل غري ذ

 فقد آل األمر ىف طلب احلظ إىل عدم احلظ

هذا واإلنسان بعد ىف طلب حظه قصدا فكيف إذا جترد عن حظه ىف أعماله فكما ال جيوز له أخذ عوض على حتري 
فكذلك فيما صار بالقصد كذلك وأيضا املشروع ىف األعمال ال بالنسبة إىل العبادات وال إىل العادات وهو جممع عليه 

فإن فرض هذا القصد ال يتصور مع فرض طلب احلظ وإذا كان كذلك فهي داخلة ىف حكم ما ال يتم الواجب إال به فإن 
ثبت أنه مطلوب مبا يقتضى سلب احلظ فهو مطلوب مبا ال يتم ذلك املطلوب إال به سواء علينا أقلنا إنه مطلوب به طلبا 

حكمه على اجلملة ال يعدو أن يكون حكم ما ليس فيه حظ ألبتة وهذا ظاهر فالشارع قد طلب النصيحة شرعيا أم ال ف
 مثال طلبا

جازما حبيث جعله الشارع عمدة الدين بقوله الدين النصيحة وتوعد على تركه ىف مواضع فلو فرضنا توقفها على العوض 
ذلك يؤدي إىل أن ال يكون طلبها جازما وأيضا اإليثار أو حظ عاجل لكانت موقوفة على اختيار الناصح واملنصوح و

مندوب إليه ممدوح فاعله فكونه معموال به على عوض ال يتصور أن أن يكون إيثارا ألن معىن اإليثار تقدمي حظ الغري 
 على حظ النفس وذلك ال يكون مع طلب العوض العاجل وهكذا سائر املطلوبات العادية والعبادية فهذا وجه نظري ىف

املسألة ميكن القول مبقتضاه والوجه الثاىن أن يقال أنه يرجع ىف احلكم إىل أصله من احلظ ألن الشارع قد أثبت هلذا العامل 
wحظه ىف عمله وجعله املقدم على غريه حىت إنه إن أراد أن يستبد جبميعه كان سائغا وكان له أن يدخره لنفسه أو يبذله 
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خرة فهى هدية اهللا إليه فكيف ال يقبلها وهو إن أخذها باإلذن وعلى مقتضى حدود ملصلحة نفسه ىف الدنيا أو ىف اآل
الشرع فإمنا أخذ ما جعل له فيه حظ ومن حيث جعل له وبالقصد الذى أبيح له القصد إليه وأيضا فاحلدود الشرعية وإن 

كم الوسيلة فيما تقدم قبل هذه مل يكن له ىف العمل مبقتضاها حظ فهى وسيلة وطريق إىل حظه فكما مل حيكم للمقصد حب
 املسألة من أخذ اإلنسان ما ليس

له ىف العمل به حظ ألنه وسيلة إىل حظه كاملعاوضات فكذلك ال حيكم هنا للمأذون فيه من احلظ حبكم ما توسل به إليه 
ة وغريها مبقدار ما وقد وجدنا من السلف الصاحل رمحهم اهللا كثريا يدخرون األموال ملصاحل أنفسهم ويأخذون ىف التجار

حيتاجون إليه ىف أنفسهم خاصة مث يرجعون إىل عبادة رم حىت إذا نفد ما اكتسبوه عادوا إىل االكتساب ومل يكونوا 
يتخذون التجارة أو الصناعة عبادة هلم على ذلك الوجه بل كانوا يقتصرون على حظوظ أنفسهم وإن كانوا إمنا يفعلون 

بالعبادة فذلك ال خيرجهم عن زمرة الطالبني حلظوظهم وما ذكر أوال عن السلف الصاحل ذلك من حيث التعفف والقيام 
ليس مبتعني فيما تقدم لصحة محله على أن املقصود بذلك التصرف حظوظ أنفسهم من حيث أثبتها الشارع هلم فيعملون 

ى إثبات احلظوظ وهو ىف دنياهم على حسب ما يسعهم من احلظوظ ويعملون يف أخراهم كذلك فاجلميع مبين عل
املطلوب وإمنا الغرض أن تكون احلظوظ مأخوذة من جهة مما حد الشارع من غري تعد يقع يف طريقها وأيضا فإمنا حدث 
احلدود يف طريق احلظ أن ال خيل اإلنسان مبصلحة غريه فيتعدى ذلك إىل مصلحة نفسه فإن الشارع مل يضع تلك احلدود 

بيل بالنسبة إىل كل أحد يف نفسه ولذلك قال تعاىل من عمل صاحلا فلنفسه ومن أساء إال لتجري املصاحل على أقوم س
 فعليها وذلك عام يف أعمال الدنيا واآلخرة

وقال فمن نكث فإمنا ينكث على نفسه ويف أخبار النيب بعد ذكر الظلم وحترميه يا عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم 
باآلخرة دون الدنيا ولذلك كانت املصائب النازلة باإلنسان بسبب ذنوبه لقوله وما مث أوفيكم إياها وال خيتص مثل هذا 

أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم واألدلة على هذا 
ه وإذا ثبت هذا تبني أن هذا تفوت احلصر فاإلنسان ال ينفك عن طلبه حظه يف هذه األمور اليت هي طريق إىل نيل حظ

القسم ال يساوي األول يف امتناع احلظوظ العاجلة مجلة وقد ميكن اجلمع بني الطريقني وذلك أن الناس يف أخذ حظوظهم 
على مراتب منهم من ال يأخذها إال بغري تسببه فيعمل العمل أو يكتسب الشئ فيكون فيه وكيال على التفرقة على خلق 

وال يدخر لنفسه من ذلك شيئا بل ال جيعل من ذلك حظا لنفسه من احلظوظ إما لعدم تذكره لنفسه اهللا حبسب ما قدر 
الطراح حظها حىت يصري عنده من قبيل ما ينسى وإما قوة يقني باهللا ألنه عامل به وبيده ملكوت السموات واألرض وهو 

 الناظر له بأحسن مما ينظر لنفسه أو أنفة من اإللتفات حسبه فال خييبه أو عدم التفات إىل حطه يقينا بأن رزقه على اهللا فهو
إىل حظه مع حق اهللا تعاىل أو لغري ذلك من املقاصد الواردة على أصحاب األحوال ويف مثل هؤالء جاء ويؤثرون على 

 أنفسهم ولو كان م خصاصة

رواى أراه مثانني ومائة ألف فدعت بطبق وقد نقل عن عائشة رضى اهللا عنها أن ابن الزبري بعث هلا مبال ىف غرارتني قال ال
wوهى يومئذ صائمة فجعلت تقسمه بني الناس فأمست وما عندها من ذلك درهم فلما أمست قالت يا جارية هلمى 
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أفطري فجاءا خببز وزيت فقيل هلا أما استطعت فيما قسمت أن تشتري بدرهم حلما تفطرين عليه فقالت ال تعنيىن لو 
رج مالك أن مسكينا سأل عائشة وهى صائمة وليس ىف بيتها إال رغيف فقالت ملواله هلا أعطيه كنت ذكرتىن لفعلت وخ

إياه فقالت ليس لك ما تفطرين عليه فقالت أعطيه إياه قالت ففعلت فما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو انسان ما يهدى لنا 
عنها أا قسمت سبعني ألفا وهى ترقع ثوا شاة وكفنها فدعتىن عائشة فقالت كلي من هذا هذا خري من قرصك وروى 

وباعت ما هلا مبائة ألف وقسمته مث أفطرت على خبز الشعري وهذا يشبه الوايل على بعض اململكة فال يأخذ إال من امللك 
بري اهللا له ألنه قام له اليقني بقسم اهللا وتدبريه مقام تدبريه لنفسه وال اعتراض على هذا املقام مبا تقدم فإن صاحبه يرى تد

خريا من تدبريه لنفسه فإذ دبر لنفسه احنط عن رتبته إىل ما هو دوا وهؤالء هم أرباب األحوال ومنهم من يعد نفسه 
كالوكيل على مال اليتيم إن استغىن استعف وإن احتاج أكل باملعروف وما عدا ذلك صرفه كما يصرف مال اليتيم ىف 

ينفقه حيث جيب اإلنفاق وميسكه حيث جيب اإلمساك وإن احتاج أخذ منه مقدار منافعه فقد يكون ىف احلال غنيا عنه ف
كفايته حبسب ما أذن له من غري إسراف وال إقتار وهذا أيضا براءة من احلظوظ ىف ذلك اإلكتساب فإنه لو أخذ حبظه 

 ه واحدا منهمحلاىب نفسه دون غريه وهو مل يفعل بل جعل نفسه كآحاد اخللق فكأنه قسام ىف اخللق يعد نفس

وىف الصحيح عن أيب موسى قال قال رسول اهللا إن األشعريني إذا أرملوا ىف الغزو أو قل طعام عياهلم باملدينة مجعوا ما 
كان عندهم ىف ثوب واحد مث اقتسموه بينهم ىف إناء واحد فهم مين وأنا منهم وىف حديث املواخاة بني املهاجرين 

ة والسالم يفعل ىف مغازيه من هذا ما هو مشهور فاإليثار باحلظوظ حممود غري مضاد واألنصار هذا وقد كان عليه الصال
 لقوله عليه الصالة والسالم ابدأ بنفسك مث مبن تعول بل حيمل على اإلستقامة ىف حالتني

ليه أثر فهؤالء والذين قبلهم مل يقيدوا أنفسهم باحلظوظ العاجلة وما أخذوا ألنفسهم ال يعد سعيا ىف حظ إذ للقصد إ
ظاهر وهو أن يؤثر اإلنسان نفسه على غريه ومل يفعل هنا ذلك بل آثر غريه على نفسه أو سوى نفسه مع غريه وإذا ثبت 
ذلك كان هؤالء برءآء من احلظوظ كأم عدوا أنفسهم مبرتلة من مل جيعل له حظ وجتدهم ىف اإلجارات والتجارات ال 

جرة حىت يكون ما حاول أحدهم من ذلك كسبا لغريه ال له ولذلك بالغوا ىف يأخذون إال بأقل ما يكون من الربح أو األ
النصيحة فوق ما يلزمهم ألم كانوا وكالء للناس ال ألنفسهم فأين احلظ هنا بل كانوا يرون احملاباة ألنفسهم وإن جازت 

زوم الشرعي الواجب ابتداء كالغش لغريهم فال شك أن هؤالء الحقون حكما بالقسم األول بإلزامهم أنفسهم ال بالل
ومنهم من مل يبلغ مبلغ هؤالء بل أخذوا ما أذن هلم فيه من حيث اإلذن وامتنعوا مما منعوا منه واقتصروا على االنفاق ىف 

كل ما هلم إليه حاجة فمثل هؤالء باإلعتبار املتقدم أهل حظوظ لكن مأخوذة من حيث يصح أخذها فإن قيل ىف مثل هذا 
ظ فإمنا يقال من جهة أم مل يأخذوها مبجرد أهوائهم حترزا ممن يأخذها غري مالحظ لألمر والنهي وهذا إنه جترد عن احل

هو احلظ املذموم إذا مل يقف دون ما حد له بل جترأ كالبهيمة ال تعرف غري املشي ىف شهواا وال كالم ىف هذا وإمنا 
كم الواىل على املصاحل العامة على املسلمني بل هو وال على الكالم ىف األول وهو مل يتصرف إال لنفسه فال جيعل ىف ح

مصلحة نفسه وهو من هذا الوجه ليس بوال عام والوالية العامة هى املربأة من احلظوظ فالصواب واهللا أعلم أن أهل هذا 
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 يأخذ بتسبب القسم معاملون حكما مبا قصدوا من استيفاء احلظوظ فيجوز هلم ذلك خبالف القسمني األولني ومها من ال
 أو يأخذ به لكن على نسبة القسمة وحنوها

املسألة اخلامسة العمل إذا وفق املقاصد الشرعية فإمنا على املقاصد األصلية أو املقاصد التابعة وكل قسم من هذين فيه نظر 
شكال ىف صحته وتفريع فلنضع ىف كل قسم مسألة فإذا وقع على مقتضى املقاصد األصلية حبيث راعاها ىف العمل فال إ

وسالمته مطلقا فيما كان بريئا من احلظ وفيما روعي فيه احلظ ألنه مطابق لقصد الشارع ىف أصل التشريع إذ تقدم أن 
املقصود الشرعي ىف التشريع إخراج املكلف عن داعيه هواه حىت يكون عبدا هللا وهذا كاف هنا وينبىن عليه قواعد وفقه 

 إذا روعيت أقرب إىل إخالص العمل وصريورته عبادة وأبعد عن مشاركة احلظوظ الىت كثري من ذلك أن املقاصد األصلية
تغرب ىف وجه حمض العبودية وبيان ذلك أن حظ اإلنسان ليس بواجب أن يراعيه من حيث هو حظه على قولنا إن إثبات 

هللا مراعاة مصاحل العبيد وهو أيضا الشرع له وإباحة االلتفات إليه إمنا هو جمرد تفضل امنت اهللا به إذ ليس بواجب على ا
 جار على القول بالوجوب العقلي فمجرد قصد اإلمتثال لألمر والنهي أو األذن كاف ىف

حصول كل غرض ىف التوجه إىل جمرد خطاب الشارع فالعامل على وفقه ملبيا له برىء من احلظ وفعله واقع على 
املقدم شرعا على الغري فإذا اكتسب اإلنسان امتثاال لألمر أو الضروريات وما حوهلا مث يندرج حظه ىف اجلملة بل هو 

اعتبارا بعلة األمر وهوالقصد إىل إحياء النفوس على اجلملة وإماطة الشرور عنها كان هو املقدم شرعا ابدأ بنفسك مث مبن 
لنفوس دون بعض كمن تعول أو كان قيامه مبا قام به قياما بواجب مثال مث نظره ىف ذلك الواجب قد يقتصر على بعض ا

يقصد القيام حبياة نفسه من حيث هو مكلف ا أو حبياة من حتت نظره وقد يتسع نظره فيكتسب ليحي به من شاء اهللا 
وهذا أعم الوجوه وأمحدها وأعودها باألجر ألن األول قد يفوته فيه أمور كثرية وتقع نفقته حيث مل يقصد ويقصد غري ما 

 يكل التدبري إىل ربه وأما الثاىن فقد جعل قصده وتصرفه ىف يد من هو على كل شىء كسب وإن كان ال يضره أنه مل
قدير وقصد أن ينتفع بيسريه عامل كبري ال يقدر على حصره وهذا غاية ىف التحقق بإخالص العبودية وال يفوته من حظه 

 يراعى مثال زوال اجلوع أو العطش أو الربد شىء خبالف مراعاة املقاصد التابعة فقد يفوته معها جل هذا أو مجيعه ألنه إمنا
 أو قضاء الشهوة أو التلذذ باملباح جمردا عن غري ذلك وهذا وإن كان جائزا فليس بعبادة وال روعي فيه قصد

الشارع األصلي وهو منجر معه ولو روعي قصد الشارع لكان العمل امتثاال فريجع إل التعلق مبقتضى اخلطاب كما تقدم 
 مل يبق إال مراعاة احلظ خاصة هذا وجه ووجه ثان أن املقاصد األصلية راجعة إما إىل جمرد األمر والنهي من فإذا مل يراع

غري نظر ىف شىء سوى ذلك وهو بال شك طاعة لألمر وامتثال ملا أمر ال داخله فيه وإما إىل ما فهم من األمر من أنه عبد 
ىل وصول حاجام إليهم كيف يشاء وهذا أيضا ال خيرج عن اعتبار استعمله سيده ىف سخرة عبيدة فجعله وسيلة وسببا إ

جمرد األمر فهو عامل مبحض العبودية مسقط حلظه فيها فكأن السيد هو القائم له حبظه خبالف العامل حلظة فإنه ملا مل يقم 
حظ من له فيه بذلك من حيث جمرد األمر وال من حيث فهم مقصود األمر ولكنه قام به من جهة استجالب حظه أو 

 حظ فهو إن امتثل األمر فمن جهة نفسه

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 الشاطيب-املوافقات يف أصول الشريعة                  200

فاإلخالص على كما له مفقود ىف حقه والتعبد بذلك العمل منتف وإن مل ميتثل األمر فذلك أوضح ىف عدم القصد إىل 
التعبد فضال عن أن يكون خملصا فيه وقد يتخذ األمر والنهي عاديني ال عباديني إذا غلب عليه طلب حظه وذلك نقص 

جه ثالث وهو أن القائم على املقاصد األول قائم بعبء ثقيل جدا ومحل كبري من التكليف ال يثبت حتته طالب احلظ وو
ىف الغالب بل يطلب حظه مبا هو أخف وسبب ذلك أن هذا األمر حالة داخلة على املكلف شاء أو أىب يهدى اهللا إليها 

 األمحال وأعظم التكاليف وقد قال تعاىل إنا سنلقى عليك قوال من اختصه بالتقريب من عباده ولذلك كانت النبوة أثقل
ثقيال فمثل هذا ال يكون إال مع اختصاص زائد خبالف طالب احلظ فإنه عامل بنفسه وغري مستويني فاعل بربه وفاعل 

لك بنفسه فاألول حممول والثاىن عامل بنفسه فلذلك فلما جتد صاحب حظ يقوم بتكليف شاق فإن رأيت من يدعي ت
احلال فاطلبه مبطالب أهل ذلك املقام فإن أويف به فهو ذاك وإال علمت أنه متقول قلما يثبت عند ما ادعى وإذا ثبت أن 

صاحب املقاصد األول حممول فذلك أثر من آثار اإلخالص وصاحب احلظ ليس مبحمول ذلك احلمل إال مبقدار ما نقص 
ول وثبت له اإلخالص وصارت أعماله عبادات فإن قيل فنحن نرى عنده حظه فإذا سقط حظه ثبت قصده ىف املقاصد األ

كثريا ممن يسعى ىف حظه وقد بلغ الرتبة العليا ىف أهل الدين بل قد جاء عن سيد املرسلني أنه كان حيب الطيب والنساء 
 واحللواء والعسل وكان تعجبه الذراع ويستعذب له املاء وأشباه ذلك

ان ال ميتنع مما يشتهيه من احلالل بل كان يستعمله إذا وجده وقد بلغ الرتبة العليا ىف أهل مما هو اتباع حلظ النفس إذا ك
الدين وهو أتقى اخللق وأزكاهم وكان خلقه القرآن فهذا ىف هذا الطرف ونرى أيضا كثريا ممن يسقط حظ نفسه ويعمل 

ليس له ىف اآلخرة من خالق ككثري من رهبان لغريه أو ىف مصاحل العباد مبقتضى ما قدر عليه صادقا ىف عمله ومع ذلك ف
النصارى وغريهم ممن تزهد وانقطع عن الدنيا وأهلها ومل يلتفت إليها وال أخطرها بباله واختذ العبادة والسعي ىف حوائج 
 اخللق دأبا وعادة حىت صار ىف الناس آية وكل ما يعمله مبين على باطل حمض وبني هذين الطرفني وسائط ال حتصى تقرب

من الفريقني فاجلواب من وجهني أحدمها أن ما زعمت ظواهر وغائبات األمور قد ال تكون معلومة فانظر ما قاله 
اإلسكاف ىف فوائد األخبار ىف قوله عليه الصالة والسالم حبب إىل من دنياكم ثالث يلح لك من ذلك املطلع خالف ما 

يه أنه جعل من الثالث الصالة وهى أعلى العبادات بعد تومهت من طلب احلظ الصرف إىل طلب احلق الصرف ويدل عل
اإلميان وهكذا ميكن أن يقال ىف سواها وأيضا فإنه ال يلزم من حب الشىء أن يكون مطلوبا حبظ ألن احلب أمر باطن ال 

ياء رد ميلك وإمنا ينظر فيما ينشأ عنه من األعمال فمن أين لك أنه كان كان عليه الصالة والسالم يتناول تلك األش
احلظ دون أن يتناوله من حيث األذن وهذا هو عني الرباءة من احلظ وإذا تبني هذا ىف القدوة األعظم تبني حنوه ىف كل 
مقتدى به ممن اشتهرت واليته وأما الكالم عن الرهبان فال نسلم أا جمردة من احلظ بل هى عني احلظ واستهالك ىف 

 ىف أمر إىل حظ هو أعلى منه كما ترى الناس يبذلون املال ىف طلب اجلاه ألن هوى النفس ألن اإلنسان قد يترك حظه
 حظ النفس ىف اجلاه أعلى

ويبذلون النفوس ىف طلب الرياسة حىت ميوتوا ىف طريق ذلك وهكذا الرهبان قد يتركون لذات الدنيا للذة الرياسة والتعظيم 
wجلاه القائم ىف الناس من أعظم احلظوظ الىت يستحقر متاع الدنيا ىف فإا أعلى وحظ الذكر والتعظيم والرياسة واإلحترام وا
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جنبها وذلك أول منهى ىف مسألتنا فال كالم فيمن هذا شأنه ولذلك قالوا حب الرياسة آخر ما خيرج من رءوس 
الباعث الصديقني وصدقوا والثاىن أن طلب احلظوظ قد يكون مربءا من احلظوظ وقد ال يكون كذلك والفرق بينهما أن 

على طلبه أوال إما أن يكون أمر الشارع أوال فإن كان أمر الشارع فهو احلظ املربأ املرته ألن نفسه عنده ترتلت مرتلة غريه 
فكما يكون ىف مصاحل غريه مربءا عن احلظ كذلك يكون ىف مصاحل نفسه وذلك مبقتضى القصد األول وهذا شأن من 

 سعيا فيه حبسب القصد ألن القصد التابع إذا كان الباعث عليه القصد األصلى ذكر ىف السؤال وال يعد مثل هذا حظا وال
كان فرعا من فروعه فله حكمه فأما إن مل يرتبط بالقصد األول فإنه سعى ىف احلظ وليس ما حنن فيه هكذا وأما شأن 

امع والديارات ويتركون الرهبان ومن أشبههم فقد يتفق هلم هذه احلالة وإن كانت فاسدة الوضع فينقطعون ىف الصو
الشهوات واللذات ويسقطون حظوظهم ىف التوجه إىل معبودهم ويعملون ىف ذلك غاية ما ميكنهم من وجوه التقرب إليه 

وما يظنون أنه سبب إليه ويعاملونه ىف اخللق وىف أنفسهم حسبما يفعله احملق ىف الدين حرفا حبرف وال أقول إم غري 
 من عبدوا ومتوجهون صدقا إىل ما عاملوا إال أن كل ما يعملون مردود عليهم ال ينفعهم اهللا خملصني بل هم خملصون إىل

بشىء منه ىف اآلخرة ألم بنوا على غري أصل وجوه يومئذ خاشعة عامله ناصبة تصلى نارا حامية والعياذ باهللا ودوم ىف 
 ذلك أهل البدع والضالل من أهل هذه امللة وقد جاء ىف اخلوارج

 عملت من قوله عليه الصالة والسالم يف ذي اخلويصرة دعه فإن له أصحابا حيقر أحدكم صالته مع صالم وصيامه ما
مع صيامهم احلديث فأخرب أن هلم عبادة تستعظم وحاال يستحسن ظاهرة لكنه مبين على غري أصل فلذلك قال فيهم 

ة والسالم بقتلهم ويوجد يف أهل األهواء من هذا كثري ميرقون من الذين كما ميرق السهم من الرمية وأمر عليه الصال
وعلى اجلملة فاإلخالص يف اإلعمال إمنا يصح خلوصه مع إطرار احلظوظ لكنه إن كان مبنيا على أصل صحيح كان 
منجيا عند اهللا وإن كان على أصل فاسد فبالضد ويتفق هذا كثري ىف أهل احملبة فمن طالع أحوال احملبني رأى اطراح 

ظوظ وإخالص األعمال ملن أحبوا على أمت الوجوه الىت تتهيأ من اإلنسان فإذا قد ظهر أن البناء على املقاصد األصلية احل
أقرب إىل اإلخالص وأن املقاصد التابعة أقرب إىل عدمه وال أنفيه فصل ويظهر من هنا أيضا أن البناء على املقاصد 

 من قبيل العبادات أو العادات ألن املكلف إذا فهم مراد الشارع من األصلية يصري تصرفات املكلف كلها عبادات كانت
قيام أحوال الدنيا وأخذ يف العمل على مقتضى ما فهم فهو إمنا يعمل من حيث طلب منه العمل ويترك إذا طلب منه الترك 

 فهو أبدا ىف إعانة اخللق على ما هم عليه من إقامة املصاحل باليد واللسان والقلب

د فظاهر ىف وجوه اإلعانات وأما باللسان فبالوعظ والتذكري باهللا أن يكونوا فيما هم عليه مطيعني ال عاصني أما بالي
وتعليم ما حيتاجون إليه ىف ذلك من إصالح املقاصد واألعمال وباألمر باملعروف والنهي عن املنكر وبالدعاء باإلحسان 

را بل يعتقد هلم اخلري ويعرفهم بأحسن األوصاف الىت اتصفوا ا حملسنهم والتجاوز عن مسيئهم وبالقلب ال يضمر هلم ش
ولو مبجرد اإلسالم ويعظمهم وحيتقر نفسه بالنسبة إليهم إىل غري ذلك من األمور القلبية املتعلقة بالعباد بل ال يقتصر ىف 

لىت هى أحسن كما دل عليه هذا على جنس اإلنسان ولكن تدخل عليه الشفقة على احليوانات كلها حىت ال يعاملها إال با
wقوله عليه الصالة والسالم ىف كل ذي كبد رطبة أجر وحديث تعذيب املرأة ىف هرة ربطتها وحديث إن اهللا كتب 
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اإلحسان على كل مسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة احلديث إىل أشباه ذلك فالعامل باملقاصد األصلية عامل ىف هذه األمور 
ه واقتداء بنبية عليه الصالة والسالم فكيف ال تكون تصاريف من هذه سبيله عبادة كلها خبالف ىف نفسه امتثاال ألمر رب

من كان عامال على حظه فإنه إمنا يلتفت إىل حظه أو ما كان طريقا إىل حظه وهذا ليس بعبادة على اإلطالق بل هو 
  اهللا به وإن فرضناه قام علىعامل ىف مباح إن مل خيل حبق اهللا أو حبق غريه فيه واملباح ال يتعبد إىل

حظه من حيث أمره الشارع فهو عبادة بالنسبة إليه خاصة وإن فرضته كذلك فهو خارج عن داعيه حظه بتلك النسبة 
فصل ومن ذلك أن البناء على املقاصد األصلية ينقل األعمال ىف الغالب إىل أحكام الوجوب إذ املقاصد األصلية دائرة 

ث كانت حفظا لألمور الضرورية ىف الدين املراعاة باتفاق وإذا كانت كذلك صارت على حكم الوجوب من حي
األعمال اخلارجة عن احلظ دائرة على األمور العامة وقد تقدم أن غري الواجب باجلزء يصري واجبا بالكل وهذا عامل 

فأما البناء على املقاصد التابعة فهو بالكل فيما هو مندوب باجلزء أو مباح خيتل النظام باختالله فقد صار عامال بالوجوب 
بناء على احلظ اجلزئى واجلزئي ال يستلزم الوجوب فالبناء على املقاصد التابعة ال يستلزم الوجوب فقد يكون العمل مباحا 

صل إما باجلزء وإما بالكل واجلزء معا وإما مباحا باجلزء مكروها أو ممنوعا بالكل وبيان هذه اجلملة يف كتاب األحكام ف
ومن ذلك أن املقصد األول إذا حتراه املكلف يتضمن القصد إىل كل ما قصده الشارع ىف ا لعمل من حصول مصلحة أو 
درء مفسدة فإن العامل به إمنا قصده تلبية أمر الشارع إما بعد فهم ما قصد وإما رد امتثال األمر وعلى كل تقدير فهو 

 ارع أعم املقاصدقاصد ما قصده الشارع وإذا ثبت أن قصد الش

وأوهلا وأنه نور صرف ال يشوبه غرض وال حظ كان املتلقى له على هذا الوجه آخذا له زكيا وافيا كامال غري مشوب 
وال قاصر عن مراد الشارع فهو حر أن يترتب الثواب فيه للمكلف على تلك النسبة وأما القصد التابع فال يترتب عليه 

حلظ وأخذ العمل باحلظ قد قصره قصد احلظ عن إطالقه وخص عمومه فال ينهض ذلك كله ألن أخذ األمر والنهي با
وض األول شاهده قاعدة األعمال بالنيات وقوله عليه الصالة والسالم اخليل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر 

ا ذلك من املرج أو فأما الذى هى له أجر فرجل ربطها ىف سبيل اهللا فأطال هلا ىف مرج أو روضة فما أصابت ىف طيله
الروضة كان له حسنات ولو أا قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفني كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أا 
مرت بنهر فشربت منه مل يرد أن يسقى به كان ذلك له حسنات فهي له أجر ىف هذا الوجه من احلديث لصاحب القصد 

 وهذا عام غري خاص فكان أجره ىف تصرفاته عاما أيضا غري خاص مث قال عليه الصالة األول ألنه قصد بارتباطها سبيل اهللا
والسالم ورجل ربطها تغنيا وتعففا ومل ينس حق اهللا ىف رقاا وال ظهورها فهى له ستر فهذا ىف صاحب احلظ احملمود ملا 

لقصد التابع مث قال عليه قصد وجها خاصا وهو حظه كان حكمها مقصورا على ما قصد وهو الستر وهو صاحب ا
الصالة والسالم ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء ألهل اإلسالم فهى على ذلك وزر فهذا ىف احلظ املذموم املستمد من 

 أصل متابعة اهلوى وال كالم فيه هنا وجيري جمرى العمل بالقصد األول االقتداء بأفعال رسول اهللا صلى اهللا عليه

بعني ألن ما قصدوا يشمله قصد املقتدى ىف اإلقتداء وشاهده اإلحالة ىف النية على نية املقتدى به وسلم أو بالصحابة أو التا
wكما ىف قول بعض الصحابة ىف إحرامه مبا أحرم به رسول اهللا فكان حجة ىف احلكم كذلك يكون ىف غريه من األعمال 
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خولفت كانت معصيتها أعظم أما األول فألن فصل ومن ذلك أن العمل على املقاصد األصلية يصري الطاعة أعظم وإذا 
العامل على وفقها عامل على اإلصالح جلميع اخللق والدفع عنهم على اإلطالق ألنه إما قاصد جلميع ذلك بالفعل وإما 

قاصر نفسه على امتثال األمر الذى يدخل حتت قصده كل ما قصده الشارع بذلك األمر وإذا فعل جوزي على كل نفس 
 كل مصلحة عامة قصدها وال شك ىف عظم هذا العمل ولذلك كان من أحيا النفس فكأمنا أحيا الناس مجيعا أحياها وعلى

وكان العامل يستغفر له كل شىء حىت احلوت ىف املاء خبالف ما إذا مل يعمل على وفقه فإمنا يبلغ ثوابه مبلغ قصده ألن 
 يعم قصده مل يكن أجره إال على وزان ذلك وهو ظاهر األعمال بالنيات فمىت كان قصده أعم كان أجره أعظم ومىت مل

وأما الثاىن فإن العامل على خمالفتها عامل على اإلفساد العام وهو مضاد للعامل على اإلصالح العام وقد مر أن قصد 
ن اإلصالح العام يعظم به األجر فالعامل على ضده يعظم به وزره ولذلك كان على ابن آدم األول كفل من وزر كل م
قتل النفس احملترمة ألنه أول من سن القتل وكان من قتل النفس فكأمنا قتل الناس مجيعا ومن سن سنة سيئة كان عليه 

 وزرها ووزر من عمل ا

فصل ومن هنا تظهر قاعدة أخرى وهى أن أصول الطاعات وجوامعها إذا تتبعت وجدت راجعة إىل اعتبار املقاصد 
ربت وجدت ىف خمالفتها ويتبني لك بالنظر ىف الكبائر املنصوص عليها وما أحلق ا قياسا األصلية وكبائر الذنوب إذا اعت

فإنك جتده مطردا إن شاء اهللا املسالة السادسة العمل إذا وقع على وفق املقاصد التابعة فال خيلو أن تصاحبه املقاصد 
حظ النفس وأما الثاىن فعمل باحلظ واهلوى جمردا األصلية أوال فأما األول فعمل باالمتثال بال إشكال وإن كان سعيا ىف 

واملصاحبة إما بالفعل ومثاله أن يقول مثال هذا املأكول أو هذا امللبوس أو هذا امللموس أباح يل الشرع االستمتاع به فأنا 
ح من الوجه أستمتع باملباح وأعمل باستجالبه ألنه مأذون فيه وإما بالقوة ومثاله أن يدخل ىف التسبب إىل ذلك املبا

املأذون فيه لكن نفس األذن مل خيطر بباله وإمنا خطر له أن هذا يتوصل إليه من الطريق الفالين فإذا توصل إليه منه فهذا ىف 
احلكم كاألول إذا كان الطريق الىت توصل إىل املباح من جهته مباحا إال أن املصاحبة بالفعل أعلى وجيرى غري املباح جمراه 

 ىف الصورتني

ا تقرر هذا فبيان كونه عامال باحلظ واإلمتثال أمران أحدمها أنه لو مل يكن كذلك مل جيز ألحد أن يتصرف ىف أمر فإذ
عادي حىت يكون القصد يف تصرفه جمرد امنثال األمر من غري سعي يف حظ نفسه وال قصد يف ذلك بل كان ميتنع 

ا القصد ارد من احلظ وهذا غري صحيح باتفاق ومل يأمر للمضطر أن يأكل امليتة حىت يستحضر هذه النية ويعمل على هذ
اهللا تعاىل وال رسوله بشئ من ذلك وال ى عن قصد احلظوظ يف األعمال العادية على حال مع قصد الشارع لإلخالص 

نت عادية يف األعمال وعدم التشريك فيها وأن ال يلحظ فيها غري اهللا تعاىل فدل على ان القصد للحظ يف األعمال إذا كا
ال يناىف أصل األعمال فإن قيل كيف يتأتى قصد الشارع لإلخالص يف األعمال العادية وعدم التشريك فيها قيل معىن 
ذلك أن تكون معمولة على مقتضى املشروع ال يقصد ا عمل جاهلي وال اختراع شيطاين وال تشبه بغري أهل امللة 

 ما صنع لتعظيم أعياد اليهود أو النصارى وإن صنعه املسلم أو ما ذبح كشرب املاء أو العسل يف صورة شرب اخلمر وأكل
wعلى مضاهاة اجلاهلية وما أشبه ذلك مما هو نوع من تعظيم الشرك كما روى ابن حبيب عن ابن شهاب أنه ذكر له أن 
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يها دما كان أحرى أن إبراهيم بن هشام بن إمسعيل املخزومي أجرى عينا فقال له املهندسون عند ظهور املاء لو أهرقت عل
ال تغيض وال ور فتقتل من يعمل فيها فنحر جزائر حني أرسل املاء فجرى خمتلطا بالدم وأمر فصيع له وألصحابه منها 

 طعام فأكل وأكلوا

وقسم سائرها بني العمال فيها فقال ابن شهاب بئس واهللا ما صنع ما حل له حنرها وال األكل منها أما بلغه أن رسول اهللا 
 ى أن يذبح للجن ألن مثل هذا وإن ذكر اسم اهللا عليه مضاه ملا ذبح على النصب وسائر ما أهل لغري اهللا به وكذلك

جاء النهي عن معاقرة األعراب وهي أن يتبارى الرجالن فيعقر كل واحد منهما جياود به صاحبه فأكثرمها عقرا أجودمها 
طايب ويف معناه ما جرت به عادة الناس من ذبح احليوان حبضرة امللوك ى عن أكله ألنه مما أهل لغري اهللا به قال اخل

والرؤساء عند قدومهم البلدان وأوان حوادث يتجدد هلم ويف حنو ذلك من األمور وخرج أبو داود ى عليه الصالة 
 والسالم عن

حنوه إمنا شرع على جهة أن يذبح عن طعام املتباريني أن يؤكل ومها املتعارضان لريى أيهما يغلب صاحبه فهذا وما كان 
على املشروع بقصد جمرد األكل فإذا زيد فيه هذا القصد كان تشريكا يف املشروع وحلظا لغري أمر اهللا تعاىل وعلى هذا 

وقعت الفتيا من ابن عتاب بنهيه عن أكل اللحوم يف النريوز وقوله فيها إا مما أهل لغري اهللا به وهو باب واسع والثاين أنه 
و كان قصد احلظ مما ينايف األعمال العادية لكان العمل بالطاعات وسائر العبادات رجاء يف دخول اجلنة أو خوفا من ل

دخول النار عمال بغري احلق وذلك باطل قطعا فيبطل ما يلزم عنه أما بيان املالزمة فألن طلب اجلنة أو اهلرب من النار 
 مبا أباحه له الشارع وأذن له فيه من حيث هو حظ إال أن أحدمها عاجل سعي يف حظ ال فرق بينه وبني طلب اإلستمتاع

واآلخر آجل والتعجيل والتأجيل يف املسألة طردي كالتعجيل والتأجيل يف الدنيا ال مناسبة فيه وملا كان طلب احلظ اآلجل 
 عمل جوزي واعملوا يدخلكم سائغا كان طلب العاجل أوىل بكونه سائغا وأما بطالن التايل فإن القرآن قد جاء بأن من

اجلنة واتركوا تدخلوا اجلنة وال تعملوا كذا فتدخلوا النار ومن يعمل كذا جيز بكذا وهذا بال شك حتريك على العمل 
حبظوظ النفوس فلو كان طلب احلظ قادحا يف العمل لكان القرآن مذكرا مبا يقدح يف العمل وذلك باطل باتفاق فكذلك 

 النيب كان يسئل عن العمل الذي يدخل اجلنة ويبعد من النار فيخرب به من غري احتراز وال حتذير ما يلزم عنه وأيضا فإن
 من طلب احلظ يف ذلك وقد أخرب اهللا تعاىل عمن قال إمنا نطعمكم

ود لوجه اهللا ال نريد منكم جزاءا وال شكورا بقوهلم إنا خناف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا وىف احلديث مثلكم ومثل اليه
والنصارى كمثل رجل استأجر قوما إىل آخر احلديث وهو نص ىف العمل على احلظ وىف حديث بيعة األنصار قوهلم للنيب 

اشترط لربك واشترط لنفسك فلما اشترط قالوا فما لنا قال اجلنة احلديث وباجلملة فهذا أكثر من أن حيصى ومجيعه 
 قال اعمل يكن لك كذا فإذا مل يكن مثله قادحا ىف العبادات فأوىل حتريض على العمل باحلظ وإن مل يقل اعمل لكذا فقد

أن ال يكون قادحا ىف العادات فإن قيل بل مثل هذا قادح ىف العمل بالنص واملعقول أما املعقول فإن العامل بقصد احلظ 
لك هذا خلف قد جعل حظه مقصدا والعمل وسيلة ألنه لو مل يكن مقصدا مل يكن مطلوبا بالعمل وقد فرضناه كذ

w وكذلك العمل ولو مل يكن وسيلة مل يطلب احلظ من طريقه وقد فرضناه أنه يعمله ليصل
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به إىل غريه وهو حظه فهو بالنسبة إىل ذلك احلظ وسيلة وقد تقرر أن الوسائل من حيث هى وسائل غري مقصودة 
و توصل إىل املقاصد دوا مل يتوسل ألنفسها وإمنا هى تبع للمقاصد حبيث لو سقطت املقاصد سقطت الوسائل وحبيث ل

ا وحبيث لو فرضنا عدم املقاصد مجلة مل يكن للوسائل اعتبار بل كانت تكون كالعبث وإذا ثبت هذا فاألعمال 
املشروعة إذا عملت للتوصل ا إىل حظوظ النفوس فقد صارت غري متعبد ا إال من حيث احلظ فاحلظ هو املقصود 

هت العمل بالرياء ألجل حظوظ الدنيا من الرياسة واجلاه واملال وما أشبه ذلك واألعمال املأذون بالعمل ال التعبد فاشب
فيها كلها يصح التعبد ا إذا أخذت من حيث أذن فيها فإذا أخذت من جهة احلظوظ سقط كوا متعبدا ا فكذلك 

ينبغي أن يسقط التعبد ا وكل عمل من عادة أو العمل باألعمال املأمور ا واملتعبد ا كالصالة والصيام وأشباههما 
عبادة مأمور به فحظ النفس متعلق به فإذا أخذ من ذلك الوجه ال من جهة كونه متعبدا به سقط كونه عبادة فصار مهمل 

يا ليت اإلعتبار ىف العبادة فبطل التعبد فيه وذلك معىن كون العمل غري صحيح وأيضا فهذا املأمور أو املنهى مبا فيه حظه 
شعرى ما الذى كان يصنع لو ثبت أنه عرى عن احلظوظ هل كان يلزمه التعبد هللا باألمر والنهي أم ال فإذا كان من 

 املعلوم أنه يلزمه فاملأمور به واملنهى عنه بال بد مقصود ىف نفسه ال وسيلة وعلى هذا نبه القائل بقوله

 من الواجب املستحق ثناء العباد على املنعم ويعىن بالوجوب هب البعث مل تأتنا رسله وجاجحة النار مل تضرم أليس
بالشرع فإذا جعل وسيلة أخرج عن مقتضى املشروع وصار العمل باألمر والنهي علىغري ما قصد الشارع والقصد 

ليس له املخالف لقصد الشارع باطل والعمل املبىن عليه مثله فالعمل املبىن على احلظ كذلك وإىل هذا فقد ثبت أن العبد 
ىف نفسه مع ربه حق وال حجة له عليه وال جيب عليه أن يطعمه وال أن يسقيه وال أن ينعمه بل لو عذب أهل السموات 

واألرض لكان له ذلك حبق امللك قل فلله احلجة البالغة فإذا مل يكن له إال جمرد التعبد فحقه أن يقوم به من غري طلب حظ 
حبقوق السيد بل حبظوظ نفسه وأما النصوص الدالة على صحة هذا النظر فاآليات فإن طلب احلظ بالعمل مل يكن قائما 

واألحاديث الدالة على إخالص األعمال هللا وعلى أن ما مل خيلص هللا منها فال يقبله اهللا كقوله تعاىل وما امروا إال ليعبدوا 
 يشرك بعبادة ربه أحدا وىف احلديث أنا أغىن اهللا خملصني له الدين وقوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا وال

الشركاء عن الشرك وفيه فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها 
 معناه أو إىل امرآة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه أي ليس له من التعبد هللا باألمر باهلجرة شىء فإن كل أمر وي عقل

أو مل يعقل معناه ففيه تعبد حسبما يأيت إن شاء اهللا فالعامل حلظه مسقط جلانب التعبد ولذلك عد مجاعة من السلف 
املتقدمني العامل لألجر خدمي السوء وعبد السوء وىف اآلثار من ذلك أشياء وقد مجع األمر كله قوله تعاىل أال هللا الدين 

 اخلالص

 ما هو قادح ىف اإلخالص ومدخل للشوب ىف األعمال فقال الغزايل كل حظ من حظوظ وأيضا فقد عد الناس من هذا
الدنيا تستريح إليه النفس ومييل إليه القلب قل أو كثر إذا تطرق إىل العمل تكدر به صفوه وقل به إخالصه قال واإلنسان 

ه عن حظوظ ما وأغراض عاجلة منهمك ىف حظوظه ومنغمس ىف شهواته قلما ينفك فعل من أفعاله وعبادة من عبادات
wولذلك من سلم له ىف عمره خطرة واحده خالصة لوجه اهللا جنا وذلك لعز اإلخالص وعسر تنقية القلب عن هذه 
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الشوائب بل اخلالص هو الذى ال باعث فيه إال طلب القرب من اهللا تعاىل مث قال وإمنا اإلخالص ختليص العمل عن هذه 
حىت جيرد فيه قصد التقرب فال يكون فيه باعث سواه قال وهذا ال يتصور إال من حمب هللا الشوائب كلها قليلها وكثريها 

مستهتر مستغرق اهلم باآلخرة حبيث مل يبق للدنيا ىف قلبه قرار حىت ال حيب األكل والشرب أيضا بل تكون رغبته فيه 
ام بل ألنه يقويه على العبادة ويتمىن لو كرغبته ىف قضاء احلاجة من حيث إنه ضرورة احلياة فال يشتهى الطعام ألنه طع

كفى شر اجلوع حىت ال حيتاج إىل األكل فال يبقى ىف قلبه حظ ىف الفضول الزائدة على الضرورة ويكون قدر الضرورة 
مطلوبا عنده ألنه ضرورة دينية فال يكون له هم إال اهللا تعاىل فمثل هذا الشخص لو أكل أو شرب أو قضى حاجته كان 

مل صحيح النية ىف مجيع حركاته وسكناته فلو نام مثال لرييح نفسه ويقوى على العبادة بعده كان نومه عبادة خالص الع
وحاز درجة املخلصني ومن ليس كذلك فباب اإلخالص ىف األعمال كاملسدود عليه إال على سبيل الندور مث تكلم على 

 من زواله فإذا كان كذلك فالعامل امللتفتباقي املسألة وله ىف اإلحياء من هذا املعىن مواضع يعرفها 

إىل حظ نفسه على خالف ما وقع الكالم عليه فاجلواب أن ما تعبد العباد به على ضربني أحدمها العبادات املتقرب ا إىل 
 يف التزامها اهللا باألصالة وذلك اإلميان وتوابعه من قواعد اإلسالم وسائر العبادات والثاين العادات اجلارية بني العباد اليت

نشر املصاحل بإطالق ويف خمالفتها نشر املفاسد بإطالق وهذا هو املشروع ملصاحل العباد ودرء املفاسد عنهم وهو القسم 
الدنيوي املعقول املعىن واألول هو حق اهللا من العباد يف الدينا واملشروع ملصاحلهم يف اآلخرة ودرء املفاسد عنهم فأما 

 احلظ املطلوب دنيويا أو أخرويا فإن كان أخرويا فهذا حظ قد أثبته الشرع حسبما تقدم وإذا األول فال خيلو أن يكون
ثبت شرعا فطلبه من حيث أثبته صحيح إذ مل يتعد ما حده الشارع وال أشرك مع اهللا يف ذلك العمل غريه وال قصد 

زاء على األعمال فصار العامل ليقع له خمالفته إذ قد فهم من الشارع حني رتب على األعمال جزاء أنه قاصد لوقوع اجل
اجلزاء عامال هللا وحده على مقتضى العلم الشرعي وذلك غري قادح يف إخالصه ألنه علم أن العبادة املنجية والعمل املوصل 

 ما قصد به وجه اهللا ال ما قصد به غريه ألنه عز وجل يقول إال عباد اهللا املخلصني أولئك هلم رزق معلوم إىل قوله يف

جنات النعيم اآلية فإذا كان قد رتب اجلزاء على العمل املخلص ومعىن كونه خملصا أن ال يشرك معه يف العبادة غريه فهذا 
 قد عمل على وفق ذلك وطلب احلظ ليس

بشرك إذ ال يعبد احلظ نفسه وإمنا يعبد من بيده بذل احلظ املطلوب وهو اهللا تعاىل لسكن لو أشرك مع اهللا من ظن بيده 
ل حظ ما من العباد فهذا هو الذي أشرك حيث جعل مع اهللا غريه يف ذلك الطلب بذلك العمل واهللا ال يقبل عمال فيه بذ

شرك وال يرضى بالشرك وليست مسألتنا من هذا فقد ظهر أن قصد احلظ األخروي يف العبادة ال ينايف اإلخالص فيها بل 
خرة إال اهللا تعاىل فذلك باعث له على اإلخالص قوي لعلمه أن غريه ال إذا كان العبد عاملا بأنه ال يوصله إىل حظه من اآل

ميلك ذلك وأيضا فإن العبد ال ينقطع طلبه للحظ ال يف الدنيا وال يف اآلخرة على ما نص عليه أبو حامد رمحه اهللا ألن 
ه وذلك حظ عظيم بل هو أعظم ما أقصى حظوظ احملبني التنعم يف اآلخرة بالنظر إىل حمبوم والتقرب منه والتلذذ مبناجات

يف الدارين وهو راجع إىل حظ العبد من ذلك فإن اهللا تعاىل غين عن العاملني قال تعاىل ومن جاهد فإمنا جياهد لنفسه إن 
wاهللا لغين عن العاملني وإىل هذا فإن كون اإلنسان يعمل رد امتثال األمر نادر قليل إن وجد واهللا عز وجل قد أمر اجلميع 
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اإلخالص واإلخالص الربىء عن احلظوظ العاجلة واآلجلة عسري جدا ال يصل إليه إال خواص اخلواص وذلك قليل ب
فيكون هذا املطلوب قريبا من تكليف ما ال يطاق وهذا شديد وعلى أن بعض األئمة قال إن اإلنسان ال يتحرك إال حبظ 

و حامد وما قاله حق ولكن القوم إمنا أرادوا به يعين الصوفية والرباءة من احلظوظ صفة إهلية ومن ادعاه فهو كافر قال أب
 الرباءة عما يسميه الناس حظوظا وذلك الشهوات

املوصوفة يف اجلنة فقط فأما التلذذ مبجرد املعرفة واملناجاة والنظر إىل وجه اهللا العظيم فهذا حظ هؤالء وهذا ال يعده الناس 
ا عما هم فيه من لذة الطاعة واملناجاة ومالزمة الشهود للحضرة اآلهلية سرا حظا بل يتعجبون منه قال وهؤالء لو عرضو

وجهرا نعيم اجلنة الستحقروها ومل يلتفتوا إليها فحركتهم حلظ وطاعتهم حلظ ولكن حظهم معبودهم دون غريه هذا ما 
 احلظ فإذا أمر أو ي لىب قال وهو إثبات ألعظم احلظوظ ولكن هؤالء على ضربني أحدمها من يسبق له امتثال أمر اهللا

قبل حضور احلظ فهم عاملون باالمتثال ال باحلظ وأصحاب هذا الضرب على درجات ولكن احلظ ال يرتفع خطوره على 
قلوم إال نادرا وال مقال ىف صحة إخالص هؤالء والثاين من يسبق له احلظ االمتثال مبعىن أنه ملا مسع األمر أو النهي خطر 

له اخلوف أو الرجاء فلىب داعي اهللا فهو دون األول ولكن هؤالء خملصون أيضا إذ طلبوا ما أذن هلم يف له اجلزاء وسبق 
طلبه وهربوا عما أذن هلم يف اهلرب عنه من حيث ال يقدح يف اإلخالص عما تقدم فصل وإن كان احلظ املطلوب 

ظن عند الناس واعتقاد الفضيلة للعامل بعمله بالعبادات ما يف الدنيا فهو قسمان قسم يرجع إىل صالح اهليئة وحسن ال
وقسم يرجع إىل نيل حظه من الدنيا وهذا ضربان أحدمها يرجع إىل ما خيص اإلنسان يف نفسه مع الغفلة عن مراءآة الناس 

لظن بالعمل واآلخر يرجع إىل املراءآة لينال بذلك ماال أو جاها أو غري ذلك فهذه ثالثة أقسام أحدها يرجع إىل حتسني ا
عند الناس واعتقاد الفضيلة فإن كان هذا القصد متبوعا فال إشكال يف أنه رياء ألنه إمنا يبعثه على العبادة قصد احلمد وأن 
يظن به اخلري وينجر مع ذلك كونه يصلي فرضه أو نفله وهذا بني وإن كان تابعا فهو حمل نظر واجتهاد واختلف العلماء 

 يف هذا األصل فوقع

 الرجل الذي يصلي هللا مث يقع يف نفسه أنه حيب أن يعلم وحيب أن يلقى يف طريق املسجد ويكره أن يلقى يف يف العتبية يف
طريق غريه فكره ربيعة هذا وعده مالك من قبيل الوسوسة العارضة لإلنسان أي أن الشيطان يأيت لإلنسان إذ سره مرأى 

ا هو أمر يقع يف قلبه ال ميلك وقد قال تعاىل وألقيت عليك حمبة الناس له على اخلري فيقول له إنك ملراء وليس كذلك وإمن
مين وقال عن إبراهيم عليه السالم واجعل ىل لسان صدق يف اآلخرين ويف حديث ابن عمر وقع يف نفسي أا النخلة 

لت شيخنا فأردت أن أقوهلا فقال عمر ألن تكون قلتها أحب إيل من كذا وكذا وطلب العلم عبادة قال ابن العريب سأ
اإلمام أبا منصور الشريازي الصويف عن قوله تعاىل إال الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ما بينوا قال أظهروا أفعاهلم للناس 

بالصالح والطاعات قلت ويلزم ذلك قال نعم لتثبت أمانته وتصح إمامته وتقبل شهادته قال ابن العريب ويقتدى به غريه 
ري هذا ارى والغزايل جيعل مثل هذا مما ال تتخلص فيه العبادة والثاين ما يرجع إىل ما فهذه األمور وما كان مثلها جت

خيص اإلنسان يف نفسه مع الغفلة عن مراءآة الغري وله أمثلة أحدها الصالة يف املسجد لألنس باجلريان أو الصالة بالليل 
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أو استراحة من عمل الطعام وطبخه أو احتماء ألمل جيده ملراقبة أو مراصدة أو مطالعة أحوال والثاين الصوم توفريا للمال 
 أو مرض يتوقعه أو بطنة تقدمت له والثالث الصدقة

للذة السخاء والتفضل على الناس والرابع احلج لرؤية البالد واإلستراحة من األنكاد أو للتجارة أو لتربمه بأهله وولده أو 
فس أو األهل أو املال والسادس تعلم العلم ليحتمى به عن الظلم والسابع إحلاح الفقر واخلامس اهلجرة خمافة الضرر ىف الن

الوضوء تربدا والثامن االعتكاف فرارا من الكراء والتاسع عيادة املرضى والصالة على اجلنائز ليفعل به ذلك والعاشر تعليم 
فر له الكراء وهذا املوضع أيضا العلم ليتخلص به من كرب الصمت ويتفرج بلذة احلديث واحلادى عشر احلج ماشيا ليتو

حمل اختالف إذا كان القصد املذكور تابعا لقصد العبادة وقد التزم الغزايل فيها وىف أشباهها أا خارجة عن اإلخالص 
لكن بشرط أن يصري العمل عليه أخف بسبب هذه األغراض وأما ابن العريب فذهب إىل خالف ذلك وكأن جمال النظر 

ىل انفكاك القصدين أو عدم أنفكاكهما فابن العريب يلتفت إىل وجه اإلنفكاك فيصحح العبادات وظاهر ىف املسألة يلتفت إ
الغزايل االلتفات إىل جمرد اإلجتماع وجودا كان القصدان مما يصح انفكاكهما أوال وذلك بناء على مسألة الصالة ىف 

ا كان كذلك اجته النظران وظهر مغزى املذهبني على أن الدار املغصوبة واخلالف فيها واقع ورأي أصبغ فيها البطالن فإذ
القول بصحة االنفكاك فيما يصح فيه اإلنفكاك أوجه ملا جاء من األدلة على ذلك ففى القرآن الكرمي ليس عليكم جناح 

أب املرسلني أن تبتغوا فضال من ربكم يعىن ىف مواسم احلج وقال ابن العريب ىف الفرار من األنكاد باحلج أو اهلجرة إنه د
فقد قال اخلليل عليه السالم إين ذاهب إىل ريب سيهدين وقال الكليم ففررت منكم ملا خفتكم وقد كان رسول اهللا جعلت 

قرة عينه ىف الصالة فكان يستريح إليها من تعب الدنيا وكان فيها نعيمة ولذته أفيقال إن دخوله فيها على هذا الوجه 
 قادح فيها

 وباعث على اإلخالص فيها وىف الصحيح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه كال بل هو كمال فيها
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ذكر ابن بشكوال عن أيب علي احلداد قال 

لى ما مل يكن يعهد من حضرت القاضى أبا بكر بن زرب شكا إىل الترجيلي املتطبب ضعف معدته وضعف هضمه ع
نفسه وسأله عن الدواء فقال اسرد الصوم تصلح معدتك فقال له يا أبا عبد اهللا على غري هذا دلىن ما كنت ألعذب نفسى 
بالصوم إال لوجهه خالصا ويل عادة ىف الصوم اإلثنني واخلميس ال أنقل نفسي عنها قال أبو علي وذكرت ىف ذلك الس 

ة والسالم يعىن هذا احلديث وجبنت عن إيراد ذلك عليه ىف ذلك الس وأحسبىن ذاكرته ىف حديث الرسول عليه الصال
ذلك ىف غري هذا الس فسلم للحديث وقد بعث عليه الصالة والسالم رجال ليكون رصدا ىف شعب فقام يصلى ومل يكن 

ة ويكفى من ذلك ما يراعيه اإلمام ىف صالته قصده باإلقامة ىف الشعب إال احلراسة والرصد واألحاديث ىف هذا املعىن كثري
 من أمر اجلماعة كانتظار الداخل ليدرك الركوع معه على ما جاء ىف

احلديث وما مل يعمل به مالك فقد عمل به غريه وكالتخفيف ألجل الشيخ والضعيف وذى احلاجة وقوله عليه الصالة 
صالة وحكاية املؤذن وما أشبه ذلك مما هو عمل خارج عن والسالم إين ألمسع بكاء الصيب احلديث وكرد السالم ىف ال

wحقية الصالة مفعول فيها مقصود يشرك قصد الصالة ومع ذلك فال يقدح ىف حقيقة إخالصها بل لو كان شأن العبادة أن 
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يقدح ىف قصدها قصد شىء آخر سواه لقدح فيها مشاركة القصد إىل عبادة أخرى كما إذا جاء املسجد قاصدا للتنفل 
فيه وانتظار الصالة والكف عن إذاية الناس واستغفار املالئكة له فإن كل قصد منها شاب غريه وأخرجه عن إخالصه عن 

غريه وهذا غري صحيح بإتفاق بل كل قصد منها صحيح ىف نفسه وإن كان العمل واحدا ألن اجلميع حممود شرعا 
ذن الشرعي فحظوظ النفوس املختصة باإلنسان ال مينع فكذلك ما كان غري عبادة من املأذون فيه إلشتراكهما ىف اإل

اجتماعها مع العبادات إال ما كان بوضعه منافيا هلا كاحلديث واألكل والشرب والنوم والرياء وما أشبه ذلك أما ماال 
عبادة عن قصد منافاة فيه فكيف يقدح القصد إليه ىف العبادة هذا ال ينبغى أن يقال غري أنه ال ينازع ىف أن إفراد قصد ال

األمور الدنيوية أوىل ولذلك إذا غلب قصد الدنيا على قصد العبادة كان احلكم للغالب فلم يعتد بالعبادة فإن غلب قصد 
العبادة فاحلكم له ويقع الترجيح ىف املسائل حبسب ما يظهر للمجتهد والثالث ما يرجع إىل املراءآة فأصل هذا إذا قصد به 

 نيل املال أو اجلاه

 الرياء املذموم شرعا وأدهى ما ىف ذلك فعل املنافقني الداخلني ىف اإلسالم ظاهرا بقصد إحراز دمائهم وأمواهلم ويلي فهو
ذلك عمل املرائني العاملني بقصد نيل حطام الدنيا وحكمه معلوم فال فائدة ىف اإلطالة فيه فصل وأما الثاىن وهو أن يكون 

عباد كالنكاح والبيع واإلجارة وما أشبه ذلك من األمور الىت علم قصد الشارع إىل العمل إصالحا للعادات اجلارية بني ال
القيام ا ملصاحل العباد ىف العاجلة فهو حظ أيضا قد أثبته الشارع وراعاه ىف األوامر والنواهى وعلم ذلك من قصده 

قصد الشارع فكان حقا وصحيحا هذا بالقوانني املوضوعة له وإذا علم ذلك بإطالق فطلبه من ذلك الوجه غري خمالف ل
وجه ووجه ثان أنه لو كان طلب احلظ ىف ذلك قادحا ىف التماسه وطلبه الستوى مع العبادات كالصيام والصالة وغريمها 
ىف اشتراط النية والقصد إىل االمتثال وقد اتفقوا على أن العادات ال تفتقر إىل نية وهذا كاف يف كون القصد إىل احلظ ال 

 األعمال الىت يتسبب عنها ذلك احلظ بل لو فرضنا رجال تزوج لريائى بتزوجه أو ليعد من أهل العفاف أو لغري يقدح ىف
ذلك لصح تزوجه من حيث مل بشرع فيه نية العبادة من حيث تزوج فيقدح فيها الرياء والسمعة خبالف العبادات 

ن طلب احلظ فيها سائغا مل يصح النص على االمتنان ا ىف املقصود ا تعظيم اهللا تعاىل جمردا ووجه ثالث أنه لو مل يك
 القرآن والسنة كقوله تعاىل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم

أزواجا لتسكنوا إليها وقال هو الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا وقال الذى جعل لكم األرض فراشا 
 من الثمرات رزقا لكم وقال ومن رمحته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به

فيه ولتبتغوا من فضله وقال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا إىل آخر اآليات إىل غري ذلك مما ال حيصى وذلك أن 
ة وخالف للعادات وقطع لألهواء ما جاء يف معرض جمرد التكليف ال يقع النص عليه ىف معرض االمتنان ألنه ىف نفسه كلف

كالصالة والصيام واحلج واجلهاد إال ما حنا حنو قوله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم بعد قوله كتب عليكم القتال 
وهو كره لكم خبالف ما متيل إليه النفوس وتقتضى به األوطار وتفتح به أبواب التمتع واللذات النفسانية وتسد به اخلالت 

من الغذاء والدواء ودفع املضرات وأضراب ذلك فإن اإلتيان ا ىف معرض اإلمتنان مناسب وإذا كان كذلك الواقعة 
wاقتضى هذا البساط األخذ ا من جهة ما وقعت املنة ا فال يكون األخذ على ذلك قدحا ىف العبودية وال نقصا من حق 
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 ا وذلك صحيح فإن قيل فيلزم على هذا أن يكون األخذ هلا الربوبية لكنهم مطالبون على أثر ذلك بالشكر للذى امنت
بقصد التجرد عن احلظ قادحا أيضا إذ كان املقصود املفهوم من الشارع إثبات احلظ واالمتنان به وهذا أيضا ال يقال به 

 على اإلطالق ملا تقدم

 ألنه إذا ندب إىل التزوج مثال فأخذه فاجلواب أن أخذها من حيث تلبية األمر أو اإلذن قد حصل ىف ضمنه احلظ وبالتبعية
من حيث الندب على وجه لو مل يندب إليه لتركه مثال فإن أخذه من هنالك قد حصل له به أخذه من حيث احلظ ألن 
الشارع قصد بالنكاح التناسل مث أتبعه آثارا حسنة من التمتع باللذات واالنغمار ىف نعم يتنعم ا املكلف كاملة فالتمتع 

 من مجلة ما قصده الشارع فكان قصد هذا القاصد بريئا من احلظ وقد اجنر ىف قصده احلظ فال فرق بينه وبني من باحلالل
قصد بالنكاح نفس التمتع فال خمالفة للشارع من جهة القصد بل له موافقتان موافقة من جهة قبول ما قصد الشارع أن 

شارع فىاجلملة يقتضي إعتبار املكلف له يف حسن األدب فكان له يتلقاه بالقبول وهو التمتع وموافقة من جهة أن أمر ال
تأدب مع الشارع يف تلبية األمر زيادة إىل حصول ما قصده من نيل حظ املكلف وأيضا ففى قصد امتثال األمر القصد إىل 

يس له هذه املقصد األصلي من حصول النسل فهو بامتثال األمر ملب للشارع ىف هذا القصد خبالف طلب احلظ فقط فل
املزية فإن قيل فطالب احلظ ىف هذا الوجه ملوم إذ أمهل قصد الشارع ىف األمر من هذه اجلهة فاجلواب أنه مل يهمله مطلقا 

فأنه حني ألقى مقاليده ىف نيل هذه احلظوظ للشارع على اجلملة حصل له بالضمن مقتضى ما قصد الشارع فلم يكن 
صد الشارع األصلي وأيضا فالداخل ىف حكم هذه احلظوظ للشارع على اجلملة قصد املكلف يف نيل احلظوظ منافيا لق

حصل له بالضمن مقتضى ما قصد الشارع فلم يكن قصد املكلف يف نيل احلظوظ منافيا لقصد الشارع األصلي وأيضا 
 فالداخل حبكم الشرط العادى على أنه مل يلد ويتكلف التربية والقيام مبصاحل

ه عامل إذا أتى األمر من بابه أنه ينفق على الزوجة ويقوم مبصاحلها لكن ال يستوي القصدان قصد األهل والولد كما أن
االمتثال ابتداء حىت كان احلظ حاصال بالضمن وقصد احلظ ابتداء حىت صار قصد االمتثال بالضمن فثبت بالضمن فثبت 

ذا فرضناه مل يقصد االمتثال على حال وإمنا طلب أن قصد احلظ ىف هذا القسم غري قادح ىف العمل فإن قيل فطالب احلظ إ
حظه جمردا حبيث لو تأتى له على غري الوجه املشروع ألخذ به لكنه مل يقدر عليه إال بالوجه املشروع فهل يكون القصد 

 حظه األول ىف حقه موجودا بالقوة أم ال فاجلواب أنه موجود له بالقوة أيضا ألنه إذا مل يكن له سبيل إىل الوصول إىل
على غري املشروع فرجوعه إىل الوجه املشروع قصد إليه وقصد الوجه املشروع يتضمن امتثال األمر أو العمل مبقتضى 
اإلذن وهو القصد األول األصلي وإن مل يشعر به على التفصيل وقد مر بيان هذا ىف موافقة قصد الشارع وأما العمل 

لوبه وافق الشارع أو خالفه فليس من احلق يف شىء وهو ظاهر باحلظ واهلوى حبيث يكون قصد العامل حتصيل مط
والشواهد عليه أظهر فإن قيل أما كونه عامال على قصد املخالفة فظاهر أنه عامل باهلوى ال باحلق وأما عمله علىغري 

ه حكم قصد املخالفة فليس عامال باهلوى بإطالق فقد تبني ىف موضعه أن العامل باجلهل فيخالف أمر الشارع حكم
الناسى فال ينسب عمله إىل اهلوى هكذا بإطالق وإذا وافق أمر الشرع جهال فسيأيت أن يصح عمله على اجلملة فال يكون 
wعمله باهلوى أيضا وإىل هذا فالعامل باهلوى إذا صادف أمر الشارع فلم تقول أنه عامل باهلوى وقد وافق قصده مع ما مر 
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ظ حممودا فاجلواب أنه إذا عمل على غري قصد املخالفة فال يستلزم أن يكون موافقا له آنفا أن موافقة أمر الشارع تصري احل
 بل احلاالت ثالث

حال يكون فيها قاصدا للموافقة فال خيلو أن يصيب بإطالق كالعامل يعمل على وفق ما علم فال إشكال أو يصيب حبكم 
ن اجلاهل إذا ظن يف تقديره أن العمل هكذا وأن العمل اإلتفاق أوال يصيب فهذان قسمان يدخل فيهما العامل باجلهل فإ

مأذون فيه على ذلك الوجه الذي دخل فيه مل يقصد خمالفة لكن فرط يف اإلحتياط لذلك العمل فيؤاخذ يف الطريق وقد ال 
فق أو خالف يؤآخذ إذا مل يعد مفرطا وميضي عمله إن كان موافقا وأما إذا قصد خمالفة أمر الشارع فسواء يف العبادات وا

ال اعتبار مبا خيالف فيه ألنه خمالف القصد بإطالق ويف العادات األصل اعتبار ما وافق دون ما خالف ألن ما ال تشترط 
النية يف صحته من األعمال ال اعتبار مبوافقته يف القصد الشرعي وال خمالفته كمن عقد عقدا يقصد أنه فاسد فكان 

 أن عليه يف قصد املخالفة درك اإلمث وأما إذا مل يقصد موافقة وال خمالفة فهو العمل صحيحا أو شرب جالبا يظنه مخرا إال
يف جمرد احلظ أو الغفلة كالعامل وال يدري ما الذي يعمل أو يدري ولكنه إمنا قصده جمرد العاجلة معرضا عن كونه 

مل يكلف الناسي وال الغافل وال غري مشروعا أو غري مشروع وحكمه يف العبادات عدم الصحة لعدم نية اإلمتثال ولذلك 
العاقل ويف العادات الصحة إن وافق قصد الشارع وإال فعدم الصحة ويف هذا املوضع نظر إذ يقال إن املقصد هنا ملا انتفي 

ال فاملوافقة غري معتربة إلمكان االسترسال ا يف املخالفة وقد يظر هلذا تأثري يف تصرفات احملجور كالطفل والسفيه الذي 
قصد له إىل موافقة قصد الشارع يف إصالح املال فلذلك قيل بعدم نفوذ تصرفاته مطلقا وإن وافقت املصلحة وقيل بنفوذ 

 ما وافق املصلحة

منها ال ما خالفها على تفصيل أصله هذا النظر وهو أن مطلق القصد إىل املصلحة غري منتهض فهو ذا القصد خمالف 
 يعترب مبا ينشأ عنه وقد نشأ هنا مع عدم القصد موافقة قصد الشارع فصح فصل حيث قلنا للشارع وقد يقال القصد إمنا

بالصحة يف التصرفات العادية وإن خالف القصد قصد الشارع فإن ما مضى الكالم فيه مع اصطالح الفقهاء وأما إذا 
ل ما خالف قصد الشارع فهو اعتربنا ما هو مذكور يف هذا الكتاب يف نوع الصحة والبطالن من كتاب األحكام فك

باطل على اإلطالق لكن بالتفسري املتقدم واهللا أعلم املسألة السابعة املطلوب الشرعي ضربان أحدمها ما كان من قبيل 
العاديات اجلارية بني اخللق يف اإلكتسابات وسائر احملاوالت الدنيوية اليت هي طرق احلظوظ العاجلة كالعقود على 

 املالية على تنوعها والثاين ما كان من قبيل العبادات الالزمة للمكلف من جهة توجهه إىل الواحد اختالفها والتصاريف
املعبود فأما األول فالنيابة فيه صحيحة فيقوم فيها اإلنسان عن غريه وينوب منابه فيما ال خيتص به منها فيجوز أن ينوب 

 والوكالة وحنو ذلك مما هو يف معناه ألن احلكمة اليت يطلب ا منابه يف استجالب املصاحل له ودرء املفاسد عنه باإلعانة
املكلف يف ذلك كله صاحلة أن يأيت ا سواه كالبيع والشراء واألخذ واإلعطاء واإلجارة واإلستئجارة واخلدمة والقبض 

للبس والسكىن والدفع وما أشبه ذلك ما مل يكن مشروعا حلكمة ال تتعدى املكلف عادة أو شرعا كاألكل والشرب وا
وغري ذلك مما جرت به العادات وكالنكاح وأحكامه التابعة له من وجوه اإلستمتاع اليت ال تصح النيابة فيها شرعا فإن 
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النظر فيه ألن حكمته ال تتعدى صاحبها إىل غريه ومثل ذلك وجوه العقوبات واإلزدجار ألن مقصود الزجر ال يتعدى 
 مل يكن ذلك راجعا إىل املال فإن النيابة فيه تصح فإن كان دائرا بني األمر املايل وغريه فهو جمال نظر صاحب اجلناية ما

واجتهاد كاحلج والكفارات فاحلج بناء على أن املغلب فيه التعبد فال تصح النيابة فيه أو املال فتصح والكفارة بناء على أا 
ذبح بناء على ما بين عليه ىف احلج وما أشبه هذه األشياء فاحلاصل أن زجر فتختص أو جرب فال ختتص وكالتضحية يف ال

حكمة العاديات إن اختصت باملكلف فال نيابة وإال صحت النيابة وهذا القسم ال حيتاج إىل إقامة دليل لوضوح األمر فيه 
 وعمل العامل ال جيتزى به غريه وأما الثاين فالتعبدات الشرعية ال يقوم فيها أحد عن أحد وال يغىن فيها عن املكلف غريه

وال ينتقل بالقصد إليه وال يثبت إن وهب وال حيمل إن حتمل وذلك حبسب النظر الشرعي القطعي نقال وتعليال فالدليل 
على صحة هذه الدعوى أمور أحدها النصوص الدالة على ذلك كقوله تعاىل وال تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس 

 قرآن وال تزر وازرة وزر أخرى يف مواضع ويف بعضها وإن تدع مثقلة إىل محلها ال حيمللإلنسان إال ما سعى ويف ال

منه شيء ولو كان ذا قرىب مث قال ومن تزكى فإمنا يتزكى لنفسه وقال تعاىل وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا 
 وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وقال ولنحمل خطاياكم وما هم حباملني من خطاياهم من شيء إم لكاذبون وقال

تعاىل وال تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشى يريدون وجهه ما عليك من حسام من شيء اآلية وأيضا ما يدل على 
أن أمور اآلخرة ال ميلك فيها أحد عن أحد شيئا كقوله يوم ال متلك نفس لنفس شيئا فهذا عام يف نقل األجور أو محل 

ار وحنوها وقال واخشوا يوما ال جيزى والد عن ولده وال مولود هو جاز عن والده شيئا وقال واتقوا يوما ال جتزى األوز
نفس عن نفس شيئا وال يقبل منها شفاعة وال يؤخذ منها عدل اآلية إىل كثري من هذا املعىن ويف احلديث حني أنذر عليه 

ين ال أملك لكم من اهللا شيئا والثاين املعىن وهو أن مقصود العبادات الصالة والسالم عشريته األقربني يا بين فالن إ
اخلضوع هللا والتوجه إليه والتذلل بني يديه واإلنقياد حتت حكمه وعمارة القلب بذكره حىت يكون العبد بقلبه وجوارحه 

ب طاقته والنيابة تنايف هذا حاضرا مع اهللا ومراقبا له غري غافل عنه وأن يكون ساعيا يف مرضاته وما يقرب إليه على حس
املقصود وتضاده ألن معىن ذلك أن ال يكون العبد عبدا وال املطلوب باخلضوع والتوجه خاضعا وال متوجها إذا ناب عنه 

غريه يف ذلك وإذا قام غريه يف ذلك مقامة فذلك الغري هو اخلاضع املتوجه واخلضوع والتوجه وحنومها إمنا هو اتصاف 
اإلتصاف اليعدو املتصف به وال ينتقل عنه إىل غريه والنيابة إمنا معناها أن يكون املنوب منه مبرتلة بصفات العبودية و

النائب حىت يعد املنوب عنه متصفا مبا اتصف به النائب وذلك ال يصح يف العبادات كما يصح يف التصرفات فإن النائب 
 فا بأنه مؤد لدينه فال مطالبةيف أداء الدين مثال ملا قام مقام املديان صار املديان متص

للغرمي بعد ذلك به وهذا ىف التعبد ال يتصور ما مل يتصف املنوب عنه مبثل ما اتصف به النائب وال نيابة إذ ذاك على حال 
والثالث أنه لو صحت النيابة ىف العبادات البدنية لصحت ىف األعمال القلبية كاإلميان وغريه من الصرب والشكر والرضى 

ل واخلوف والرجاء وما أشبه ذلك ومل تكن التكاليف حمتومة على املكلف عينا جلواز النيابة فكان جيوز أمره ابتداء والتوك
على التخيري بني العمل واالستنابة ولصح مثل ذلك ىف املصاحل املختصة باألعيان من العاديات كاألكل والشرب والوقاع 

wلتعزيرات وأشباهها من أنواع الزجر وكل ذلك باطل بال خالف من واللباس وما أشبه ذلك وىف احلدود والقصاص وا
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جهة أن حكم هذه األحكام خمتصة فكذلك سائر التعبدات وما تقدم من آيات القرآن كلها عمومات ال حتتمل 
 التخصيص ألا

عنادا ولو حمكمات نزلت مبكة احتجاجا على الكفار وردا عليهم ىف اعتقادهم محل بعضهم عن بعض أو دعواهم ذلك 
كانت حتتمل اخلصوص ىف هذا املعىن مل يكن فيها رد عليهم وملا قامت عليهم ا حجة أما على القول بأن العموم إذا 

خص ال يبقى حجة ىف الباقي الظاهر وأما على قول غريهم فلتطرق احتمال التخصيص بالقياس أو غريه وإذا تأمل الناظر 
 التخصيص والنسخ وغري ذلك من األمور املعارضة فينبغي للبيب أن يتخذها عمدة العمومات املكية وجد عامتها عرية عن

ىف الكليات الشرعية وال ينصرف عنها فإن قيل كيف هذا وقد جاء ىف النيابة ىف العبادات واكتساب األجر والوزر من 
أن امليت يعذب ببكاء احلي عليه الغري وعلى ما مل يعمل أشياء أحدها األدلة الدالة على خالف ما تقدم وهى مجلة منها 

وأن من سن سنة حسنة أو سيئة كان له أجرها أو عليه وزرها وأن الرجل إذا مات انقطع عمله إال من ثالث وأنه ما من 
نفس تقتل ظلما إال كان على ابن آدم األول كفل منها وىف القرآن والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإميان أحلقنا م ذريام 

 بأن األبناء يرفعون إىل منازل اآلباء وإن مل يبلغوا ذلك بأعماهلم وىفوفسر 

احلديث إن فريضة اهللا أدركت أيب شيخا كبريا ال يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وىف رواية أفرأيت لو 
عليه صوم صام عنه وليه كان على أبيك دين فقضيته أكان جيزئه قالت نعم قال فدين اهللا أحق أن يقضى ومن مات و

وقيل يا رسول اهللا إن أمي ماتت وعليها نذر مل تقضيه قال تقضه عنها وقد قال مبقتضى هذه األحاديث كرباء وعلماء 
ومجاعة ممن مل يذهب إىل ذلك قالوا جبواز هبة العمل وأن ذلك ينفع املوهوب له عند اهللا تعاىل فهذه مجلة تدل على ما مل 

ني أن ما تقدم ىف الكلية املذكورة ليست على العموم فال تكون صحيحة والثاىن أن لنا قاعدة يرجع يذكر من نوعها وتب
إليها غري خمتلف فيها وهى قاعدة الصدقة عن الغري وهى عبادة ألا إمنا تكون صدقة إذا قصد ا وجه اهللا تعاىل وامتثال 

 وانتفع به وال سيما إن كان ميتا فهذه عبادة حصلت فيها أمره فإذا تصدق الرجل عن الرجل أجزأ ذلك عن املتصدق عنه
 النيابة ويؤكد ذلك ما كان

من الصدقة فرضا كالزكاة فإن اخراجها عن الغري جائز وجاز عن ذلك الغري والزكاة أخية الصالة والثالث أن لنا قاعدة 
فإن حاصل األمر ىف ذلك أن يتلف زيد فيغرم أخرى متفقا عليها أو كاملتفق عليها وهى حتمل العاقلة للدية ىف قتل اخلطأ 

عمرو وليس ذلك إال من باب النيابة ىف أمر تعبدي ال يعقل معناه ومنه أيضا نيابة اإلمام عن املأموم ىف القراءة وبعض 
هللا أركان الصالة مثل القيام والنيابة عنه ىف سجود السهو مبعىن أنه حيمله عنه وكذلك الدعاء للغري فإن حقيقتة خضوع 
وتوجه إليه والغري هو املنتفع مبقتضى تلك العبادة وقد خلق اهللا مالئكة عبادم اإلستغفار للمؤمنني خصوصا وملن يف 
األرض عموما وقد استغفر النيب ألبويه حىت نزل ما كان للنىب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني وقال يف ابن أيب 

ر هلم أو ال تستغفر هلم ونزل وال تصل على أحد منهم مات أبدا اآلية وإن ألستغفرن لك ما أنه عنك حىت نزل استغف
 كان قد ي عنه فلم ينه عن اإلستغفار ملن كان حيا منهم وقال عليه الصالة
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والسالم اللهم اغفر لقومي فإم ال يعلمون وعلى اجلملة فالدعاء للغري مما علم من دين األمة ضرورة والرابع أن النيابة يف 
عمال البدنية غري العبادات صحيحة وكذلك بعض العبادات البدنية وإن كانت واجبة على اإلنسان عينا وكذلك املالية األ

وأوهلا اجلهاد فإنه جائز أن يستنيب فيه املكلف به غريه جبعل وبغري جعل إذا أذن اإلمام واجلهاد عبادة فإذا جازت النيابة 
شروعة ألن اجلميع مشروع واخلامس أن مآل األعمال التكليفية أن جيازي عليها يف مثل هذا فلتجز يف باقي األعمال امل

وقد جيازى اإلنسان على ما مل يعمل خريا كان اجلزاء أو شرا وهو أصل متفق عليه يف اجلملة وذلك ضربان أحدمها 
خذ ا من أجر غريه ومحل املصائب النازلة يف نفسه وأهله وولده وعرضه فإنه إن كانت باكتساب كفر ا من سيآته وأ

غريه وزره ومل يعمل بذلك فضال عن أن جيد أمله كما يف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه يف املفلس يوم القيامة وإن 
 كانت بغري اكتساب فهي

كفارات فقط أو كفارات وأجور وكما جاء فيمن غرس غرسا أو زرع زرعا يأكل منه إنسان أو حيوان أنه له أجر 
بط فرسا يف سبيل اهللا فأكل يف مرج أو روضة أو شرب يف ر أو اسنت شرفا أو شرفني ومل يرد أن يكون ذلك وفيمن ارت

فهي له حسنات وسائر ما جاء يف هذا املعىن والضرب الثاين النيات اليت تتجاوز األعمال كما جاء أن املرء يكتب له قيام 
ال حىت قال عليه الصالة والسالم يف املتمىن أن يكون له مال يعمل الليل أو اجلهاد إذا حبسه عن عذر وكذلك سائر األعم

به مثل عمل فالن فهما يف األجر سواء ويف اآلخر فهما ىف الوزر سواء وحديث من هم حبسنة فلم يعملها كتبت له 
 حسنة واملسلمان يلتقيان بسيفيهما

 كالعامل نفسه يف األجر والوزر فإذا كان كالعامل احلديث إىل غري ذلك من األدلة الدالة على عد املكلف مبجرد النية
وليس بعامل وال عمل عنه غريه فأوىل أن يكون كالعامل إذا استناب غريه على العمل فاجلواب أن هذه األشياء وإن كان 

ادة فليست منها ما قال بعض العلماء فيه بصحة النيابة فإن للنظر فيها متسعا أما قاعدة الصدقة عن الغري وإن عددناها عب
من هذا الباب فإن كالمنا يف نيابة يف عبادة من حيث هي تقرب إىل اهللا تعاىل وتوجه إليه والصدقة عن الغري من باب 

التصرفات املالية وال كالم فيها وأما قاعدة الدعاء فظاهر أنه ليس يف الدعاء نيابة ألنه شفاعة للغري فليس من هذا الباب 
عمال البدنية واملالية فإا مصاحل معقولة املعىن ال يشترط فيها من حيث هي كذلك نية بل املنوب وأما قاعدة النيابة يف األ

عنه إن نوى القربة فيما له سبب فيه فله أجر ذلك فإن العبادة منه صدرت ال من النائب والنيابة على جمرد التفرقة أمر 
مال املعدودة يف العبادات فهي يف احلقيقة معقولة املعىن خارج عن نفس التقرب بإخراج املال واجلهاد وإن كان من األع

 كسائر فروض الكفايات اليت هى مصاحل الدنيا لكن ال حيصل لصاحبها األجر اآلخروي إال إذا

قصد وجه اهللا تعاىل وإعالء كلمة اهللا فإن قصد الدنيا فذلك حظه مع أن املصلحة اجلهادية قائمة كقاعدة األمر باملعروف 
ن املنكر واجلهاد شعبة منها على أن من أهل العلم من كره النيابة يف اجلهاد باجلعل ملا فيه من تعريض النفس والنهي ع

للهلكة يف عرض من أعراض الدنيا ولو فرض هنا قصد التقرب بالعمل مل يصح فيه من تلك اجلهة نيابة أصال فهذا األصل 
ست من باب النيابة يف التعبد وإمنا األجر والكفارة يف مقابلة ما نيل منه ال اعتراض به أيضا وأما قاعدة املصائب النازلة فلي

wال ألمر خارج عن ذلك وكون حسنات الظامل تعطي املظلوم أو سيئات املظلوم تطرح على الظامل فمن باب الغرامات 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 الشاطيب-املوافقات يف أصول الشريعة                  215

هم وقد فات القضاء يف فهي معاوضات ألن األعواض األخروية إمنا تكون يف األجور واألوزار إذ ال دينار هناك وال در
الدنيا ومسألة الغرس والزرع من باب املصائب يف املال ومن باب اإلحسان به إن كان باختيار مالكه ومسألة العاجز عن 
األعمال راجعة إلىاجلزاء على األعمال املختصة بالعامل بال نيابة إذ عد يف اجلزاء بسبب نيته كمن عمل تفضال من اهللا 

ام إمنا جتري يف الدنيا على الظاهر ولذلك يقال فيمن عجز عن عبادة واجبة ويف نيته أن لو قدر عليها تعاىل مع أن األحك
لعملها إن له أجر من عملها مع أن ذلك ال يسقط القضاء عنه فيما بينه وبني اهللا إن كانت العبادة مما يقضى كما أنه لو 

قدر كان له وزر من عمل وال يعد يف الدنيا كمن عمل حىت جيب متىن أن يقتل مسلما أو يسرق أو يفعل شرا إال أنه مل ي
عليه ما جيب على الفاعل حقيقة فليست من النيابة يف شيء وإن فرضت النيابة فالنائب هو املكتسب فعمله عليه أو له 

 فهذه القواعد ال تنقض ما تأصل ونرجع إىل ما ذكر أول السؤال فإنه عمدة من خالف يف املسألة

ذيب امليت ببكاء احلي ظاهر محله على عادة العرب يف حتريض املريض إذا ظن املوت أهله على البكاء عليه فحديث تع
وأما من سن سنة وحديث ابن آدم األول وحديث انقطاع العمل إال من ثالث وما أشبه ذلك فإن اجلزاء فيها راجع إىل 

ن سببه جتري املسببات والكفل الراجع إىل املتسبب ناشىء عمل املأجور أو املوزور ألنه الذي تسبب فيه أوال فعلى جريا
عن عمله ال عن عمل املتسبب الثاين وإىل هذا املعىن يرجع قوله تعاىل والذين آمنوا واتبعتهم ذريام اآلية ألن ولده كسب 

ا كسب أن ولده من كسبه فما جرى عليه من خري فكأنه منسوب إىل األب وبذلك فسر قوله تعاىل ما أغىن عنه ماله وم
من كسبه فال غرو أن يرجع إىل مرتلته وتقر عينه به كما تقر عينه بسائر أعماله الصاحلة وذلك قوله تعاىل وما ألتناهم من 

عملهم من شيء وإمنا يشكل من كل ما أورد ما بقي من األحاديث فإا كالنص يف معارضة القاعدة املستدل عليها 
يها خاصة وذلك الصيام واحلج وأما النذر فإمنا كان صياما فريجع إىل الصيام والذي وبسببها وقع اخلالف فيما نص ف

جياب به فيها أمور أحدها أن األحاديث فيها مضطربة نبه البخاري مذسلم على اضطراا فانظره يف اإلكمال وهو مما 
ي قال يف حديث من مات وعليه يضعف اإلحتجاج ا إذا مل تعارض أصال قطعيا فكيف إذا عارضته وأيضا فإن الطحاو

صوم صام عنه وليه إنه مل يرو إال من طريق عائشة وقد تركته فلم تعمل به وأفتت خبالفه وقال يف حديث اليت ماتت 
 وعليها نذر إنه ال يرويه إال ابن عباس وقد خالفه وأفىت بأنه ال يصوم أحد عن أحد

من قبل ما صح منها بإطالق كأمحد ابن حنبل ومنهممن قبل من قال والثاين أن الناس على أقوال يف هذه األحاديث منهم 
ببعضها فأجاز ذلك يف احلج دون الصيام وهو مذهب الشافعي ومنهم من منع بإطالق كمالك بن أنس فأنت ترى 

بعضهم مل يأخذ ببعض األحاديث وإن صح وذلك دليل على ضعف األخذ ا ىف النظر ويدل على ذلك أم اتفقوا ىف 
صالة على ما حكاه ابن العريب وإن كان ذلك الزما يف احلج ملكان ركعيت الطواف ألم تبع وجيوز يف التبع ما ال جيوز ال

يف غريه كبيع الشجرة بثمرة قد أبرت وبيع العبد مباله واتفقوا على املنع يف األعمال القلبية والثالث أن من العلماء من 
بارها مطلقا وذلك أنه قال سبيل األنبياء صلوات اهللا عليهم أن ال مينعوا أحدا تأول األحاديث على وجه يوجب ترك اعت

من فعل اخلري يريد أم سئلوا عن القضاء يف احلج والصوم فأنفذوا ما سئلوا فيه من جهة كونه خريا ال من جهة أنه جاز 
w كما قال تعاىل وأن ليس لإلنسان إال ما عن املنوب عنه وقال هذا القائل ال يعمل أحد عن أحد شيئا فإن عمله فهو لنفسه
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سعى والرابع أنه حيتمل أن تكون هذه األحاديث خاصة مبن كان له تسبب يف يف تلك األعمال كما إذا أمر بأن حيج عنه 
أو أوصى بذلك أو كان له فيه سعي حىت يكون موافقا لقوله تعاىل وأن ليس لإلنسان إال ما سعى وهو قول بعض العلماء 

س أن قوله صام عنه وليه حممول على ما تصح فيه النيابة وهو الصدقة جمازا ألن القضاء تارة يكون مبثل املقضى واخلام
 وتارة مبا يقوم مقامه عند تعذره وذلك يف الصيام اإلطعام ويف احلج النفقة عمن حيج عنه أو ما أشبه ذلك

ريعة قطعي ومل تبلغ مبلغ التواتر اللفظي وال املعنوي والسادس أن هذه األحاديث على قلتها معارضة ألصل ثابت يف الش
فال يعارض الظن القطع كما تقرر أن خرب الواحد ال يعمل به إال إذا مل يعارضه أصل قطعي وهو أصل مالك بن أنس 

وأيب حنيفة وهذا الوجه هو نكتة املوضع وهو املقصود فيه وما سواه من األجوبة تضعيف ملقتضى التمسك بتلك 
ديث وقد وضح مأخذ هذا األصل احلسن وباهللا التوفيق فصل ويبقى النظر يف مسألة هلا تعلق ذا املوضع وهي األحا

مسألة هبة الثواب وفيها نظر فللمانع أن مينع ذلك من وجهني أحدمها أن اهلبة إمنا صحت يف الشريعة يف شيء خمصوص 
يل فال يصح القول ا والثاين أن الثواب والعقاب من جهة وضع وهو املال وأما يف ثواب األعمال فال وإذا مل يكن هلا دل

الشارع كاملسببات بالنسبة إىل األسباب وقد نطق بذلك القرآن كقوله تعاىل تلك حدود اهللا ومن يطع اهللا ورسوله يدخله 
ملون ادخلوا اجلنة مبا جنات مث قال ومن يعص اهللا ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وقوله جزاء مبا كانوا يع

كنتم تعملون وهو كثري وهذا أيضا كالتوابع بالنسبة إىل املتبوعات كاستباحة اإلنتفاع باملبيع مع عقد البيع واستباحة 
البضع مع عقد النكاح فال خرية للمكلف فيه هذا مع أنه جمرد تفضل من اهللا تعاىل على العامل وإذا كان كذلك اقتضى 

ليس للعامل فيه نظر وال اختيار وال يف يده منه شيء فإذا ال يصح فيه تصرف ألن التصرف من توابع أن الثواب والعقاب 
امللك اإلختياري وليس يف اجلزاء ذلك فال يصح للعامل تصرف فيما ال ميلك كما ال يصح لغريه وللمجيز أن يستدل أيضا 

 من وجهني

يف األموال وتوابعها إما أن تدخل حتت عمومها أو إطالقها وإما أحدمها أن أدلته من الشرع هي األدلة على حواز اهلبة 
بالقياس عليها ألن كل واحد من املال والثواب عوض مقدر فكما جاز يف أحدمها جاز يف اآلخر وقد تقدم يف الصدقة 

لثاين أن كون عن الغري أا هبة الثواب ال يصح فيها غري ذلك فإذا كان كذلك صح وجود الدليل فلم يبق للمنع وجه وا
اجلزاء مع األعمال كاملسببات مع األسباب وكالتوابع مع املتبوعات يقضي بصحة امللك هلذا العامل كما يصح يف األمور 
الدنيوية وإذا ثبت امللك صح التصرف باهلبة ال يقال أن الثواب ال ميلك كما ميلك املال ألنه إما أن يكون يف الدار اآلخرة 

ل هنالك واآلن مل ميلك منه شيئا وإما أن ميلك هنا منه شيئا حسبما اقتضاه قوله تعاىل من عمل فقط وهو النعيم احلاص
صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة اآلية فذلك مبعىن اجلزاء يف اآلخرة أي أنه ينال يف الدنيا طيب عيش 

عيم الدائم فليس له أمر ميلكه اآلن حىت تصح هبته وإمنا من غري كدر مؤثر يف طيب عيشه كما ينال يف اآلخرة أيضا الن
ذلك يف األموال اليت يصح حوزها وملكها اآلن ألنا نقول هو وإن مل ميلك نفس اجلزاء فقد كتب له يف غالب الظن عند 

ال وصح التصرف اهللا تعاىل واستقر له ملكا بالتمليك وإن مل حيزه اآلن وال يلزم من امللك احلوز وإذا صح مثل هذا يف امل
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فيه باهلبة وغريها صح فيما حنن فيه فقد يقول القائل ما ورثته من فالن فقد وهبته لفالن ويقول إن اشترى يل وكيلي عبدا 
 فهو حر أو هبة ألخي وما أشبه ذلك وإن مل حيصل شيء من ذلك

 عن أن حيوزه من يد الوكيل يصح يف حوزه وكما يصح هذا التصرف فيما بيد الوكيل فعله وإن مل يعلم به املوكل فضال
أيضا التصرف مبثله فيما هو بيد اهللا الذي هو على كل شيء وكيل فقد وضح إذا مغزى النظر يف هبة الثواب واهللا املوفق 

للصواب املسألة الثامنة من مقصود الشارع يف األعمال دوام املكلف عليها والدليل على ذلك واضح كقوله تعاىل إال 
ين هم على صالم دائمون وقوله يقيمون الصالة وإقام الصالة مبعىن الدوام عليها ذا فسرت اإلقامة حيث املصلني الذ

ذكرت مضافة إىل الصالة وجاء هذا كله يف معرض املدح وهو دليل على قصد الشارع إليه وجاء األمر به صرحيا يف 
أحب العمل إىل اهللا ما داوم عليه صاحبه وإن قل وقال مواضع كثرية كقوله وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة ويف احلديث 

خذوا من العمل ماتطيقون فإن اهللا لن ميل حىت متلوا وكان عليه الصالة والسالم إذا عمل عمال أثبته وكان عمله دمية 
ة وأيضا فإن يف توقيت الشارع وظائف العبادات من مفروضات ومسنونات ومستحبات يف أوقات معلومة األسباب ظاهر

ولغري أسباب ما يكفي يف حصول القطع بقصد الشارع إىل إدامة األعمال وقد قيل يف قوله تعاىل يف الذين ترهبوا فما 
 رعوها حق رعايتها إن عدم مراعام هلا هو تركها بعد الدخول فيها واإلستمرار

احملافظة عليها بإطالق لكنهم قاموا فصل فمن هنا يؤخذ حكم ما ألزمه الصوفية أنفسهم من األوراد يف األوقات وأمروا ب
بأمور ال يقوم ا غريهم فاملكلف إذا أراد الدخول يف عمل غري واجب فمن حقه أن ال ينظر إىل سهولة الدخول فيه 

ابتداء حىت ينظر يف مآله فيه وهل يقدر على الوفاء به طول عمره أم ال فإن املشقة اليت تدخل على املكلف من وجهني 
هة شدة التكليف يف نفسه بكثرته أو ثقله يف نفسه والثاين من جهة املداومة عليه وإن كان يف نفسه خفيفا أحدمها من ج

وحسبك من ذلك الصالة فإا من جهة حقيقتها خفيفة فإذا انضم إليها معىن املداومة ثقلت والشاهد لذلك قوله تعاىل 
 فجعلها كبرية حىت قرن ا األمر بالصرب واستثين اخلاشعني فلم واستعينوا بالصرب والصالة وإا لكبرية إال على اخلاشعني

تكن عليهم كبرية ألجل ما وصفهم به من اخلوف الذي هو سائق والرجاء الذي هو حاد وذلك ما تضمنه قوله الذين 
فرار والراجي يظنون أم مالقو رم اآلية فإن اخلوف والرجاء يسهالن الصعب فإن اخلائف من األسد يسهل عليه تعب ال

لنيل مرغوبه يقصر عليه الطويل من املسافة وألجل الدخول يف الفعل على قصد اإلستمرار وضعت التكاليف على التوسط 
وأسقط احلرج وى عن التشديد وقد قال عليه الصالة والسالم إن هذا الدين متني فأوغل فيه برفق وال تبغض إىل نفسك 

طع وال ظهرا أبقى وقال من يشاد هذا الدين يغلبه وهذا يشمل التشديد بالدوام كما عبادة اهللا فإن املنبت ال أرضا ق
 يشمل التشديد بأنفس األعمال واألدلة على هذا املعىن كثرية

املسألة التاسعة الشريعة حبسب املكلفني كلية عامة مبعىن أنه ال خيتص باخلطاب حبكم من أحكامها الطلبية بعض دون 
لدخول حتت أحكامها مكلف ألبتة والدليل على ذلك مع أنه واضح أمور أحدها النصوص بعض وال حياشى من ا

املتضافرة كقوله تعاىل وما أرسلناك إال كافة للناس بشريا ونذيرا وقوله قل يا أيها الناس إىن رسول اهللا إليكم مجيعا وقوله 
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ا يدل على أن البعثة عامة ال خاصة ولو كان عليه الصالة والسالم بعثت إىل األمحر واألسود وأشباه هذه النصوص مم
 بعض الناس خمتصا مبا مل خيص به غريه مل يكن مرسال للناس مجيعا إذ يصدق على من مل يكلف

بذلك احلكم اخلاص أنه مل يرسل إليه به فال يكون مرسال بذلك احلكم اخلاص إىل الناس مجيعا وذلك باطل فما أدى إليه 
انني وحنوهم ممن ليس مبكلف فإنه مل يرسل إليه بإطالق وال هو داخل حتت الناس املذكورين يف مثله خبالف الصبيان وا

القرآن فال اعتراض به وما تعلق بأفعاهلم من األحكام املنسوبة إىل خطاب الوضع فظاهر األمر فيه والثاين أن األحكام إذا 
ن املصاحل مرآة فلو وضعت على اخلصوص مل تكن موضوعة كانت موضوعة ملصاحل العباد فالعباد بالنسبة إىل ما تقتضيه م

ملصاحل العباد بإطالق لكنها كذلك حسبما تقدم يف موضعه فثبت أن أحكامها على العموم ال على اخلصوص وإمنا يستثىن 
منني من هذا ما كان اختصاصا برسول اهللا كقوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنىب إىل قوله خالصة لك من دون املؤ

وقوله ترجى من تشاء منهن اآلية وما أشبه ذلك مما ثبت فيه اإلختصاص به بالدليل ويرجع إىل هذا ما خص هو به بعض 
 أصحابه كشهادة خزمية فإنه راجع إليه عليه الصالة والسالم

عن أحد بعدك أو غري راجع إليه كاختصاص أيب بردة بن نيار بالتضحية بالعناق اجلذعة وخصه بذلك قوله ولن جتزىء 
فهذا ال نظر فيه إذ هو راجع إىل جهة رسول اهللا وألجله وقع النص على اإلختصاص يف مواضعه إعالما بأن األحكام 
الشرعية خارجة عن قانون اإلختصاص والثالث امجاع العلماء املتقدمني على ذلك من الصحابة والتابعني ومن بعدهم 

 يف أمثاهلا وحاولوا فيما وقع من األحكام على قضايا معينة وليس هلا صيغ ولذلك صريوا أفعال رسول اهللا حجة للجميع
عامة أن جتري على العموم إما بالقياس أو بالرد إىل الصيغة أن جتري على العموم املعنوي أو غري ذلك من احملاوالت حبيث 

زيد منها وطرا زوجناكها لكى ال ال يكون احلكم على اخلصوص يف النازلة األوىل خمتصا به وقد قال تعاىل فلما قضى 
يكون على املؤمنني حرج اآلية فقرر احلكم يف خمصوص ليكون عاما يف الناس وتقرر صحة اإلمجاع ال حيتاج إىل مزيد 

لوضوحه عند من زاول أحكام الشريعة والرابع أنه لو جاز خطاب البعض ببعض األحكام حىت خيص باخلروج عنه بعض 
قواعد اإلسالم أن ال خياطب ا بعض من كملت فيه شروط التكليف ا وكذلك يف اإلميان الناس جلاز مثل ذلك يف 

 الذي هو رأس األمر

وهذا باطل فما لزم عنه مثله وال أعىن بذلك ما كان حنو الواليات وأشباهها من القضاء واإلمامة والشهادة والفتيا ىف 
م وغريها فإن هذه األشياء راجعة إىل النظر ىف شرط التكليف ا وجامع النوازل والعرافة والنقابة والكتابة والتعليم للعلو

الشروط ىف التكليف القدرة على املكلف به فالقادر على القيام ذه الوظائف مكلف ا على اإلطالق والعموم ومن ال 
وحنوها فالتكليف عام ال يقدر على ذلك سقط التكليف عنه بإطالق كاألطفال واانني بالنسبة إىل الطهارة والصالة 

خاص من جهة القدرة أو عدمها ال من جهة أخرى بناء على منع التكليف مبا ال يطاق وكذلك األمر ىف كل ما كان 
مومها للخطاب اخلاص كمراتب اإليغال ىف األعمال ومراتب اإلحتياط على الدين وغري ذلك فصل وهذا األصل يتضمن 

يمة ىف إثبات القياس على منكريه من جهة أن اخلطاب اخلاص ببعض الناس واحلكم فوائد عظيمة منها أنه يعطى قوة عظ
w اخلاص كان واقعا ىف زمن رسول اهللا كثريا ومل يؤت فيها بدليل عام يعم أمثاهلا من الوقائع فال يصح
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القضية لفظ مع العلم بأن الشريعة موضوعة على العموم واإلطالق إال أن يكون اخلصوص الواقع غري مراد وليس ىف 
يستند إليه ىف إحلاق غري املذكور باملذكور فأرشدنا ذلك إىل أنه ال بد ىف كل واقعة وقعت إذ ذاك أن يلحق ا ما ىف 

معناها وهو معىن القياس وتأيد بعمل الصحابة رضى اهللا عنهم فانشرح الصدر لقبوله ولعل هذا يبسط ىف كتاب األدلة 
ريا ممن مل يتحقق بفهم مقاصد الشريعة يظن أن الصوفية جرت على طريقة غري طريقة بعد هذا إن شاء اهللا ومنها أن كث

اجلمهور وأم امتازوا بأحكام غري األحكام املبثوثة ىف الشريعة مستدلني على ذلك بأمور من أقواهلم وأفعاهلم ويرشحون 
لى مذهبكم مث قال أما على مذهبنا ذلك مبا حيكى عن بعضهم أنه سئل عما جيب ىف زكاة كذا فقال على مذهبنا أو ع

فالكل هللا وأما على مذهبكم فكذا وكذا وعند ذلك افترق الناس فيهم فمن مصدق ذا الظاهر مصرح بأن الصوفية 
اختصت بشريعة خاصة هى أعلى مما بث ىف اجلمهور ومن مكذب ومشنع حيمل عليهم وينسبهم إىل اخلروج عن الطريقة 

كال الفريقني ىف طرف وكل مكلف داخل حتت أحكام الشريعة املبثوثة ىف اخللق كما تبني آنفا املثلى واملخالفة للسنة و
ولكن روح املسألة الفقه ىف الشريعة حىت يتبني ذلك واهللا املستعان ومن ذلك أن كثريا يتومهون أن الصوفية أبيح هلم أشياء 

وات إىل رتبة املالئكة الذين سلبوا اإلتصاف بطلبها وامليل مل تبح لغريهم ألم ترقوا عن رتبة العوام املنهمكني ىف الشه
إليها فاستجازوا ملن ارتسم ىف طريقتهم إباحة بعض املمنوعات يف الشرع بناء على اختصاصهم عن اجلمهور فقد ذكر 

 اخلمر بناء على حنو هذا يف مساع الغناء وإن قلنا بالنهي عنه كما أن من الفالسفة املنتسبني إىل اإلسالم من استباح شرب
 قصد التداوي ا واستجالب النشاط ىف الطاعة ال على قصد التلهي

وهذا باب فتحته الزنادقة بقوهلم إن التكليف خاص بالعوام ساقط عن اخلواص وأصل هذا كله إمهال النظر يف األصل 
مة يف مجيع املكلفني على حسب ما كانت املتقدم فليعنت به وباهللا التوفيق املسألة العاشرة كما أن األحكام والتكليفات عا

بالنسبة إىل رسول اهللا إال ما خص به كذلك املزايا واملناقب فما من مزية أعطيها رسول اهللا سوى ما وقع استثناؤه إال 
وقد أعطيت أمته منا أمنوذجا فهي عامة كعموم التكاليف بل قد زعم ابن العريب أن سنة اهللا جرت أنه إذ أعطى اهللا نبيا 

شيئا أعطى أمته منه وأشركهم معه فيه مث ذكر من ذلك أمثلة وما قاله يظهر يف هذه امللة باالستقراء أما أوال فالوراثة 
العامة يف االستخالف على األحكام املستنبطة وقد كان من اجلائز أن تتعبد األمة بالوقوف عندما حد من غري استنباط 

ه األصوليون ولكن اهللا من على العباد باخلصوصية اليت خص ا نبيه عليه وكانت تكفي العمومات واإلطالق حسبما قال
الصالة والسالم إذ قال تعاىل لتحكم بني الناس مبا أراك اهللا وقال يف األمة لعلمه الذين يستنبطونه منهم وهذا واضح فال 

دها الصالة من اهللا تعاىل فقال تعاىل تطول به وأما ثانيا فقد ظهر ذلك من مواضع كثرية تقتصر منها على ثالثني وجها أح
يف النىب عليه الصالة والسالم إن اهللا ومالئكته يصلون على النىب اآلية وقال يف األمة هو الذي يصلى عليكم ومالئكته 

 ليخرجكم من الظلمات إىل النور وقال أولئك عليهم صلوات من رم ورمحة

يب ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال يف األمة ليدخلنهم مدخال يرضونه والثاين اإلعطاء إىل اإلرضاء قال تعاىل يف الن
وقال رضي اهللا عنهم ورضوا عنه والثالث غفران ما تقدم وما تأخر قال تعاىل ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر 

w واملؤمنات جنات جتري من ويف األمة ما روى أن اآلية ملا نزلت قال الصحابة هنيئا مريئا فما لنا فرتل ليدخل املؤمنني
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حتتها األار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئام فعم ما تقدم وما تأخر ويف اآلية األوىل إمتام النعمة يف قوله ويتم نعمته 
عليك ويهديك صراطا مستقيما وقال يف األمة ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته 

 الوجه الرابع واخلامس الوحي وهو النبوة قال تعاىل إنا أوحينا إليك وسائر ما يف هذا املعىن وال حيتاج إىل عليكم اآلية وهو
 شاهد ويف األمة الرؤيا الصاحلة جزء من ستة

وأربعني جزءا من النبوة والسادس نزول القرآن على وفق املراد قال تعاىل قد نرى تقلب وجهك يف السماء فقد كان عليه 
ة والسالم حيب أن يرد إىل الكعبة وقال تعاىل أيضا ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء ملا كان قد حبب الصال

إليه النساء فلم يوقف فيهن على عدد معلوم ويف األمة قال عمر وافقت ريب يف ثالث قلت يا رسول اهللا لو اختذت مقام 
قلت يا رسول اهللا يدخل عليك الرب والفاجر فلو أمرت أمهات إبراهيم مصلى فرتلت واختذوا من مقام إبراهيم مصلى و

املؤمنني باحلجاب فأنزل اهللا آية احلجاب قال وبلغين معاتبة النيب بعض نسائه فدخلت عليهم فقلت إن انتهينت أو ليبدلن 
 نيب أناهللا رسوله خريا منكن فأنزل اهللا عسى ربه إن طلقكن اآلية وحديث اليت ظاهر منها زوجها فسألت ال

زوجي ظاهر مين وقد طالت صحبيت معه وقد ولدت له أوالدا فقال عليه الصالة والسالم قد حرمت عليه فرفعت رأسها 
إىل السماء فقالت إىل اهللا أشكو حاجيت إليه مث عادت فأجاا مث ذهبت لتعيد الثالثة فأنزل اهللا قد مسع اهللا قول اليت جتادلك 

ملن تتبع ونزلت براءة عائشة رضي اهللا عنها من اإلفك على وفق ما أرادت إذ قالت وأنا يف زوجها اآلية ومن هذا كثري 
حينئذ أعلم أين بريئة وأن اهللا مربءي بربآءيت ولكن اهللا ما ظننت أن اهللا مرتل يف شأين وحيا يتلى ولشأين يف نفسي كان 

 يف النوم رؤيا يربئين اهللا ا وقال هالل ابن أمية أحقر من أن يتكلم اهللا يف بأمر يتلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول اهللا
والذي بعثك باحلق إين لصادق فليرتلن اهللا ما يربىء ظهري من احلد فرتل والذين يرمون أزواجهم اآلية وهذا خاص 
 بزمان رسول اهللا النقطاع الوحي بانقطاعه والسابع الشفاعة قال تعاىل عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا وقد ثبت

شفاعة هذه األمة كقوله عليه الصالة والسالم يف أويس يشفع يف مثل ربيعة ومضر أئمتكم شفعاؤكم وغري ذلك والثامن 
شرح الصدر قال تعاىل أمل نشرح لك صدرك اآلية وقال يف األمة أفمن شرح اهللا صدره لإلسالم فهو على نور من ربه 

ت ذلك يف احلديث إذ خرج عليه الصالة والسالم ونفر من أصحابه والتاسع اإلختصاص باحملبة ألن حممدا حبيب اهللا ثب
 يتذاكرون فقال بعضهم عجبا

إن اهللا اختذ من خلقه خليال وقال آخر ماذا بأعجب من كالم موسى كلمه اهللا تكليما وقال آخر فعيسى كلمه اهللا 
كم إن اهللا اختذ إبراهيم خليال وهو وروحه وقال آخر آدم اصطفاه اهللا فخرج عليهم فسلم وقال قد مسعت كالمكم وعجب

كذلك وموسى جني اهللا وهو كذلك وعيسى روح اهللا وهو كذلك وآدم اصطفاه اهللا وهو كذلك أال وأنا حبيب اهللا وال 
فخر وأنا حامل لواء احلمد يوم القيامة وال فخر وأنا أول شافع وأنا أول مشفع وال فخر وأنا أول من حيرك حلق اجلنة 

 فيدخلنيها ومعي فقراء املؤمنني وال فخر وأنا أكرم األولني واآلخرين وال فخر ويف األمة فسوف يأتى اهللا فيفتح اهللا يل
بقوم حيبهم وحيبونه اآلية وجاء يف هذا احلديث أنه أول من يدخل اجلنة وأن أمته كذلك وهو العاشر وأنه أكرم األولني 

wناس وهو احلادي عشر والثاين عشر أنه جعل شاهدا على أمته واآلخرين وقد جاء يف األمة كنتم خري أمة أخرجت لل
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اختص بذلك دون األنبياء عليهم السالم ويف القرآن الكرمي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا والثالث عشر خوارق العادات معجزات وكرامات للنيب ويف حق األمة كرامات وقد وقع 

 خلالف هل يصح أن يتحدي الويلا

بالكرامة دليال على أنه ويل أم ال وهذا األصل شاهد له وسيأيت حبول اهللا وقدرته والرابع عشر الوصف باحلمد يف الكتب 
السالفة وبغريه من الفضائل ففي القرآن ومبشرا برسول يايت من بعدي امسه أمحد ومسيت أمته احلمادين اجلهادين واخلامس 

م مع األمية قال تعاىل هو الذى بعث يف األميني رسوال منهم وقال فآمنوا باهللا ورسوله النىب األمى الذى يؤمن عشر العل
باهللا اآلية ويف احلديث حنن أمة أمية ال حنسب وال نكتب والسادس عشر مناجاة املالئكة ففي النيب ظاهر وقد روى يف 

كعمران بن احلصني ونقل عن األولياء من هذا والسابع عشر العفو بعض الصحابة رضي اهللا عنهم أنه كان يكلمه امللك 
قبل السؤال قال تعاىل عفا اهللا عنك مل أذنت هلم ويف األمة مث صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والثامن عشر رفع 

ان فصار ذكره عليه الذكر قال تعاىل ورفعنا لك ذكرك وذكر أن معناه قرن امسه بامسه يف عقد اإلميان ويف كلمة األذ
الصالة والسالم مرفوعا منوها به وقد جاء من ذكر األمة ومدحهم والثناء عليهم يف القرآن ويف الكتب السالفة كثري 

 وجاء يف بعض األحاديث عن

 موسى عليه الصالة والسالم أنه قال اللهم اجعلين من أمة أمحد ملا وجد يف التوراة من اإلشادة بذكرهم والثناء عليهم

والتاسع عشر أن معادام معاداة هللا ومواالم مواالة هللا قال تعاىل إن الذين يؤذون اهللا ورسوله لعنهم اهللا ويف احلديث من 
آذاين فقد آذى اهللا ويف احلديث من آذى وليا فقد بارزين باحملاربة وقال تعاىل من يطع الرسول فقد أطاع اهللا ومفهومه من 

 ومتام العشرين االجتباء فقال تعاىل يف األنبياء عليهم السالم واجتبيناهم وهديناهم إىل صراط مل يطع الرسول مل يطع اهللا
مستقيم ويف األمة هو اجتباكم وما جعل عليكم يف الدين من حرج ويف احلديث أنه عليه الصالة والسالم مصطفى من 

ادي والعشرون التسليم من اهللا ففي أحاديث إقراء اخللق وقال يف األمة مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا واحل
السالم من اهللا تعاىل على نبيه عليه الصالة والسالم وقال تعاىل قل احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى وإذا جاءك 

 الذين يؤمنون بآياتنا فقل سالم عليكم

سالم من را ومين والثاين والعشرون التثبيت عند توقع وقال جربيل للنيب عليه الصالة والسالم يف خدجية ا اقرأ عليها ال
التفلت البشري قال تعاىل ولوال أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليال وىف األمة يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت 

 ممنون وقال يف األمة فلهم يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة والثالث والعشرون العطاء من غري منة قال تعاىل وإن لك ألجرا غري
أجر غري ممنون والرابع والعشرون تيسري القرآن عليهم قال تعاىل إن علينا مجعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه مث أن علينا 
 بيانه قال ابن عباس علينا أن جنمعه يف صدرك مث إن علينا بيانه علينا أن نبينه على لسانك ويف األمة ولقد يسرنا القرآن

للذكر فهل من مدكر واخلامس والعشرون جعل السالم عليهم مشروعا يف الصالة إذ يقال يف التشهد السالم عليك أيها 
 النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني
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ن واخلبري والعليم والسادس والعشرون أنه مسى نبيه عليه السالم جبملة من أمسائه كالرءوف الرحيم ولألمة حنو املؤم
واحلكيم والسابع والعشرون أمر اهللا تعاىل بالطاعة هلم قال تعاىل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأوىل 

األمر منكم وهم األمراء والعلماء ويف احلديث من أطاع أمريي فقد أطاعين وقال من يطع الرسول فقد أطاع اهللا والثامن 
ب الوارد مورد الشفقة واحلنان كقوله تعاىل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فال يكن يف صدرك حرج والعشرون اخلطا

منه لتنذر به واصرب حلكم ربك فإنك بأعيننا ويف األمة ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم اآلية 
عنكم وخلق اإلنسان ضعيفا وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر يريد اهللا أن خيفف 

 بكم رحيما والتاسع والعشرون العصمة من الضالل بعد اهلدى وغري ذلك من

وجوه احلفظ العامة فالنيب قد عصمه اهللا تعاىل من ذلك كله وجاء ىف األمة ال جتتمع أمىت على ضاللة وجاء احفظ اهللا 
عني إال عبادك منهم املخلصني تفسريه ىف قوله ال جتتمع أمىت على ضاللة وىف قوله وإىن حيفظك وىف القرآن ألغوينهم أمج

واهللا ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدى ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها ومتام الثالثني إمامة األنبياء ففى حديث 
 من األنبياء فحانت الصالة فأممتهم وىف حديث نزول اإلسراء أنه عليه الصالة والسالم أم باألنبياء قال وقد رأيتىن ىف مجاعة

 عيسى عليه السالم إىل األرض ىف آخر الزمان إن إمام

هذه األمة منها وأنه يصلى مؤمتا بإمامها ومن تتبع الشريعة وجد من هذا كثريا يدل على أن أمته تقتبس منه خريات 
ة واحلمد هللا على ذلك فصل وهذا األصل ينبىن عليه قواعد وبركات وترث أوصافا وأحواال موهوبة من اهللا تعاىل ومكتسب

منها أن مجيع ما اعطيته هذه األمة من املزايا والكرامات واملكاشفات والتأييدات وغريها من الفضائل إمنا هى مقتبسة من 
اج املنري الذى مشكاة نبينا لكن على مقدار اإلتباع فال يظن ظان أنه حصل على خري بدون وساطة نبوته كيف وهو السر

يستضىء به اجلميع والعلم األعلى الذى به يهتدى ىف سلوك الطريق ولعل قائال يقول قد ظهرت على أيدى األمة أمور مل 
تظهر على يدى النيب وال سيما اخلواص الىت اختص ا بعضهم كفرار الشيطان من ظل عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه 

م ىف صالته الشيطان وقال لعمر ما سلكت فجا إال سلك الشيطان فجا غري فجك وقد نازع النيب عليه الصالة والسال
 وجاء ىف عثمان بن عفان رضى اهللا عنه أن مالئكة السماء تستحي منه ومل يرد مثل هذا بالنسبة إىل النيب وجاء ىف أسيد

أيديهما حىت تفرقا فافترق النور ابن حضري وعباد بن بشر أما خرجا من عند رسول اهللا ىف ليلة مظلمة فإذا نور بني 
معهما ومل يؤثر مثل ذلك عنه عليه الصالة والسالم إىل غري ذلك من املنقوالت عن الصحابة ومن بعدهم مما مل ينقل أنه 
ظهر مثله على يد النيب فيقال كل ما نقل عن األولياء أو العلماء أو ينقل إىل يوم القيامة من األحوال واخلوارق والعلوم 

فهوم وغريها فهى أفراد وجزئيات داخلة حتت كليات ما نقل عن النيب غري أن أفراد اجلنس وجزئيات الكلي قد ختتص وال
بأوصاف تليق باجلزئي من حيث هو جزئي وإن مل يتصف ا الكلي من جهة ما هو كلي وال يدل ذلك على أن للجزئي 

 بالكلي كيف واجلزئي ال يكون كليا إال جبزئي إذ هو من مزية على الكلي وال أن ذلك ىف اجلزئي خاص به ال تعلق له
حقيقته وداخل ىف ماهيته فكذلك األوصاف الظاهرة على األمة مل تظهر إال من جهة النيب فهى كاألمنوذج من أوصافه 

ء به ولو عليه الصالة والسالم وكراماته والدليل على صحة ذلك أن شيئا منها ال حيصل إال على مقدار اإلتباع واإلقتدا w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 الشاطيب-املوافقات يف أصول الشريعة                  223

كانت ظاهرة لألمة على فرض االختصاص ا واإلستقالل مل تكن املتابعة شرطا فيها ويتبني هذا باملثال املذكور ىف شأن 
 عمر

أال ترى أن خاصيته املذكورة هى هروب الشيطان منه وذلك حفظ من الوقوع فىحبائله ومحله إياه على املعاصى وأنت 
م خاصية الرسول إذ كان معصوما عن الكبائر والصغائر على العموم واإلطالق وال حاجة تعلم أن احلفظ التام املطلق العا

إىل تقرير هذا املعىن هنا فتلك النقطة اخلاصة بعمر من هذا البحر وأيضا فإن فرار الشيطان أو بعده من اإلنسان إمنا 
عليه الصالة والسالم أقدره اهللا على متكنه من املقصود منه احلفظ من غري زيادة وقد زادت مزية النيب فيه خواص منها أنه 

الشيطان حىت هم أن يربطه إىل سارية املسجد مث تذكر قول سليمان عليه السالم هب يل ملكا ال ينبغى ألحد من بعدى 
ومل يقدر عمر على شىء من ذلك ومنها أن النيب عليه الصالة والسالم اطلع على ذلك من نفسه ومن عمر ومل يطلع عمر 

ى شىء منه ومنها أنه عليه الصالة والسالم كان آمنا من نزعات الشيطان وإن قرب منه وعمر مل يكن آمنا وإن بعد عل
عنه وأما منقبة عثمان فلم يرد ما يعارضها بالنسبة إىل النيب بل نقول هو أوىل ا وإن مل يذكرها عن نفسه إذ ال يلزم من 

اصية كانت فيه وهى شدة حيائه وقد كان النيب أشد الناس حياء وأشد عدم ذكرها عدمها وأيضا فإن ذلك لعثمان خل
حياء من العذراء ىف خدرها فإذا كان احلياء أصلها فالنىب عليه الصالة والسالم هو الذى حواه على الكمال وعلى هذا 

 بال كلفة والنيب عليه الترتيب جيري القول ىف أسيد وصاحبه ألن املقصود بذلك اإلضاءة حىت ميكن املشي ىف الطريق ليال
 الصالة والسالم مل يكن الظالم حيجب بصره بل كان يرى ىف الظلمة كما يرى ىف الضوء بل

كان ال حيجب بصره ما هو أكثف من حجاب الظلمة فكان يرى من خلفه كما يرى من أمامه وهذا أبلغ حيث كانت 
من معجزات النيب عليه الصالة والسالم وكراماته اليت اخلارقة يف نفس البصر ال يف املبصر به على أن ذلك إمنا كان 

ظهرت يف أمته بعده ويف زمانه فهذا التقرير هو الذي ينبغي اإلعتماد عليه واألخذ هلذه األمور من جهته العلى اجلملة 
األفضلية واخلاصية فرمبا يقع للناظر فيها ببادىء الرأى إشكال وال إشكال فيها حبول اهللا وانظر يف كالم القرايف يف قاعدة 

فصل ومن الفوائد يف هذا األصل أن ينظر إىل كل خارقة صدرت على يدي أحد فإن كان هلا أصل يف كرامات الرسول 
عليه الصالة والسالم ومعجزاته فهي صحيحة وإن مل يكن هلا أصل فغري صحيحة وإن ظهر ببادىء الرأى أا كرامة إذ 

اخلوارق بكرامة بل منها ما يكون كذلك ومنها ما ال يكون كذلك وبيان ذلك ليس كل ما يظهر على يدي اإلنسان من 
باملثال أن أرباب التصريف باهلمم والنقربات بالصناعة الفلكية واألحكام النجومية قد تصدر عنهم أفاعيل خارقة وهي 

ألنه إن كان ذلك بدعاء كلها ظلمات بعضها فوق بعض ليس هلا يف الصحة مدخل وال يوجد هلا يف كرامات النيب منبع 
خمصوص فدعاء النيب مل يكن على تلك النسبة وال جتري فيه تلك اهليئة وال اعتمد على قران يف الكواكب وال التمس 

سعودها أو حنوسها بل حترى جمرد اإلعتماد على من إليه يرجع األمر كله واللجأ إليه معرضا عن الكواكب وناهيا عن 
 ح من عبادي مؤمن يب وكافر احلديث وإن حترىاالستناد إليها إذ قال أصب

وقتا أو دعا إىل حتريه فلسبب برىء من هذا كله كحديث الترتل وحديث اجتماع املالئكة طريف النهار وأشباه ذلك 
wوالدعاء أيضا عبادة ال يزاد فيها وال ينقص أعين الكيفيات املستفعلة واهليئات املتكلفة اليت مل يعهد مثلها فيما تقدم 
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كذلك األدعية اليت ال جتد مساقها يف متقدم الزمان وال متأخره وال مستعمل النيب عليه الصالة والسالم والسلف الصاحل و
واليت روعي فيها طبائع احلروف يف زعم أهل الفلسفة ومن حنا حنوهم مما مل يقل به غريهم وإن كان بغري دعاء كتسليط 

بت النقل وال جتد له أصال بل أصل ذلك حال حكمي وتدبري فلسفي ال اهلمم على األشياء حىت تنفصل فذلك غري ثا
شرعي هذا وإن كان اإلنفعال اخلارق حاصال به فليس بدليل على الصحة كما أنه قد يتعدى ظاهرا بالقتل واجلرح بل قد 

وضع مزلة يوصل بالسحر والعني إىل أمثال ذلك وال يكون شاهدا على صحته بل هو باطل صرف وتعد حمض وهذا امل
قدم للعوام ولكثري من اخلواص فليتنبه له فصل ومنها أنه ملا ثبت أن النيب حذر وبشر وأنذر وندب وتصرف مبقتضى 

اخلوارق من الفراسة الصادقة واإلهلام الصحيح والكشف الواضح والرؤيا الصاحلة كان من فعل مثل ذلك ممن اختص 
 مبا ليس خبارج عن املشروع لكن مع مراعاة شرط ذلك ومن بشيء من هذه األمور على طريق من الصواب وعامال

 الدليل على صحته زائدا إىل ما تقدم أمران

أحدمها أن النيب قد عمل مبقتضى ذلك أمرا ويا وحتذيرا وتبشريا وإرشادا مع أنه مل يذكر أن ذلك خاص به دون أمته 
 يثبت دليل على اإلختصاص به دون غريه فدل على أن األمة حكمهم يف ذلك حكمه شأن كل عمل صدر منه ومل

ويكفي من ذلك ما ترك بعده يف أمته من املبشرات وإمنا فائدا البشارة والنذارة اليت يترتب عليها اإلقدام واإلحجام وقد 
 بعد ذلك قال عليه الصالة والسالم لعبد اهللا بن عمر يف رؤياه امللكني وقوهلما له نعم الرجل أنت لو تكثر الصالة فلم يزل

يكثر الصالة ويف رواية فقال رسول اهللا إن عبد اهللا رجل صاحل لو كان يكثر الصالة من الليل وقال عليه الصالة والسالم 
أليب ذر إين أراك ضعيفا وإين أحب لك ما أحب لنفسي ال تأمرن على اثنني وال تولني مال يتيم وقوله لثعلبة بن حاطبة 

قليل تودي شكره خري من كثري ال تطيقه وقال ألنس اللهم كثر ماله وولده ودل عليه الصالة وسأله الدعاء له بكثرة املال 
 الصالة

الصالة والسالم أناسا شىت على ما هو أفضل األعمال يف حق كل واحد منهم عمال بالفراسة الصادقة فيهم وقال ألعطني 
 ففتح اهللا على يديه وقال لعثمان بن عفان إنه لعل اهللا أن الراية غدا رجال يفتح اهللا على يديه فأعطاها عليا رضي اهللا عنه

يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فال ختلعه فرتب على اإلطالع الغييب وصاياه النافعة وأخرب أنه ستكون هلم أمناط 
خري منكم ويغدوأحدهم يف حلة ويروح يف أخرى وتوضع بني يديه صحفه وترفع أخرى مث قال آخر احلديث وأنتم اليوم 

يومئذ وأخرب مبلك معاوية ووصاه وأن عمارا تقتله الفئة الباغية وبأمراء يؤخرون الصالة عن وقتها مث وصاهم كيف 
يصنعون وأم سيلقون بعده أثرة مث أمرهم بالصرب إىل سائر ما أخرب به عليه الصالة والسالم من املغيبات اليت حصلت ا 

  والتبشري وغري ذلك وهو أكثر من أن حيصىفوائد اإلميان والتصديق والتحذير

والثاىن عمل الصحابة رضى اهللا عنهم مبثل ذلك من الفراسة والكشف واإلهلام والوحي النومي كقول أيب بكر إمنا مها 
أخواك وأختاك وقول عمر يا سارية اجلبل فأعمل النصيحة الىت أنبأ عنها الكشف ويه ملن أراد أن يقص على الناس وقال 

اف أن تنتفخ حىت تبلغ الثريا وقوله ملن قص عليه رؤياه أن الشمس والقمر رآمها يقتتالن فقال مع أيهما كنت قال مع أخ
wالقمر قال كنت مع اآلية املمحوة ال تلى عمال أبدا ويكثر نقل مثل هذا عن السلف الصاحل ومن بعدهم من العلماء 
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شرط العمل على مقتضى هذه األمور والكالم فيه حيتمل بسطا فلنفرده واألولياء نفع اهللا م ولكن يبقى هنا النظر ىف 
بالكالم عليه وهى املسألة احلادية عشرة وذلك أن هذه األمور ال يصح أن تراعى وتعترب إال بشرط أن ال خترم حكما 

ل أو وهم وإما من شرعيا وال قاعدة دينية فإن ما خيرم قاعدة شرعية أو حكما شرعيا ليس حبق ىف نفسه بل هو إما خيا
القاء الشيطان وقد خيالطه ما هو حق وقد ال خيالطه ومجيع ذلك ال يصح اعتباره من جهة معارضته ملا هو ثابت مشروع 

وذلك أن التشريع الذى أتى به رسول اهللا عام ال خاص كما تقدم ىف املسألة قبل هذا وأصله ال ينخرم وال ينكسر له 
ت حكمه مكلف وإذا كان كذلك فكل ما جاء من هذا القبيل الذى حنن بصدده مضادا اطراد وال حياشى من الدخول حت

ملا متهد ىف الشريعة فهو فاسد باطل ومن أمثله ذلك مسألة سئل عنها ابن رشد ىف حاكم شهد عنده عدالن مشهوران 
طل فمثل هذا من الرؤيا ال معترب ا ىف بالعدالة ىف أمر فرأى احلاكم ىف منامه أن النيب قال له ال حتكم ذه الشهادة فإا با

 أمر وال ي وال بشارة وال نذارة ألا خترم قاعدة من قواعد الشريعة وكذلك

سائر ما يأيت من هذا النوع وما روى أن أبا بكر رضى اهللا عنه أنفذ وصية رجل بعد موته برؤيا رؤيت فهى قضية عني ال 
الورثة رضوا بذلك فال يلزم منها خرم أصل وعلى هذا لو حصلت له مكاشفة تقدح ىف القواعد الكلية إلحتماهلا فلعل 

بأن هذا املاء املعني مغصوب أو جنس أو أن هذا الشاهد كاذب أو أن املال لزيد وقد حتصل باحلجة لعمرو أو ما أشبه 
م وال ترك قبول الشاهد وال ذلك فال يصح له العمل على وفق ذلك ما مل يتعني سبب ظاهر فال جيوز له اإلنتقال إىل التيم

الشهادة باملال لزيد على حال فإن الظواهر قد تعني فيها حبكم الشريعة أمر آخر فال يتركها اعتمادا على جمرد املكاشفة أو 
الفراسة كما ال يعتمد فيها على الرؤيا النومية ولو جاز ذلك جلاز نقض األحكام ا وإن ترتبت ىف الظاهر موجباا وهذا 

صحيح حبال فكذا ما حنن فيه وقد جاء ىف الصحيح إنكم ختتصمون إىل ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض غري 
 فأحكم له على حنو ما أمسع منه احلديث فقيد احلكم

مبقتضى ما يسمع وترك ما وراء ذلك وقد كان كثري من األحكام الىت جترى على يديه يطلع على أصلها وما فيها من حق 
ولكنه عليه الصالة والسالم مل حيكم إال على وفق ما مسع ال على وفق ما علم وهو أصل ىف منع احلاكم أن حيكم وباطل 

بعلمه وقد ذهب مالك ىف القول املشهور عنه أن احلاكم إذا شهدت عنده العدول بأمر يعلم خالفه وجب عليه احلكم 
 بشهادم كان حاكما بعلمه هذا مع كون علم احلاكم مستفادا بشهادم إذا مل يعلم منهم تعمد الكذب ألنه إذا مل حيكم

من العادات الىت ال ريبة فيها ال من اخلوارق الىت تداخلها أمور والقائل بصحة حكم احلاكم بعلمه فذلك بالنسبة إىل العلم 
العريب عن قاضى القضاة املستفاد من العادات ال من اخلوارق ولذلك مل يعتربه رسول اهللا وهو احلجة العظمى وحكى ابن 

الشاشي املالكي ببغداد أنه كان حيكم بالفراسة ىف األحكام جريا على طريقة إياس بن معاوية أيام كان قاضيا قال 
ولشيخنا فخر اإلسالم أيب بكر الشاشي جزء ىف الرد عليه هذا ما قال وهو حقيق بالرد إن كان حيكم بالفراسة مطلقا من 

هذا مشكل من وجهني أحدمها أنه خالف ما نقل عن أرباب املكاشفات والكرامات فقد امتنع غري حجة سواها فإن قيل 
أقوام عن تناول أشياء كان جائزا هلم ىف الظاهر تناوهلا اعتمادا على كشف أو إخبار غري معهود أال ترى إىل ما جاء عن 

w هم أن يأكل منها فنادته الشجرة أنالشبلي حني اعتقد أن ال يأكل إال من احلالل فرأى بالبادية شجرة تني ف
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ال تأكل مىن فإىن ليهودي وعن عباس ابن املهتدى أنه تزوج امرأة فليلة الدخول وقع عليه ندامة فلما أراد الدنو منها زجر 
 عنها فامتنع وخرج فبعد ثالثة أيام ظهر هلا زوج وكذلك من كان له عالمة عادية أو غري عادية يعلم ا هل هذا املتناول

حالل أم ال كاحلارث احملاسيب حيث كان له عرق ىف بعض أصابعه إذا مد يده إىل ما فيه شبهة حترك فيمتنع منه وأصل 
ذلك حديث أيب هريرة رضى اهللا عنه وغريه ىف قصة الشاه املسمومة وفيه فأكل رسول اهللا وأكل القوم وقال ارفعوا 

رباء احلديث فبىن رسول اهللا على ذلك القول وانتهى هو وى أصحابه أيديكم فإا أخربتين أا مسمومة ومات بشر بن ال
عن األكل بعد اإلخبار وهذا أيضا موافق لشرع من قبلنا وهو شرع لنا إال أن يرد ناسخ وذلك ىف قصة بقرة بىن إسرائيل 

ىف قصة اخلضر ىف خرق إذ أمروا بذحبها وضرب القتيل ببعضها فأحياه اهللا وأخرب بقاتله فرتب عليه احلكم بالقصاص و
السفينة وقتل الغالم وهو ظاهر ىف هذا املعىن إىل غري ذلك مما يؤثر ىف معجزات األنبياء عليهم الصالة والسالم وكرامات 
األولياء رضى اهللا عنهم والثاىن أنه إذا ثبت أن خوارق العادات بالنسبة إىل األنبياء واألولياء كالعادات بالنسبة إلينا فكما 

نا أمر عادي على جناسة املاء أو غصبه لوجب علينا اإلجتناب فكذلك ههنا إذ ال فرق بني إخبار من عامل الغيب أو لو دل
من عامل الشهادة كما أنه ال فرق بني رؤية البصر لوقوع النجاسة ىف املاء ورؤيتها بعني الكشف الغييب فال بد أن يبين 

 هما فقد أبعداحلكم على هذا كما يبين على ذلك ومن فرق بين

فاجلواب أن ال نزاع بيننا ىف أنه قد يكون العمل على وفق ما ذكر صوابا وعمال مبا هو مشروع على اجلملة وذلك من 
وجهني أحدمها اإلعتبار مبا كان من النيب فيه فيلحق به ىف القياس ما كان ىف معناه إذا مل يثبت أن مثل هذا من اخلوارق 

األمور اخلارقة بدليل الواقع وإمنا خيتص به من حيث كان معجزا وتكون قصة اخلضر على خمتص بالنيب من حيث كان من 
هذا مما نسخ ىف شريعتنا على أن خرق السفينة قد عمل مبقتضاه بعض العلماء بناء على ما ثبت عنده من العادات أما قتل 

حمكمة على التأويل اآلخر على وفق القول الغالم فال ميكن القول به وكذلك قصة البقرة منسوخة على أحد التأويلني و
املذهيب ىف قول املقتول دمي عند فالن والثاين على فرض أنه ال يقاس وهو خالف مقتضى القاعدة األوىل إذ اجلارى عليها 

العمل بالقياس ولكن أن قدرنا عدمه فنقول إن هذه احلكايات عن األولياء مستندة إىل نص شرعي وهو طلب اجتناب 
قلوب الذى هو اإلمث وحزاز القلوب يكون بأمور ال تنحصر فيدخل فيها هذا النمط وقد قال عليه الصالة والسالم حزاز ال

 الرب ما اطمأنت إليه النفس واإلمث ما حاك ىف صدرك فإذا مل خيرج هذا عن كونه مستندا إىل نصوص شرعية عند من

علوم ولكن ليس ىف اعتبار مثل هذه األمور ما خيل بقاعدة فسر حزاز القلوب باملعىن األعم الذي ال ينضبط إىل أمر م
شرعية وكالمنا إمنا هو ىف مثل مسألة ابن رشد وأشباهها وقتل اخلضر الغالم على هذا ال ميكن القول مبثله ىف شريعتنا ألبتة 

 تدل على خالفة فهو حكم منسوخ ووجه ما تقرر أنه إن كان مث من احلكايات ما يشعر مبقتضى السؤال فعمدة الشريعة
فإن أصل احلكم بالظاهر مقطوع به ىف األحكام خصوصا وبالنسبة إىل االعتقاد ىف الغري عموما أيضا فإن سيد البشر صلى 
اهللا عيله وسلم مع إعالمه بالوحي جيرى األمور على ظواهرها ىف املنافقني وغريهم وإن علم بواطن أحواهلم ومل يكن ذلك 

 على ما جرت عليه وال يقال إمنا كان ذلك من قبيل ما قال خوفا أن يقول الناس إن حممدا مبخرجة عن جريان الظواهر
wيقتل أصحابه فالعلة أمر آخر ال ما زعمت فإذا عدم ما علل به فال حرج ألنا نقول هذا من أدل الدليل على ما تقرر ألن 
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لقتل بسبب ظاهر فالعذر فيه ظاهر واضح ومن فتح هذا الباب يؤدي إىل أن ال حيفظ ترتيب الظواهر فإن من وجب عليه ا
طلب قتله بغري سبب ظاهر بل مبجرد أمر غييب رمبا شوش اخلواطر وران على الظواهر وقد فهم من الشرع سد هذا الباب 
مجلة أال ترى إىل باب الدعاوي املستند إىل أن البينة على املدعى واليمني على من أنكر ومل يستثن من ذلك أحد حىت إن 

سول اهللا احتاج إىل البينة ىف بعض ما أنكر فيه مما كان اشتراه فقال من يشهد يل حىت شهد له خزمية بن ثابت فجعلها ر
اهللا شهادتني فما ظنك بآحاد األمة فلو ادعى أكرب الناس على أصلح الناس لكانت البينة على املدعى واليمني على من 

 الغيبية مهملة حبسب األوامر والنواهيأنكر وهذا من ذلك والنمط واحد فاإلعتبارات 

الشرعية ومن هنا مل يعبأ الناس من األولياء وغريهم بكل كشف أو خطاب خالف املشروع بل عدوا أنه من الشيطان 
وإذا ثبت هذا فقضايا األحوال املنقولة عن األولياء حمتملة وما ذكر من تكليم الشجرة فليس مبانع شرعي حبيث يكون 

نها حراما على املكلم كما لو وجد ىف الفالة صيدا فقال له إين مملوك وما أشبه ذلك لكنه تركه لغناه عنه تناول التني م
بغريه من يقني باهللا أو ظن طعام مبوضع آخر أو غري ذلك وكذلك سائر ما ىف هذا الباب أو نقول كان املتناول مباحا له 

ملشورة أو رؤيا أو غري ذلك حسبما يذكر بعد حبول اهللا تعاىل فتركه هلذه العالمة كما يترك اإلنسان أحد اجلائزين 
فكذلك نقول ىف املاء الذي كوشف أنه جنس أو مغصوب وإذا كان له مندوحة عنها حبيث ال ينخرم له أصل شرعي ىف 

 للظاهر الظاهر بل يصري منتقال من جائز إىل مثله فال حرج عليه مع أنه لو فرضنا خمالفته ملقتضى ذلك الكشف إعماال
واعتمادا على الشرع ىف معاملته به فال حرج عليه وال لوم إذ ليس القصد بالكرامات واخلوارق أن خترق أمرا شرعيا وال 

أن تعود على شىء منه بالنقض كيف وهى نتائج عن اتباعه فمحال أن ينتج املشروع ما ليس مبشروع أو يعود الفرع 
ل ما جاء ىف شأن املتالعنني إذ قال عليه الصالة والسالم إن جاءت به على على أصله بالنقض هذا ال يكون ألبتة وتأم

صفة كذا فهو لفالن وإن جاءت به على صفة كذا فهو لفالن فجاءت به على احدى الصفتني وهى املقتضية للمكروه 
أن األميان هي املانعة ومع ذلك فلم يقم احلد عليها وقد جاء ىف احلديث نفسه لوال األميان لكان يل وهلا شأن فدل على 

وامتناعه مما هم به يدل على أن ما تغرس به ال حكم له حني شريعة األميان ولو ثبت بالبينة أو باإلقرار بعد األميان ما قال 
 الزوج مل تكن األميان دارئة للحد عنها واجلواب على السؤال الثاىن أن اخلوارق وإن صارت هلم كغريها فليس

على اإلطالق إذا مل يثبت ذلك شرعا معموال به وأيضا فإن اخلوارق إن جاءت تقتضى املخالفة ذلك مبوجب إلعماهلا 
فهى مدخولة قد شاا ما ليس حبق كالرؤيا غري املوافقة كمن يقال له ال تفعل كذا وهو مأمور شرعا بفعله أو إفعل كذا 

أو من سلك وحده بدون شيخ ومن طالع سري وهو منهي عنه وكثريا ما يقع هذا ملن مل ينب أصل سلوكه على الصواب 
األولياء وجدهم حمافظني على ظواهر الشريعة غري ملتفتني فيها إىل هذه األشياء فإن قيل هذا يقتضى أن ال يعمل عليها 

افقة وقد بنيت املسألة على أا يعمل عليها قيل إن املنفى هنا أن يعمل عليها خبرم قاعدة شرعية فأما العمل عليها مع املو
فليس مبنفى فصل إذا تقرر اعتبار ذلك الشرط فأين يسوغ العمل على وفقها فالقول ىف ذلك أن األمور اجلائزات أو 
املطلوبات الىت فيها سعة جيوز العمل فيها مبقتضى ما تقدم وذلك على أوجه أحدها أن يكون ىف أمر مباح كأن يرى 

wرف ما قصد إليه ىف إتيانه من موافقة أو خمالفة أو يطلع على ما ىف قلبه املكاشف أن فالنا يقصده ىف الوقت الفالين أو يع
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من حديث أو اعتقاد حق أو باطل وما أشبه ذلك فيعمل على التهيئة له حسبما قصد إليه أو يتحفظ من جميئه إن كان 
كما تقدم والثاىن أن قصده الشر فهذا من اجلائز له كما لو رأى رؤيا تقتضى ذلك لكن ال يعامله إال مبا هو مشروع 

يكون العمل عليها لفائدة يرجو جناحها فإن العاقل ال يدخل على نفسه ما لعله خياف عاقبته فقد يلحقه بسبب االلتفات 
 إليها عجب أو غريه والكرامة كما أا خصوصية كذلك هى فتنة واختبار لينظر كيف تعملون

تضيه فال بأس وقد كان رسول اهللا خيرب باملغيبات للحاجة إىل وقد تقدم ذكره فإذا عرضت حاجة أو كان لذلك سبب يق
ذلك ومعلوم أنه عليه الصالة والسالم مل خيرب بكل مغيب اطلع عليه بل كان ذلك ىف بعض األوقات وعلى مقتضى 

ملذكورة ىف احلاجات وقد أخرب عليه الصالة والسالم املصلني خلفه أنه يراهم من وراء ظهره ملا هلم ىف ذلك من الفائدة ا
احلديث وكان ميكن أن يأمرهم وينهاهم من غري إخبار بذلك وهكذا سائر كراماته ومعجزاته فعمل أمته مبثل ذلك ىف 

هذا املكان أوىل منه ىف الوجه األول ولكنه مع ذلك ىف حكم اجلواز ملا تقدم من خوف العوارض كالعجب وحنوه 
لم وال خيلو إخباره من فوائد ومنها تقوية إميان كل من رأى ذلك أو مسع واإلخبار ىف حق النيب عليه الصالة والسالم مس

به هي فائدة ال تنقطع مع بقاء الدنيا والثالث أن يكون فيه حتذير أو تبشري ليستعد لكل عدته فهذا أيضا جائز كاإلخبار 
ؤيا الصاحلة فله أن جيري ا عن أمر يرتل إن مل يكن كذا أو ال يكون إن فعل كذا فيعمل على وفق ذلك على وزان الر

جمرى الرؤيا كما روى عن أيب جعفر بن تركان قال كنت أجالس الفقراء ففتح على بدينار فأردت أن أدفعه إليهم مث 
قلت ىف نفسى لعلي أحتاج إليه فهاج يب وجع الضرس فقلعت سننا فوجعت األخرى حىت قلعتها فهتف يب هاتف إن مل 

ى ىف فيك سن واحدة وعن الروذبارى قال ىف استقصاء ىف أمر الطهارة فضاق صدرى ليلة لكثرة تدفع إليهم الدينار ال يبق
ما صببت من املاء ومل يسكن قلىب فقلت يارب عفوك فسمعت هاتفا يقول العفو ىف العلم فزال عىن ذلك وعلى اجلملة 

 فالشرط املتقدم ال حميص من اعتباره ىف العمل مبقتضى اخلوارق

وإمنا ذكرت هذه األوجه الثالثة لتكون مثاال حيتذى حذوه وينظر ىف هذا اال إىل جهته وقد أشار هذا وهو املطلوب 
النحو إىل التنبيه على أصل آخر وهى املسألة الثانية عشرة إن الشريعة كما أا عامة ىف مجيع املكلفني وجارية على 

وعامل الشهادة من جهة كل مكلف فإليها نرد كل ما جاءنا من خمتلفات أحواهلم فهى عامة أيضا بالنسبة إىل عامل الغيب 
جهة الباطن كما نرد إليها كل ما ىف الظاهر والدليل على ذلك أشياء منها ما تقدم ىف املسألة قبلها من ترك اعتبار 

خلوارق واألمور اخلوارق إال مع موافقة ظاهر الشريعة والثاىن أن الشريعة حاكمة ال حمكوم عليها فلو كان ما يقع من ا
الغيبية حاكما عليها بتخصيص عموم أو تقييد إطالق أو تأويل ظاهر أو ما أشبه ذلك لكان غريها حاكما عليهما 

وصارت هي حمكوما عليها بغريها وذلك باطل بإتفاق فكذلك ما يلزم عنه والثالث أن خمالفة اخلوارق للشريعة دليل على 
 ىف ظواهرها كالكرامات وليست كذلك بل أعماال من أعمال الشيطان كما حكى بطالا ىف نفسها وذلك أا قد تكون

عياض عن الفقيه أيب ميسرة املالكي أنه كان ليلة مبحرابه يصلى ويدعو ويتضرع وقد وجد رقة فإذا احملراب قد انشق 
ألعلى فبصق فيه وقال له وخرج منه نور عظيم مث بدا له وجه كالقمر وقال له متأل من وجهى يا أبا ميسرة فأنا ربك ا
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اذهب يا لعني عليك لعنة اهللا وكما حيكى عن عبد القادر الكيالىن أنه عطش عطشا شديدا فإذا سحابة قد أقبلت 
 وأمطرت عليه شبه الرذاذ حىت شرب مث نودي من سحابة يا فالن أنا ربك وقد أحللت

 عرفت أنه إبليس قال بقوله قد أحللت لك احملرمات لك احملرمات فقال له اذهب يا لعني فاضمحلت السحابة وقيل له مب
هذا وأشباهه لو مل يكن الشرع حكما فيها ملا عرف أا شيطانية وقد نزعت إىل هذا املرتع ىف ابتداء الوحى إىل رسول 

يك إذا اهللا خدجية بنت خويلد زوجة رضى اهللا عنها فإا قالت له أي ابن عم أتستطيع أن ختربين بصاحبك هذا الذى يأت
جاءك قال نعم قالت فإذا جاءك فأخربىن به فلما جاء أخربها فقالت قم يابن عم فاجلس على فخدى اليسرى فجلس مث 

قالت هل تراه قال نعم مث حولته إىل فخدها اليمىن مث إىل حجرها وىف كل ذلك تقول هل تراه فيقول نعم قال الرواي 
 قالت هل تراه قال ال وىف رواية أا أدخلته بينها وبني درعها فذهب فتحسرت وألقت مخارها والنيب جالس ىف حجرها مث

عند ذلك فقالت يا ابن عم اثبت وأبشر فواهللا إنه مللك ما هذا بشيطان وال يقال إن مث مدارك أخر خيتص ا الويل ال 
 مجلة الكرامات واخلوارق إذ يفتقر ا إىل النظر الشرعي ألنا نقول إن كان كما قلت على فرض تسليمة فتلك املدارك من

ال خيتص ا إال من كان وليا هللا فال فرق بينها وبني غريها من اخلوارق املشاهدة فال بد إذا من حكم حيكم بصحتها 
وشاهد يشهد هلا وإذ ذاك يلزم التسلسل وهو حمال وال يكتفى ىف ذلك بدعوى الوجدان فإن الوجدان من حيث هو 

ته وال فساده ألن اآلالم واللذات من املواجد الىت ال تنكر وال يدل ذلك على صحتها أو وجدان ال دليل فيه على صح
فسادها شرعا وكذلك سائر األمور اليت ال يقدر اإلنسان على االنفكاك عنها فالغضب مثال إذا هاج باإلنسان أمر ال ينكر 

كان لغري اهللا وال يفرق بينها إال النظر الشرعي كاملواجد من غري فرق وقد يكون حممودا إذا كان غضبا هللا ومذموما إذا 
 إذ ال يصح أن يقال

هذا الغضب قد أدرك صاحبه أنه حممود ال مذموم من غري نظر شرعي ألن احلمد والذم راجعان إىل الشرع ال إىل العقل 
 متييزه إىل املريب فمن أين أدرك أنه حممود شرعا فال ميكن أن يدركه كذلك بغري الشرع أصال وال يصح أيضا أن ينسب

واملعلم ألن البحث جار فيه أيضا وإمنا الذى يشكل ىف املسألة أن اخلوارق ال قدرة لإلنسان على كسبها وال على دفعها 
إذ هى مواهب من اهللا تعاىل خيتص ا من يشاء من عباده فإذا وردت على صاحبها فال حكم فيها للشرع وإن فرضنا أا 

آلالم واألوجاع على اإلنسان بغتة أو ورود األفراح عليه كذلك من غري اكتساب فكما ال توصف غري موافقة له كورود ا
هذه األشياء حبسن وال قبح شرعا وال يتعلق ا حكم شرعي كذلك ىف مسألتنا بل أشبه شىء ا اإلغماء أو اجلنون أو ما 

ذا أتلف انون ماال أو قتل نفسا أو شرب مخرا ىف أشبهه فال حكم يتعلق به وإن فرضنا حلوق الضرر به على الغري كما إ
حال جنونه أال ترى ما حيكى عن مجلة منهم ىف استغراقهم ىف األحوال حىت متضي عليهم أوقات الصلوات وهم ال 

يشعرون ويقع منهم الوعد فيؤحذون عن أنفسهم ىف املكاشفات واملنازالت فال يفون ويكاشفون بأحوال اخللق حبيث 
لى عورام إىل ما أشبه ذلك فهذا وما كان مثله إذا كان واقعا منهم ومنقوال عنهم وهو داخل عليهم شاءوا أن يطلعون ع

أبوا فكيف ينكر ىف نفسه أو يعد مما يدخل حتت أحكام الشريعة واجلواب أن ما تقدم من األدلة كاف ىف إثبات أصل 
wنت ال قدرة إلنسان ىف كسبها وال دفعها فلقدرته تعلق بأسباب املسألة وما اعترض به ال اعتراض به فإن اخلوارق وإن كا
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هذه املسببات وقد مر أن األسباب هى الىت خوطب املكلف ا أمرا أويا ومسبباا خلق هللا فاخلوارق من مجلتها وتقدم 
 أيضا أن ما نشأ عن األسباب من املسببات فمنسوب إىل املكلف حكمه من جهة التسبب ألجل

هللا فىاملسببات أن تكون على وزان األسباب ىف اإلستقامة واإلعوجاج واإلعتدال واإلحنراف فاخلوارق مسببات أن عادة ا
عن األسباب التكليفية فبقدر اتباع السنة ىف األعمال وتصفيتها من شوائب األكدار وغيوم األهواء تكون اخلارقة املترتبة 

لك األعمال أو عدم صواا كذلك ما حنن فيه وقد قال تعاىل إمنا فكما أنه يعرف من نتائج األعمال العادية صواب ت
جتزون ما كنتم تعملون وقال هل جتزون إال مبا كنتم تكسبون إمنا هى أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم أياها وهوعام ىف 

 به فىاجلملة وإذا اجلزاء الدنيوي واألخروي وفروع الفقه ىف املعامالت شاهدة هنا كشهادة العادات فاملوضوع مقطوع
ثبت هذا فما ظهر فىاخلارقة من استقامة أو اعوجاج فمنسوب إىل الرياضة املتقدمة والنتائج تتبع املقدمات بال شك 

فصار احلكم التكليفي متعلقا باخلوارق من جهة مقدماا فال تسلم لصاحبها وإذ ذاك ال خترج عن النظر الشرعي خبالف 
ا ال سبب له من جهة املكلف فإنه ال يتعلق به حكم تكليفي ولو فرضنا أن املكلف تسبب املرض واجلنون وأشباههما مم

يف حتصيله لكان منسوبا إليه ولتوجه التكليف إليه كالشكر وحنوه فحصل من هذا التقرير أن الشرع حاكم على اخلوارق 
 حدثت أو حتدث إىل يوم القيامة فال وغريها ال خيرج عن حكمه شىء منها واهللا أعلم فصل ومن هنا يعلم أن كل خارقة

يصح ردها وال قبوهلا إال بعد عرضها على أحكام الشريعة فإن ساغت هناك فهى صحيحة مقبولة ىف موضعها وإال مل 
تقبل إال اخلوارق الصادرة على أيدى األنبياء عليهم السالم فإنه ال نظر فيها ألحد ألا واقعة على الصحة قطعا فال ميكن 

 فيها غري

ذلك وألجل هذا حكم إبراهيم عليه السالم ىف ذبح ولده مبقتضى رؤياه وقال له ابنه يا أبت أفعل ما تؤمر وإمنا النظر فيما 
اخنرق من العادات على يد غري املعصوم وبيان عرضها أن تفرض اخلارقة واردة من جمارى العادات فإن ساغ العمل ا 

لرجل يكاشف بامرآة أو عورة حبيث اطلع منها على ما ال جيوز له أن يطلع عادة وكسبا ساغت ىف نفسها وإال فال كا
عليه وأن مل يكن مقصودا له أو رأى أنه يدخل على فالن بيته وهو جيامع زوجته ويراه عليها أو يكاشف مبولود ىف بطن 

 احلسن أو يسمع نداء حيس امرأة أجنبية حبيث يقع بصره على بشرا أو شىء من اعضائها الىت ال يسوغ النظر إليها ىف
فيه بالصوت واحلرف وهو يقول أنا ربك أو يرى صورة مكيفة مقدرة تقول له أنا ربك أو يرى ويسمع من يقول له قد 
أحللت لك احملرمات وما أشبه ذلك من األمور الىت ال يقبلها احلكم الشرعي على حال ويقاس على هذا ما سواه وباهللا 

 عشرة ملا كان التكليف مبنيا على استقرار عوائد املكلفني وجب أن ينظر ىف حكام العوائد ملا ينبين التوفيق املسألة الثالثة
عليها بالنسبة إىل دخول امللكف حتت حكم التكليف فمن ذلك أن جمارى العادات ىف الوجود أمر معلوم ال مظنون وأعىن 

 أن الشرائع باالستقراء إمنا جىء ا على ذلك ولنعترب ىف الكليات ال ىف خصوص اجلزئيات والدليل على ذلك أمور أحدها
 بشريعتنا فإن التكاليف الكلية فيها بالنسبة إىل من يكلف من اخللق موضوعة على وزان

واحد وعلى مقدار واحد وعلى ترتيب واحد ال اختالف فيه حبسب متقدم وال متأخر وذلك واضح ىف الداللة على أن 
wل املكلفني كذلك وأفعال املكلفني إمنا جترى على ترتيبها إذا كان الوجود باقيا على ترتببه موضوعات التكاليف وهى أفعا
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ولو اختلفت العوائد ىف املوجودات القتضى ذلك اختالف التشريع واختالف الترتيب واختالف اخلطاب فال تكون 
 هذا الوجود على أا دائمة غري خمتلفة الشريعة على ما هى عليه وذلك باطل والثاىن أن اإلخبار الشرعي قد جاء بأحوال

إىل قيام الساعة كاالخبار عن السموات واألرض وما بينهما وما فيهما من املنافع والتصاريف واألحوال وأن سنة اهللا ال 
ربه تبديل هلا وأن ال تبديل خللق اهللا كما جاء بإلزام الشرائع على ذلك الوزان أيضا واخلرب من الصادق ال يكون خبالف خم

حبال فإن اخلالف بينهما حمال والثالث أنه لوال أن اطراد العادات معلوم ملا عرف الدين من أصله فضال عن تعرف فروعه 
ألن الدين ال يعرف إال عند اإلعتراف بالنبوة وال سبيل إىل اإلعتراف ا إال بواسطة املعجزة وال معىن للمعجزة إال أا 

  خارق للعادة إال بعد تقرير اطراد العادة ىف احلال واالستقبال كمافعل خارق للعادة وال حيصل فعل

اطردت ىف املاضى وال معىن للعادة إال أن الفعل املفروض لو قدر وقوعه غري مقارن للتحدى مل يقع إال على الوجه املعلوم 
رد إال والداعي صادق فلو كانت العادة ىف أمثاله فإذا وقع مقترنا بالدعوة خارقا للعادة علم أنه مل يقع كذلك خمالفا ملا اط

غري معلومة ملا حصل العلم بصدقة اضطرارا ألن وقوع مثل ذلك اخلارق مل يكن يدعى بدون اقتران الدعوة والتحدى 
لكن العلم حاصل فدل على أن ما انبىن عليه العلم معلوم أيضا وهو املطلوب فإن قيل هذا معارض مبا يدل على أن اطراد 

 معلوم بل إن كان فمظنون والدليل على ذلك أمران أحدمها أن استمرار أمر ىف العامل مساو البتداء وجوده العوائد غري
ألن االستمرار إمنا هو باإلمداد املستمر واإلمداد ممكن أن ال يوجد كما أن استمرار العدم على املوجود ىف الزمن األول 

ائه على أصل العدم فكذلك وجوده ىف الزمان الثاىن ممكن وعدمه كان ممكنا فلما حصل أحد طريف اإلمكان مع جواز بق
كذلك فإذا كان كذلك فكيف يصح مع إمكان عدم استمرار وجوده العلم باستمرار وجوده هل هذا إال عني احملال 

م من والثاىن أن خوارق العادات ىف الوجود غري قليل بل ذلك كثري وال سيما ما جرى على أيدى األنبياء عليهم السال
ذلك وكذلك ما اخنرق لألولياء من هذه األمة وىف األمم قبلها من العادات والوقوع زائد على جمرد اإلمكان فهو أقوى ىف 

الداللة فإذا ال يصح أن يكون جمارى العادات معلومة البتة فاجلواب عن األول أن اجلواز العقلي غري مندفع عقال وإمنا 
  بالسمع وهو مجيع ما تقدم من األدلة مل يفد حكم اجلواز العقلياندفع بالسمع القطعي وإذا اندفع

وال يقال إن هذا تعارض ىف القطعيات وهو حمال ألنا نقول إمنا يكون حماال إذا تعارضا من وجه واحد وليس كذلك هنا 
ائز غري واقع بل اجلواز العقلي هنا باق على حكمه ىف أصل اإلمكان واالمتناع السمعي راجع إىل الوقوع وكم من ج

وكذلك نقول العامل كان قبل وجوده ممكنا أن يبقى على أصله من العدم وميكن أن يوجد فنسبة استمرار العدم عليه أو 
إخراجه إىل الوجود من جهة نفسه نسبة واحدة وقد كان من جهة علم اهللا فيه ال بد أن يوجد فواجب وجوده وحمال 

بقاء على أصل العدم ولذلك قالوا من اجلائز تنعيم من مات على الكفر وتعذيب استمرار عدمه وإن كان ىف نفسه ممكن ال
من مات على اإلسالم ولكن هذا اجلائز حمال الوقوع من جهة إخبار اهللا تعاىل أن الكفار هم املعذبون وأن املسلمني هم 

 من حيث نفس اجلائز والوجوب املنعمون فلم يتوارد اجلواز واالمتناع والوجوب على مرمى واحد كذلك ههنا فاجلواز
أو اإلمتناع من حيث أمر خارج فال يتعارضان وعن الثاىن أنا قدمنا أن العلم احملكوم به على العادات إمنا هو ىف كليات 

wالوجود ال ىف جزئياته وما اعترض به من باب األمور اجلزئية الىت ال خترم كلية ولذلك مل يدخل ذلك على أرباب العوائد 
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توقفا ىف العمل على مقتضى العادات ألبتة ولوال استقرار العلم بالعادات ملا ظهرت اخلوارق كما تقدم وهو من شكا وال 
أنبل األدلة على العلم مبجاري العادات وأصله للفخر الرازى رمحه اهللا تعاىل فإذا رأينا جزئيا اخنرقت فيه العادة على شرط 

 النيب أن اقترنت بالتحدى أو والية الويل إن مل تقترن أو اقترنت بدعوى ذلك دلنا على ما تدل عليه اخلوارق من نبوة
الوالية على القول جبواز ذلك وال يقدح اخنراقها ىف علمنا باستمرار العادات الكلية كما إذا رأينا عادة جرت ىف جزئية 

 من هذا العامل فىاملاضى

 عندنا خرقها بدليل اخنراق ما اخنرق منها وال يقدح ذلك ىف واحلال غلب على ظنوننا أيضا استمرارها ىف اإلستقبال وجاز
علمنا باستمرار العاديات الكلية وهكذا حكم سائر مسائل األصول أال ترى أن العمل بالقياس قطعي والعمل خبرب الواحد 

عمل به كان العمل قطعي والعمل بالترجيح عند تعارض الدليلني الظنيني قطعي إىل أشباه ذلك فإذا جئت إىل قياس معني لت
ظنيا أو أخذت ىف العمل خبرب واحد معني وجدته ظنيا ال قطعيا وكذلك سائر املسائل ومل يكن ذلك قادحا ىف أصل 
املسألة الكلية وهذا كله ظاهر املسألة الرابعة عشرة العوائد املستمرة ضربان أحدمها العوائد الشرعية الىت أقرها الدليل 

ك أن يكون الشرع أمر ا إجيابا أو ندبا أو ى عنها كراهة أو حترميا أو أذن فيها فعال وتركا الشرعي أو نفاها ومعىن ذل
والضرب الثاىن هى العوائد اجلارية بني اخللق مبا ليس ىف نفيه وال إثباته دليل شرعي فأما األول فثابت أبدا كسائر األمور 

مر بإزالة النجاسات وطهارة التأهب للمناجاة وستر العورات الشرعية كما قالوا ىف سلب العبد أهلية الشهادة وىف األ
والنهي عن الطواف بالبيت على العرى وما أشبه ذلك من العوائد اجلارية ىف الناس إما حسنة عند الشارع أو قبيحة فإا 

أن ينقلب احلسن فيها من مجلة األمور الداخلة حتت أحكام الشرع فال تبديل هلا وإن اختلف آراء املكلفني فيها فال يصح 
قبيحا وال القبيح حسنا حىت يقال مثال إن قبول شهادة العبد ال تأباه حماسن العادات اآلن فلنجزه أو إن كان كشف 

 العورة اآلن ليس

بعيب وال قبيح فلنجزه أو غري ذلك إذ لو صح مثل هذا لكان نسخا لألحكام املستقرة املستمرة والنسخ بعد موت النيب 
 العوائد الشرعية باطل وأما الثاىن فقد تكون تلك العوائد ثابتة وقد تتبدل ومع ذلك فهى أسباب ألحكام باطل فرفع

تترتب عليها فالثابتة كوجود شهوة الطعام والشراب والوقاع والنظر والكالم والبطش واملشي وأشباه ذلك وإذا كانت 
بناء عليها واحلكم على وفقها دائما واملتبدلة منها ما يكون أسبابا ملسببات حكم ا الشارع فال إشكال ىف اعتبارها وال

متبدال فىالعادة من حسن إىل قبح وبالعكس مثل كشف الرأس فإنه خيتلف حبسب البقاع ىف الواقع فهو لذوى املروءات 
أهل املشرق قادحا قبيح ىف البالد املشرقية وغري قبيح ىف البالد املغربية فاحلكم الشرعي خيتلف إلختالف ذلك فيكون عند 

ىف العدالة وعند أهل املغرب غري قادح ومنها ما خيتلف ىف التعبري عن املقاصد فتنصرف العبارة عن معىن إىل عبارة آخرى 
إما بالنسبة إىل اختالف األمم كالعرب مع غريهم أو بالنسبة إىل األمة الواحدة كاختالف العبارات حبسب اصطالح 

مع اصطالح اجلمهور أو بالنسبة إىل غلبة اإلستمعال ىف بعض املعاىن حىت صار ذلك اللفظ أرباب الصنائع ىف صنائعهم 
إمنا يسبق منه إىل الفهم معىن ما وقد كان يفهم منه قبل ذلك شىء آخر أو كان مشتركا فاختص وما أشبه ذلك واحلكم 
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هذا املعىن جيري كثريا ىف اإلميان والعقود أيضا يترتل على ما هو معتاد فيه بالنسبة إىل من اعتاده دون من مل يعتده و
 والطالق كناية وتصرحيا ومنها ما خيتلف ىف األفعال ىف املعامالت وحنوها كما إذا كانت العادة

ىف النكاح قبض الصداق قبل الدخول أو ىف البيع الفالين أن يكون بالنقد ال بالنسيئة أو بالعكس أو إىل أجل كذا دون 
ر على ذلك حسبما هو مسطور ىف كتب الفقه ومنها ما خيتلف حبسب أمور خارجة عن املكلف غريه فاحلكم أيضا جا

كالبلوغ فإنه يعترب فيه عوائد الناس من اإلحتالم أو احليض أو بلوغ سن من حيتلم أو من حتيض وكذلك احليض يعترب فيه 
يحكم هلم شرعا مبقتضى العادة ىف ذلك اإلنتقال إما عوائد الناس بإطالق أو عوائد لدات املرأة أو قراباا أو حنو ذلك ف

ومنها ما يكون ىف أمور خارقة للعادة كبعض الناس تصري له خوارق العادات عادة فإن احلكم عليه يترتل على مقتضى 
ط من جرح عادته اجلارية له املطردة الدائمة بشرط أن تصري العادة األوىل الزائلة ال ترجع إال خبارقة أخرى كالبائل أواملتغو

حدث له حىت صار املخرج املعتاد ىف الناس بالنسبة إليه ىف حكم العدم فإنه إن مل يصر كذلك فاحلكم للعادة العامة وقد 
يكون اإلختالف من أوجه غري هذه ومع ذلك فاملعترب فيها من جهة الشرع أنفس تلك العادات وعليها تترتل أحكامه ألن 

ية على أمور معتادة كما تقدم بيانه فصل وأعلم أن ما جرى ذكره هنا من اختالف الشرع إمنا جاء بأمور معتادة جار
األحكام عند اختالف العوائد فليس ىف احلقيقة بإختالف ىف أصل اخلطاب ألن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي لو 

 فرض بقاء الدنيا من غري اية والتكليف كذلك مل حيتج ىف

إلختالف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إىل أصل شرعي حيكم به عليها كما ىف الشرع إىل مزيد وإمنا معىن ا
البلوغ مثال فإن اخلطاب التكليفي مرتفع عن الصيب ما كان قبل البلوغ فإذا بلغ وقع عليه التكليف فسقوط التكليف قبل 

ئد أو ىف الشواهد وكذلك احلكم بعد البلوغ مث ثبوته بعده ليس بإختالف ىف اخلطاب وإمنا وقع اإلختالف يف العوا
الدخول بأن القول قول الزوج ىف دفع الصداق بناء على العادة وأن القول قول الزوجة بعد الدخول أيضا بناء على نسخ 

تلك العادة ليس بإختالف ىف حكم بل احلكم أن الذى ترجح جانبه مبعهود أو أصل فالقول قوله بإطالق ألنه مدعى عليه 
 األمثلة فاألحكام ثابتة تتبع أسباا حيث كانت بإطالق واهللا أعلم املسألة اخلامسة عشرة العوائد اجلارية وهكذا سائر

ضرورية اإلعتبار شرعا كانت شرعية ىف أصلها أو غري شرعية أي سواء كانت مقررة بالدليل شرعا أمرا أو يا أو إذنا أم 
 فال يستقيم إقامة التكليف إال بذلك فالعادة جرت بأن الزجر سبب ال أما املقررة بالدليل فأمرها ظاهر وأما غريها

اإلنكفاف عن املخالفة كقوله تعاىل ولكم ىف القصاص حياة فلو مل تعترب العادة شرعا مل ينحتم القصاص ومل يشرع إذ 
 والنكاح كان يكون شرعا لغري فائدة وذلك مردود بقوله ولكم ىف القصاص حياة وكذلك البذر سبب لنبات الزرع

سبب للنسل والتجارة سبب لنماء املال عادة كقوله تعاىل وابتغوا ما كتب اهللا لكم وابتغوا من فضل اهللا ليس عليكم 
 جناح أن تبتغوا فضال من ربكم وما أشبه ذلك مما يدل على

 خالفا للدليل القاطع وقوع املسببات عن أسباا دائما فلو مل تكن املسببات مقصودة للشارع ىف مشروعية األسباب لكان
فكان ما أدى إليه باطال ووجه ثان وهو ما تقدم ىف مسألة العلم بالعاديات فإنه جار ههنا ووجه ثالث وهو أنه ملا قطعنا 

w بأن الشارع جاء باعتبار املصاحل لزم القطع
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حل على ذلك ألن أصل التشريع بأنه ال بد من اعتباره العوائد ألنه إذا كان التشريع على وزان واحد دل على جريان املصا
سبب املصاحل والتشريع دائم كما تقدم فاملصاحل كذلك وهو معىن اعتباره للعادات يف التشريع ووجه رابع وهو أن العوائد 
لو مل تعترب ألدى إىل تكليف ما ال يطاق وهو غري جائز أو غري واقع وذلك أن اخلطاب إما أن يعترب فيه العلم والقدرة على 

 به وما أشبه ذلك من العاديات املعتربة يف توجه التكليف أو ال فإن اعترب فهو ما أردنا وإن مل يعترب فمعىن ذلك أن املكلف
التكليف متوجه على العامل والقادر وعلى غري العامل والقادر وعلى من له مانع ومن ال مانع له وذلك عني تكليف ما ال 

ة فصل وإذا كانت العوائد معتربة شرعا فال يقدح يف اعتبارها اخنراقها ما بقيت يطاق واألدلة على هذا املعىن واضحة كثري
عادة على اجلملة وإمنا ينظر يف اخنراقها ومعىن اخنراقها أا تزول بالنسبة إىل جزئي فيخلفها يف املوضع حالة إما من 

وضع للرخصة وإن كانت من غري ذلك فإما حاالت األعذار املعتادة يف الناس أو من غري ذلك فإن كانت منخرقة بعذر فامل
إىل عادة أخرى دائمة حبسب الوضع العادي كما يف البائل من جرح صار معتادا فهذا راجع إىل حكم العادة األوىل ال إىل 

حكم الرخص كما تقدم وإما إىل غري عادة أو إىل عادة ال خترم العادة األوىل فإن اخنرقت إىل عادة أخرى ال خترم العادة 
 األوىل فظاهر أيضا اعتبارها لكن على وجه راجع إىل باب الترخص كاملرض

املعتاد والسفر املعتاد بالنسبة إىل مجع الصالتني والفطر والقصر وحنو ذلك وإن اخنرقت إىل غري معتاد فهل يكون هلا 
 النظر يف جماري تلك األحكام يف حكمها يف نفسها أو جتري عليها أحكام العوائد اليت تناسبها وال بد من متثيلها أوال مث

اخلوارق فمن ذلك توقف عمر ابن عبد العزيز رضي اهللا عنه عن إكراه من منع الزكاة وقوله ملن كتب له بذلك دعوه 
وقصة ربعي بن حراش حني طلب احلجاج ابنه ليقتله فسأله احلجاج عن ابنه فأخربه واألب عارف مبا يراد من ابنه وقصة 

ين حني وقع يف البئر مث سد رأسها عليه ومل يستغث وحديث أيب زيد مع خدميه ملا خضرمها شقيق أيب محزة اخلراسا
البلخي وأبو تراب النخشيب فقاال للخدمي كل معنا فقال أنا صائم فقال أبو تراب كل ولك أجر صوم شهر فأىب فقال 

 شقيق كل ولك أجر صوم سنة فأىب فقال أبو زيد

أخذ ذلك الشاب يف السرقة بعد سنة وقطعت يده ومنه دخول الرببة بال راد ودخول األرض دعوا من سقط من عني اهللا ف
املسبعة وكالمها من اإللقاء باليد إىل التهلكة فالذي يقال يف هذا املوضع بعد العلم بأن ما خالف الشريعة غري صحيح أن 

ورعهم وفضلهم وصالحهم بناء على األخذ هذه األمور ال ينبغي محلها على املخالفة أصال مع ثبوت دين أصحاا و
بتحسني الظن يف أمثاهلم كما أنا مؤاخذون بذلك يف سلفنا الصاحل من الصحابة رضي اهللا عنهم وغريهم ممن سلك يف 

التقوى والفضل سبيلهم وإمنا ينظر فيها بناء على أا جارية على مايسوغ شرعا وعند ذلك فال خيلو ما بنوا عليه أن 
من جنس العادي أو ال يكون من جنسه فإن كان األول حلق جبنس أحكام العادات مثاله األمر باإلفطار فإنه يكون غريب 

ميكن أن يكون مبنيا على رأي من يرى املتطوع أمري نفسه وهم األكثر فتصري إباية التلميذ عن اإلجابة عنادا واتباعا 
قة من شهر فضله وواليته وكذلك أمر عمر بترك مانع الزكاة للهوى ومثل هذا خموف العاقبة ال سيما بالنسبة إىل مواف

لعله كان نوعا من اإلجتهاد إذ عامله معاملة املغفلني املطرحني يف قواعد الدين ليزدجر بنفسه وينتهي عما هم به وكذلك 
wاله حىت إذا أصر على وقع فإنه راجع نفسه وأدى الزكاة الواجبة عليه ال أنه أراد تركه مجلة بل ليزجره بذلك أو خيترب ح
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اإلمتناع أقام عليه ما يقام على املمتنعني ومثل ذلك قصة ربعي بن حراش فإنه حكي عنه أنه مل يكذب قط فلذلك سأله 
احلجاج عن ابنه والصدق من عزائم العلم وإمنا جواز الكذب رخصة جيوز أن ال يعمل مبقتضاها بل هو أعظم أجرا كما 

 أسيف النطق بكلمة الكفر وهي ر

الكذب وقد قال اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني بعد ما أخرب به من قصة الثالثة الذين خلفوا 
فمدحهم اهللا بالتزام الصدق يف موطن هو مظنة للرخصة ولكن أمحدوا أمرهم يف طريق الصدق بناء على أن األمن يف 

صدق حيث ختاف أنه يضرك فإنه ينفعك ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه طريق املخافة مرجو وقد قيل عليك بال
يضرك وهو أصل صحيح شرعي ومثله قصة أيب محزة من باب األخذ بعزائم العلم فإنه عقد على نفسه أن اليعتمد على 

ه ووكالة اهللا غري اهللا فلم يترخص وهو أصل صحيح ودل على خصوص مسألته قوله تعاىل ومن يتوكل على اهللا فهو حسب
أعظم من وكالة غريه وقد قال هود عليه الصالة والسالم فكيدوين مجيعا مث ال تنظرون إين توكلت على اهللا ريب وربكم 
اآلية وملا عقد أبو محزة عقدا طلب بالوفاء لقوله تعاىل وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدمت وأيضا فإن بعض األئمة نقل عنه أنه 

سول اهللا صلى اهللا عيله وسلم على أن ال يسألوا أحدا شيئا فكان أحدهم إذا وقع سوطه ال يسأل مسع أن أناسا بايعوا ر
أحدا رفعه إليه فقال أبو محزة رب إن هؤالء عاهدوا نبيك إذا رأوه وأنا أعاهدك أن ال أسأل أحدا شيئا أبدا قال فخرج 

خذ بعزائم العلم إذ عقد على نفسه مثل ما عقد من هو حاجا من الشام يريد مكة إىل آخر احلكاية وهذا أيضا من قبيل األ
أفضل منه فليس جبار على غري األصل الشرعي ولذلك ملا حكى ابن العريب احلكاية قال فهذا رجل عاهد اهللا فوجد الوفاء 

 تبني يف على التمام والكمال فبه فاقتدوا إن شاء اهللا تدوا وكذلك دخول األرض املسبعة ودخول الربية بال زاد فقد
كتاب األحكام أن من الناس من يكون وجود األسباب وعدمها عندهم سواء فإن اهللا هو مسبب األسباب وخالق 

مسبباا فمن كان هذا حاله فاألسباب عنده كعدمها فلم يكن له خمافة من خموف خملوق وال رجاء يف مرجو خملوق إذ ال 
 خموف وال

ىل التكهله وإمنا كان يكون كذلك لو حصل يف اعتقاده أنه إن مل يتزود هلك وإن مرجو إال اهللا فليس هذا إلقاء باليد إ
قارب السبع هلك وأما إذا مل حيصل ذلك فال على أنه قد شرط الغزايل يف دخول الربية بال زاد اعتياد الصرب واإلقتيات 

ألولياء الذي ثبتت واليتهم حبيث بالنبات وكل هذا راجع إىل حكم عادي ولعلك جتد خمرجا يف كل ما يظهر على أيدي ا
يرجع إىل األحكام العادية بل ال جتده إن شاء اهللا إال كذلك فصل وأما إن كان ما بنوا عليه من غري جنس العادي 

كاملكاشفة فهل يكون حكمهم فيه حكم أهل العادات اجلارية حبيث يطلبون بالرجوع إىل ما عليه الناس أم يعاملون 
ن أحكام أهل العوائد الظاهرة يف الناس وإن كانت خمالفة يف الظاهر ألا يف حتقيق الكشف الغييب معاملة أخرى خارحة ع

موافقة ال خمالفة والذي يطرد حبسب ما ثبت يف املسألة الثانية عشرة وما قبلها أن ال يكون حكمهم خمتصا بل يردون إىل 
مر مايستدل به على ذلك ومن الدليل عليه ايضا أوجه أحكام أهل العوائد الظاهرة ويطلبهم املرىب بذلك حتما وقد 

أحدها أن األحكام لو وضعت على حكم اخنراق العوائد مل تنتظم هلا قاعدة ومل يرتبط حلكمها مكلف إذ كانت لكون 
ن األفعال كلها داخلة حتت إمكان املوافقة واملخالفة فال وجه إال وميكن فيه الصحة والفساد فال حكم ألحد على فعل م w
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األفعال بواحد منهما على البت وعند ذلك ال حيكم بترتب ثواب وال عقاب وال إكرام وال إهانة وال حقن دم وال 
إهداره وال إنفاذ حكم من حاكم وما كان هكذا فال يصح أن يشرع مع فرض اعتبار املصاحل وهو الذي انبنت الشريعة 

 ا يبىن عليه ألاعليه والثاين أن األمور اخلارقة ال تطرد أن تصري حكم

خمصوصة بقوم خمصوصني وإذا اختصت مل جتر مع غريهم فال تكون قواعد الظواهر شاملة هلم وال أيضا جتري فيما بينهم 
وبني غريهم ممن ليس منهم إذ ال يصح أن حيكم مبقتضى اخلوارق على من ليس من أهلها باتفاق من الفريقني أعين يف 

م أو السلطان أن حيكم للويل مبقتضى كشفه أو السلطان نفسه على من ليس بويل من نصب أحكام العامة إذ ليس للحاك
غري معاملة باألسباب الظاهرة وال أيضا للوليني إذا ترافقا إىل احلاكم يف قضية وإذا فرض أا غري شاملة هلم كان على غري 

ق ويف مجيع األحوال كيف وهم يقولون إن ما تقدم الربهان عليه من أن الشريعة عامة وأحكامها عامة على مجيع اخلل
الويل قد يعصي واملعاصي جائزة عليه فال فعل خيالف ظاهره ظاهر الشرع إال والسابق إىل بادىء الرأي منه أنه عصيان 

فال يصح مع هذا أن يثبت أن هذا الفعل اخلارق الذي ال جيري على ظاهر الشرع مشروع لتطرق اإلحتماالت وهذا هو 
لث والرابع أن أوىل اخللق ذا رسول اهللا مث الصحابة رضي اهللا عنهم ومل يقع منه عليه الصالة والسالم شيء من الوجه الثا

ذلك إال ما نصت شريعته عليه مما خص به ومل يعد إىل غريه وما سوى ذلك فقد أنكر على من قال من له حيل اهللا لنبيه 
ا تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب وقال إين ألرجو أن أكون ما شاء ومن قال إنك لست مثلنا قد غفر اهللا لك م

أخشاكم هللا وأعلمكم مبا اتقي وقد كان عليه الصالة والسالم يستشفى به وبدعائه ومل يثبت أنه مس بشرة أنثى ممن 
تضى ليست بزوجة له أو ملك ميني وكانت النساء يبايعنه ومل متس يده يد أنثى قط ولكن كان يعمل يف األمور على مق

الظواهر وإن كان عاملا ا وقد مر من هذا أشياء وهو الذي قعد القواعد ومل يستثن وليا من غريه وقد كان حقيقا بذلك 
 لو نزل احلكم على استثناء الويل

وأصحاب اخلوارق وكذلك الصحابة والتابعون هلم بإحسان وهم األولياء حقا والفضالء صدقا ويف قصة الربيع بيان هلذا 
ل وليها أو من كان واهللا ال تكسر ثنيتها والنيب يقول كتاب اهللا القصاص ومل يكتف عليه الصالة والسالم بأن من حيث قا

عباد اهللا من لو أقسم على اهللا ألبره فكان يرجيء األمر حىت يربز أثر القسم بل أجلأ إىل القصاص الذي فيه أشد حمنة حىت 
 إن من عباد اهللا من لو أقسم على اهللا ألبره فبني أن ذلك القسم قد أبره اهللا عفا أهله فحينئذ قال عليه الصالة والسالم

ولكن مل حيكم به حىت ظهر له كرسي وهو العفو والعفو منتهض يف ظواهر احلكم سببا إلسقاط القصاص واخلامس أن 
ائر الشعر فإن ذلك اخلوارق يف الغالب إذا جرت أحكامها معارضة للضوابط الشرعية فال تنتهض أن تثبت ولو كضر

إعمال ملخالفة املشروعات ونقض ملصاحلها املوضوعات أال ترى أن رسول اهللا قد كان عاملا باملنافقني وأعيام وكان 
يعلم منهم فسادا يف أهل اإلسالم ولكن كان ميتنع من قتلهم ملعارض هو أرجح يف اإلعتبار فقال ال يتحدث الناس أن 

غي يف جريان أحكام اخلوارق على أصحاا حىت ال يعتقد من ال خربة له أن للصوفيه شريعة حممدا يقتل أصحابه فمثله يل
 أخرى وهلذا وقع إنكار الفقهاء لفعل أيب يعزى رضي اهللا عنه فالقول جبواز انفراد أصحاب اخلوارق بأحكام
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رعا فال ينبغى أن خيضوا بزائد خارجة عن أحكام العادات اجلمهورية قول يقدح يف القلوب أمورا يطلب بالتحرز منها ش
على مشروع اجلمهور ولذلك أيضا اعتقد كثري من الغالبني فيهم مذهب اإلباحة وعضدوا مبا مسعوا منها رأيهم وهذا 

تعريض هلم إىل سوء املقالة وحاش هللا أن يكون أولياء اهللا إال برآء من هذه الطوارق املنخرقة غري أن الكالم جرى 
عىن فقد علم منهم احملافظة على حدود الشريعة ظاهرا وباطنا وهم القائمون بأحكام السنة على ما إلىاخلوض يف هذا امل

ينبغي احملافظون على اتباعها لكن احنراف الفهم عنهم يف هذه األزمنة وفيما قبلها طرق يف أحواهلم ما طرق وألجله وقع 
 مقاصدهم وما توزن به أحواهلم حسبما تعطيه حقيقة البحث يف هذه املسائل حىت يتقرر حبول اهللا ما يفهم به عنهم

طريقتهم املثلى نفعهم اهللا ونفع م مث نرجع إىل متام املسألة فنقول وليس اإلطالع على املغيبات وال الكشف الصحيح 
 وكذلك بالذي مينع من اجلريان على مقتضى األحكام العادية والقدوة يف ذلك رسول اهللا مث ما جرى عليه السلف الصاحل

القول ىف اخنراق العادات ال بنبغى أن يبىن عليها ىف األحكام الظاهرة وقد كان عليه الصالة والسالم معصوما لقوله تعاىل 
واهللا يعصمك من الناس وال غاية وراء هذا مث إنه كان يتحصن بالدرع واملغفر ويتوقى ما العادة أن يتوقى ومل يكن ذلك 

ا دوا بل هى أعلى وما ذكر من استواء العوائد وعدمها بالنسبة إىل قدرة اهللا فذلك أيضا غري نزوال عن رتبته العليا إىل م
 مانع من إجراء أحكام العوائد على مقتضاها

وقد تقدم أن الصحابة قد كانوا حازوا رتبة التوكل ورؤية إنعام املنعم من املنعم ال من السبب ومع ذلك فلم يتركوا 
ادية الىت ندبوا إليها ومل يتركهم النيب مع هذه احلالة الىت تسقط حكم األسباب وتقضى بإخنرام الدخول ىف األسباب الع

العوائد فدل على أا العزائم الىت جاء الشرع ا ألن حال اخنراق العوائد ليس مبقام يقام فيه وإمنا حمله حمل الرخصة كما 
ا وتوكل وقد كان املكملون من الصوفية يدخلون ىف األسباب تقدم ذكره أال ترى إىل قوله عليه الصالة والسالم قيده

تأدبا بآداب رسول اهللا ونظرا إىل أن وضع اهللا تعاىل أحوال اخللق على العوائد اجلارية يوضح أن املقصود الشرعي 
فعلته عن أمرى الدخول حتت أحكام العوائد ومل يكونوا ليتركوا األفضل إىل غريه وأما قصة اخلضر عليه السالم وقوله وما 

فيظهر به أنه نيب وذهب إليه مجاعة من العلماء استدالال ذا القول وجيوز للنيب أن حيكم مبقتضى الوحي من غري إشكال 
وإن سلم فهى قضية عني وألمر ما وليست جارية على شرعنا والدليل على ذلك أنه ال جيوز ىف هذه امللة لويل وال لغريه 

ا مل يبلغ احللم وإن علم أنه طبع كافرا وأنه ال يؤمن أبدا وأنه إن عاش أرهق أبويه طغيانا وكفرا ممن ليس بنيب أن يقتل صبي
وإن أذن له من عامل الغيب ىف ذلك ألن الشريعة قد قررت األمر والنهي وإمنا الظاهر ىف تلك القصة أا وقعت على 

ن مث علما آخر وقضايا أخر ال يعلمها هو فليس مقتضى شريعة أخرى وعلى مقتضى عتاب موسى عليه السالم وإعالمه أ
كل ما اطلع عليه الويل من الغيوب يسوغ له شرعا أن يعمل عليه بل هو على ضربني أحدمها ما خالف العمل به ظواهر 

 الشريعة من غري أن يصح رده إليها فهذا ال يصح العمل عليه ألبتة والثاىن ما مل خيالف العمل به شيئا من

إن ظهر منه خالف فريجع بالنظر الصحيح إليها فهذا يسوغ العمل عليه وقد تقدم بيانه فإذا تقرر هذا الطريق الظواهر أو 
فهو الصواب وعليه يريب املريب وبه يعلق مهم السالكني تأسيا بسيد املتبوعني رسول اهللا وهو أقرب إىل اخلروج عن 

wصاحبه ويقتدى به فيه واهللا أعلم املسألة السادسة عشرة مقتضى احلظوظ وأوىل برسوخ القدم وأحرى بأن يتابع عليه 
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العوائد أيضا ضربان بالنسبة إىل وقوعها ىف الوجود أحدمها العوائد العامة الىت ال ختتلف حبسب األعصار واألمصار 
لطيبات واألحوال كاألكل والشرب والفرح واحلزن والنوم واليقظة وامليل إىل املالئم والنفور عن املنافر وتناول ا

واملستلذات واجتناب املوملات واخلبائث وما أشبه ذلك والثاىن العوائد الىت ختتلف بإختالف األعصار واألمصار واألحوال 
كهيآت اللباس واملسكن واللني ىف الشدة والشدة فيه والبطء والسرعة ىف األمور واألناة واالستعجال وما كان حنو ذلك 

ألعصار اخلالية والقرون املاضية للقطع بأن جماري سنة اهللا تعاىل ىف خلقه على هذا فأما األول فيقتضى به على أهل ا
السبيل وعلى سننه ال ختتلف عموما كما تقدم فيكون ما جرى منها ىف الزمان احلاضر حمكوما به على الزمان املاضى 

 عل ما تقدم ألبتة حىت يقوم دليل على واملستقبل مطلقا كانت العادة وجودية أو شرعية وأما الثاىن فال يصح أن يقضى به
املوافقة من خارج فإذ ذاك يكون قضاء على ما مضى بذلك الدليل ال مبجرى العادة وكذلك ىف املستقبل ويستوي ىف 

 ذلك أيضا العادة الوجودية والشرعية

مصاحلها ىف اخللق حسبما وإمنا قلنا ذلك ألن الضرب األول راجع إىل عادة كلية أبدية وضعت عليها الدنيا وا قامت 
بني ذلك اإلستقراء وعلى وفاق ذلك جاءت الشريعة أيضا فذلك احلكم الكلي باق إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها 

وهى العادة الىت تقدم الدليل على أا معلومة ال مظنونة وأما الضرب الثاىن فراجع إىل عادة جزئية داخلة حتت العادة 
ق ا الظن ال العلم فإذا كان كذلك مل يصح أن حيكم بالثانية على من مضى إلحتمال التبدل الكلية وهى الىت يتعل

والتخلف خبالف األوىل وهذه قاعدة حمتاج إليها ىف القضاء على ما كان عليه األولون لتكون حجة ىف اآلخرين 
 اإلستعمال بصحيح بإطالق وال فاسد ويستعملها األصوليون كثريا بالبناء عليها ورد القضاء بالعامة إليها وليس هذا

بإطالق بل األمر فيه حيتمل اإلنقسام كما تقدم وينشأ بني القسمني قسم ثالث يشكل األمر فيه هل يلحق باألول فيكون 
حجة أم ال فال يكون حجة املسألة السابعة عشرة املفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو املعصية تعظم حبسب عظم 

 املصلحة

سدة الناشئة عنها وقد علم من الشريعة أن أعظم املصاحل جريان األمور الضرورية اخلمسة املعتربة ىف كل ملة وأن أو املف
أعظم املفاسد ما يكر باإلخالل عليها والدليل على ذلك ما جاء من الوعيد على اإلخالل ا كما ىف الكفر وقتل النفس 

يرجع إىل ذلك مما وضع له حد أو وعيد خبالف ما كان راجعا إىل وما يرجع إليه والزىن والسرقة وشرب اخلمر وما 
حاجى أو تكميلي فإنه مل خيتص بوعيد ىف نفسه وال حبد معلوم خيصه فإن كان كذلك فهو راجع إىل أمر ضروري 

مل أو فساده واإلستقراء يبني ذلك فال حاجة إىل بسط الدليل عليه إال أن املصاحل واملفاسد ضربان أحدمها ما به صالح العا
كإحياء النفس ىف املصاحل وقتلها ىف املفاسد والثاىن ما به كمال ذلك الصالح أو ذلك الفساد وهذا الثاىن ليس ىف مرتبة 
واحدة بل هو على مراتب وكذلك األول على مراتب أيضا فإنا إذا نظرنا إىل األول وجدنا الدين أعظم األشياء ولذلك 

غريمها مث النفس ولذلك يهمل ىف جانبها اعتبار قوام النسل والعقل واملال فيجوز عند طائفة يهمل ىف جانبه النفس واملال و
من العلماء ملن أكره بالقتل على الزىن أن يقى نفسه به وللمرأة إذا اضطرت وخافت املوت ومل جتد من يطعمها إالببذل 

wوجدناه املفسدة يف العمل به على مراتب فليس بضعها جاز هلا ذلك وهكذا سائرها مث إذا نظرنا إىل بيع الغرر مثال 
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مفسدة بيع حبل احلبلة كمفسدة بيع اجلنني ىف بطن أمه احلاضرة اآلن وال بيع اجلنني ىف البطن كبيع الغائب على الصفة 
من وهو ممكن الرؤية من غري مشقة وكذلك املصاحل يف التوقي عن هذه األمور فعلى هذا إن كانت الطاعة واملخالفة تنتج 

املصاحل أو املفاسد أمرا كليا ضروريا كانت الطاعة الحقة بأركان الدين واملعصية كبرية من كبائر الذنوب وإن مل تنتج إال 
 أمرا جزئيا فطاعة الحقة بالنوافل واللواحق الفضلية

كن مع ما يعد واملعصية صغرية من الصغائر وليست الكبرية يف نفسها مع كل ما يعد كبرية على وزان واحد وال كل ر
ركنا على وزان واحد أيضا كما أن اجلزيئات ىف الطاعة واملخالفة ليست على وزان واحد بل لكل منها مرتبة تليق ا 

املسألة الثامنة عشرة األصل ىف العبادات بالنسبة إىل املكلف التعبد دون اإللتفات إىل املعاىن وأصل العادات اإللتفات إىل 
ل عليه أمور منها اإلستقراء فإنا وجدنا الطهارة تتعدى حمل موجبها وكذلك الصلوات خصت بأفعال املعاين أما األول فيد

خمصوصة على هيآت خمصوصة إن خرجت عنها مل تكن عبادات ووجدنا املوجبات فيها تتحد مع اختالف املوجبات وأن 
ث خمصوصة باملاء الطهور وإن الذكر املخصوص ىف هيئة ما مطلوب وىف هيئة أخرى غري مطلوب وأن طهارة احلد

 أمكنت النظافة بغريه وأن التيمم وليست فيه نظافة حسية يقوم مقام الطهارة باملاء املطهر وهكذا سائر العبادات

كالصوم واحلج وغريمها وإمنا فهمنا من حكمة التعبد العامة اإلنقياد ألوامر اهللا تعاىل وإفراده باخلضوع والتعظيم جلالله 
ه وهذا املقدار ال يعطى علة خاصة يفهم منها حكم خاص إذ لو كان كذلك مل جيد لنا أمر خمصوص بل كنا والتوجه إلي

نؤمر مبجرد التعظيم مبا حد وما مل حيد ولكان املخالف ملا حد غري ملوم إذ كان التعظيم بفعل العبد املطابق لنيته حاصال 
ول التعبد هللا بذلك احملدود وأن غريه غري مقصود شرعا والثاىن وليس كذلك باتفاق فعلمنا قطعا أن املقصود الشرعي األ

أنه لو كان املقصود التوسعة ىف وجوه التعبد مبا حد وما مل حيد لنصب الشارع عليه دليال واضحا كما نصب على 
املفهوم من التوسعة ىف وجوه العادات أدلة ال يوقف معها على املنصوص عليه دون ما شاه وقاربه وجامعه ىف املعىن 

األصل املنصوص عليه ولكان ذلك يتسع ىف أبواب العبادات وملا مل جند ذلك كذلك بل على خالفه دل على أن املقصود 
 الوقوف عند ذلك احملدود إال أن يتبىي بنص أو إمجاع معىن مراد ىف بعض الصور فال لوم

ب وغلب ىف املوضع وأيضا فإن املناسب فيها معدود على من اتبعه لكن ذلك قليل فليس بأصل وإمنا األصل ما عم ىف البا
عندهم فيما ال نظري له كاملشقة ىف قصر املسافر وإفطاره واجلمع بني الصالتني وما أشبه ذلك وإىل هذا فأكثر العلل 

ث املفهومة اجلنس ىف أبواب العبادات غري مفهومة اخلصوص كقوله سها فسجد وقوله ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحد
حىت يتوضأ ويه عن الصالة طريف النهار وعلل ذلك بأن الشمس تطلع وتغرب بني قرين الشيطان وكذلك ما يستعمله 

 اخلالفيون ىف قياس الوضوء على التيمم ىف

وجوب النية بأا طهارة تعدت حمل موجبها فتجب فيها النية قياسا على التيمم وما أشبه ذلك مما ال يدل على معىن ظاهر 
بط مناسب يصلح لترتيب احلكم عليه من غري نزاع بل هو من املسمى شبها حبيث ال يتفق على القول به القائلون منض

وإمنا يقيس به من يقيس بعد أن ال جيدوا سواه فإذا مل تتحقق لنا علة ظاهرة تشهد هلا املسالك الظاهرة فالركن الوثيق 
w الذى ينبغي اإللتجاء إليه
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التعدي إىل غريه ألنا وجدنا الشريعة حني استقريناها تدور على التعبد ىف باب العبادات فكان الوقوف عند ما حد دون 
أصال فيها والثالث أو وجوه التعبدات يف أزمنة الفترات مل يهتد إليها العقالء اهتداءهم لوجوه معاين العادات فقد رأيت 

تغيري فيما بقي من الشرائع املتقدمة وهذا مما يدل داللة الغالب فيهم الضالل فيها واملشي على غري طريق ومن مث حصل ال
واضحة على أن العقل ال يستقل بدرك معانيها وال بوضعها فافترقنا إىل الشريعة يف ذلك وملا كان األمر كذلك عذر أهل 

ن لئال يكون الفترات يف عدم اهتدائهم فقال تعاىل وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال وقال تعاىل رسال مبشرين ومنذري
للناس على اهللا حجة بعد الرسل واحلجة ههنا هي اليت أثبتها الشرع يف رفع تكليف ما ال يطاق واهللا أعلم فإذا ثبت هذا 

مل يكن بد من الرجوع يف هذا الباب إىل جمرد ما حده الشارع وهو معىن التعبد ولذلك كان الواقف مع جمرد االتباع فيه 
يقة السلف الصاحل وهو رأى مالك رمحه اهللا إذ مل يلتفت يف رفع األحداث إىل جمرد أوىل بالصواب وأجرى على طر

النظافة حىت اشترط النية واملاء املطلق وإن حصلت النظافة بغري ذلك وامتنع من إقامة غري التكبري مقامه والتسليم كذلك 
غري ذلك من مبالغاته الشديدة يف العبادات اليت ومنع من إخراج القيم يف الزكاة واقتصر على جمرد العدد يف الكفارات إىل 

تقتضي االقتصار على حمض املنصوص عليه أو ما ماثله فيجب أن يؤخذ يف هذا الضرب التعبد دون االلتفات إىل املعاين 
 أصال يبىن عليه وركنا يلجأ إليه

إنا وجدنا الشارع قاصدا ملصاحل العباد فصل وأما أن األصل يف العادات االلتفات إىل املعاين فألمور أوهلا االستقراء ف
واألحكام العادية تدور معه حيثما دار فترى الشيء الواحد مينع يف حال ال تكون فيه مصلحة فإذا كان فيه مصلحة جاز 
كالدرهم بالدرهم إىل أجل ميتنع يف املبايعة وجيوز يف القرض وبيع الرطب باليابس ميتنع حيث يكون جمرد غرر وربا من 

مصلحة وجيوز إذا كان فيه مصلحة راجحة ومل جند هذا يف باب العبادات مفهوما كما فهمناه يف العادات وقال تعاىل غري 
ولكم يف القصاص حياة يا أوىل األلباب وقال وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ويف احلديث ال يقضي القاضي وهو 

 غضبان وقال ال ضرر وال ضرار وقال القاتل ال يرث

ى عن بيع الغرر وقال كل مسكر حرام ويف القرآن إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر و
اآلية إىل غري ذلك مما ال حيصى ومجيعه يشري بل يصرح باعتبار املصاحل للعباد وأن اإلذن دائر معها أينما دارت حسبما 

عادات مما اعتمد الشارع فيها االلتفات إىل املعاين والثاين أن الشارع توسع يف بيان بينته مسالك العلة فدل ذلك على أن ال
العلل واحلكم يف تشريع باب العادات كما تقدم متثيله وأكثر ما علل فيها باملناسب الذي إذا عرض على العقول تلقته 

لنصوص خبالف باب العبادات فإن املعلوم فيه بالقبول ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع املعاين ال الوقوف مع ا
 خالف ذلك وقد توسع يف

هذا القسم مالك رمحه اهللا حىت قال فيه بقاعدة املصاحل املرسلة وقال فيه باالستحسان ونقل عنه أنه قال إنه تسعة أعشار 
رات واعتمد عليه العقالء حىت جرت العلم حسبما يأيت إن شاء اهللا والثالث أن اإللتفات إىل املعاين قد كان معلوما يف الفت

بذلك مصاحلهم وأعملوا كلياا على اجلملة فاطردت هلم سواء يف ذلك أهل احلكمة الفلسفية وغريهم إال أم قصروا يف 
wمجلة من التفاصيل فجاءت الشريعة لتتم مكارم األخالق فدل على أن املشروعات يف هذا الباب جاءت متممة جلريان 
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عادات على أصوهلا املعهودات ومن ههنا أقرت هذه الشريعة مجلة من األحكام اليت جرت يف اجلاهلية التفاصيل يف ال
كالدية والقسامة واالجتماع يوم العروبة وهي اجلمعة للوعظ والتذكري والقراض وكسوة الكعبة وأشباه ذلك مما كان عند 

ق اليت تقبلها العقول وهي كثرية وإمنا كان عندهم من أهل اجلاهلية حممودا وما كان من حماسن العوائد ومكارم األخال
التعبدات الصحيحة يف اإلسالم أمور نادرة مأخوذة عن ملة إبراهيم عليه السالم فصل فإذا تقرر هذا وأن الغالب يف 

  النكاحالعادات االلتفات إىل املعاين فإذا وجد فيها التعبد فال بد من التسليم والوقوف مع املنصوص كطلب الصداق يف

والذبح يف احملل املخصوص يف احليوان املأكول والفروض املقدرة يف املواريث وعدد األشهر يف العدد الطالقية والوفوية وما 
أشبه ذلك من األمور اليت ال جمال للعقول يف فهم مصاحلها اجلزئية حىت يقاس عليها غريها فإنا نعلم أن الشروط املعتربة يف 

صداق وشبه ذلك لتمييز النكاح عن السفاح وأن فروض املواريث ترتبت على ترتيب القرىب من النكاح من الويل وال
امليت وأن العدد واالسترباءات املراد ا استرباء الرحم خوفا من اختالط املياه ولكنها أمور مجلية كما أن اخلضوع 

س على األصل فيها حبيث يقال إذا حصل والتعظيم واإلجالل علة شرع العبادات وهذا املقدار ال يقضى بصحة القيا
الفرق بني النكاح والسفاح بأمور أخر مثال مل تشترط تلك الشروط ومىت علم براءة الرحم مل تشرع العدة باألقراء وال 

باألشهر وال ما أشبه ذلك فإن قيل وهل توجد هلذه األمور التعبديات علة يفهم منها مقصد الشارع على اخلصوص أم ال 
 أن يقال أمور التعبدات فعلتها املطلوبة جمرد اإلنقياد من غري زيادة وال نقصان ولذلك ملا سئلت عائشة رضى اهللا فاجلواب

عنها عن قضاء احلائض الصوم دون الصالة قالت للسائلة أحرورية أنت إنكار عليها أن يسئل عن مثل هذا إذ مل يوضع 
ضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة وهذ يرجح التعبد على التعليل التعبد أن تفهم علته اخلاصة مث قالت كنا نؤمر بق

باملشقة وقول ابن املسيب ىف مسألة تسوية الشارع بني دية األصابع هى السنة يا ابن أخي وهو كثري ومعىن هذا التعليل أن 
 ال علة وأما العاديات وكثري من العبادات أيضا فلها معىن مفهوم وهو ضبط وجوه

لو ترك الناس والنظر ال تنشر ومل ينضبط وتعذر الرجوع إىل أصل شرعي والضبط أقرب إىل اإلنقياد ما وجد املصاحل إذ 
إليه سبيل فجعل الشارع للحدود مقادير معلومة وأسبابا معلومة ال تتعدى كالثمانني ىف القذف واملائة وتغريب العام ىف 

 املعني وجعل مغيب احلشفة حدا ىف أحكام كثرية وكذلك الزنا على غري إحصان وخص قطع اليد بالكوع وىف النصاب
األشهر والقروء ىف العدد والنصاب واحلول ىف الزكوات وما ال ينضبط رد إىل أمانات املكلفني وهو املعرب عنه بالسرائر 

تفات كالطهارة للصالة والصوم واحليض والطهر وسائر ما ال ميكن رجوعه إىل أصل معني ظاهر فهذا مما قد يظن ال
الشارع إىل القصد إليه وإىل هذا املعىن يشري أصل سد الذرائع لكن له نظران نظر من جهة تشعبه وانتشار وجوهه إذا 

تتبعناه كما ىف مذهب مالك مثال مع أن كثريا من التكليفات ثبت كوا موكولة إىل أمانة املكلف فعلى هذا ال ينبغي أن 
 من جهة أن له ظوابط قريبة املأخذ وإن انتشرت فروعه وقد فهم من الشرع يلتفت منه إال إىل املنصوص عليه ونظر

اإللتفات إىل كليه فليجر حبسب اإلمكان ىف مظانه وقد منع الشارع من أشياء من جهة جرها إىل منهى عنه والتوسل ا 
س من توسط بنظر ثالث فخص إليه وهو أصل مقطوع به على اجلملة قد اعتربه السلف الصاحل فال بد من اعتباره ومن النا

w هذا املختلف فيه
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بالظاهر فسلط احلكام على ما اطعلوا عليه منه ضبطا ملصاحل العباد ووكل من مل يطلع عليه إىل أمانته املسألة التاسعة عشرة 
ار التعبد ألوجه كل ما ثبت فيه اعتبار التعبد فال تفريع فيه وكل ما ثبت فيه اعتبار املعاين دون التعبد فال بد فيه من اعتب

 أحدها أن معىن اإلقتضاء أو التخيري الزم للمكلف من حيث هو

مكلف عرف املعىن الذى ألجله شرع احلكم أو مل يعرفه خبالف اعتبار املصاحل فإنه غري الزم فإنه عبد مكلف فإذا أمره 
من حيث هو عبد مكلف على رأي سيده لزمه امتثال أمره باتفاق العقالء خبالف املصلحة فإن اعتبارها غري الزم له 

احملققني وإذا كان كذلك فالتعبد الزم ال خرية فيه واعتبار املصلحة فيه اخلرية وما فيه اخلرية يصح ختلفه عقال وإذا وقع 
األمر والنهي شرعا مل يصح ختلفهما عقال فإنه حمال فالتعبد باإلقتضاء أو التخيري الزم بإطالق واعتبار املصاحل غري الزم 

إطالق خالفا ملن ألزم اللطف واألصلح وأيضا فإنه الزم على رأي من ألزم األصلح وقال باحلسن والقبح العقلبني فإن ب
السيد إذا أمر عبده ألجل مصلحة هى علة األمر بالعقل يلزم االمتثال من حيث جمرد األمر ألن خمالفته قبيحة ومن جهة 

بالفرض فاألمران على مذهبهم ال زمان وال يقول أحد منهم إن خمالفة اعتبار املصلحة أيضا فإن حتصيلها واجب عقال 
العبد أمر سيده مع قطع النظر عن املصلحة غري قبيح بل هو قبيح على رأيهم وهو معىن لزوم التعبد والثاىن أنا إذا فهمنا 

أخرى ومصلحة ثانية وثالثة باإلقتضاء أو التخيري حكمة مستقلة ىف شرع احلكم فال يلزم من ذلك أن ال يكون مث حكمة 
وأكثر من ذلك وغايتنا أنا فهمنا مصلحة دنيوية تصلح أن تستقل بشرعية احلكم فاعتربناها حبكم اإلذن الشرعي ومل نعلم 

حصر املصلحة واحلكم ميقتضاها ىف ذلك الذى ظهر وإذا مل حيصل لنا بذلك علم وال ظن مل يصح لنا القطع بأن ال 
 ر لنا إذ هو قطع على غيب بال دليل وذلك غري جائز فقد بقي لنا إمكانمصلحة للحكم إال ما ظه

حكمة أخرى شرع هلا احلكم فصرنا من تلك اجلهة واقفني مع التعبد فإن قيل لو جاز ذلك مل نقض بالتعدى على حال 
 جلواز الفرع عن فإنا إذا جوزنا وجود حكمة أو مصلحة أخرى مل جنزم بأن احلكم هلا فقط جلواز أن تكون جزء علة أو

تلك احلكمة الىت جهلناها وإن وجدت فيه العلة الىت علمناها فإذا أمكن ذلك مل يصح اإلحلاق والتفريع حىت نتحقق أن ال 
علة سوى ما ظهر وال سبيل إىل ذلك فكذلك ال سبيل إىل القياس وال القضاء بأن ذلك احلكم مشروع لتلك العلة 

 ايف جواز التعبد ألن القياس قد صحفاجلواب أن القضاء بالتعدي ال ين

كونه دليال شرعيا وال يكون شرعيا إال على وجه نقدر على الوفاء به عادة وذلك إذا ظهر لنا علة تصلح لالستقالل 
بشرعية احلكم ومل نكلف أن ننفي ما عداها فإن األصوليني مما جيوزون كون العلة خالف ما ظهر هلم أو كون ذلك 

علة كاملة لكن غلبة الظن بأن ما ظهر مستقل بالعلية أو صاحل لكونه علة كاف يف تعدي احلكم به الظاهر جزء علة ال 
وأيضا فقد أجاز اجلمهور تعليل احلكم الواحد بأكثر من علة واحدة وكل منها مستقل ومجيعها معلوم فنعلل بإحداها مع 

ن األخرى يف الفرع أو ال تكون فيه وإذا مل مينع اإلعراض عن األخرى وبالعكس وال مينع ذلك القياس وإن أمكن أن تكو
ذلك فيما ظهر فأوىل أن ال مينع فيما مل يظهر فإذا ثبت هذا مل يبق للسؤال مورد فالظاهر هو املبين عليه حىت يتبني خالفه 

وصول إىل معرفته وال علينا والوجه الثالث أن املصاحل يف التكليف ظهر لنا من الشارع أا على ضربني أحدمها ما ميكن ال
wمبسالكه املعروفة كاإلمجاع والنص واإلشارة والسرب واملناسبة وغريها وهذا القسم هو الظاهر الذي نعلل به ونقول إن 
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شرعية األحكام ألجله والثاين ماال ميكن الوصول إىل معرفته بتلك املسالك املعهودة وال يطلع عليه إال بالوحي كاألحكام 
 اليت أخرب

ا أا أسباب للخصب والسعة وقيام أة اإلسالم وكذلك اليت أخرب يف خمالفتها أا أسباب العقوبات وتسليط الشارع فيه
العدو وقذف الرعب والقحط وسائر أنواع العذاب الدنيوي واألخروي وإذا كان معلوما من الشريعة يف مواطن كثرية أن 

طها وال على التعدية ا يف حمل آخر إذ ال يعرف كون احملل مث مصاحل أخر غري ما يدركه املكلف ال يقدر على استنبا
اآلخر وهو الفرع وجدت فيه تلك العلة ألبتة مل يكن إىل اعتبارها يف القياس سبيل فبقيت موقوفة على التعبد احملض ألنه 

كم املعلل ا متعبدا به مل يظهر لألصل املعلل ا شبيه إال ما دخل حتت اإلطالق أو العموم املعلل وإذ ذاك يكون أخذ احل
ومعىن التعبد به الوقوف عند ما حد الشارع فيه من غري زيادة وال نقصان والرابع أن السائل إذا قال للحاكم مل ال حتكم 

بني الناس وأنت غضبان فأجاب بأين يت عن ذلك كان مصيبا كما أنه إذا قال ألن الغضب يشوش عقلي وهو مظنة 
ان مصيبا أيضا واألول جواب التعبد احملض والثاين جواب االلتفات إىل املعىن وإذا جاز عدم التثبت يف احلكم ك

اجتماعهما وعدم تنافيهما جاز القصد إىل التعبد وإذا جاز القصد إىل التعبد دل على أن هنالك تعبدا وإال مل يصح توجه 
د فلما صح القصد مطلقا صح املقصود له القصد إىل ما ال يصح القصد إليه من معدوم أو ممكن أن يوجد أو ال يوج

 مطلقا وذلك جهة التعبد وهو املطلوب

واخلامس أن كون املصلحة مصلحة تقصد باحلكم واملفسدة مفسدة كذلك مما خيتص بالشارع ال جمال للعقل فيه بناء على 
مصلحة وإال فكان ميكن عقال قاعدة نفي التحسني والتقبيح فإذا كان الشارع قد شرع احلكم ملصلحة ما فهو الواضع هلا 

أن ال تكون كذلك إذ األشياء كلها بالنسبة إىل وضعها األول متساوية ال قضاء للعقل فيها حبسن وال قبح فإذا كون 
املصلحة مصلحة هو من قبل الشارع حبيث يصدقه العقل وتطمئن إليه النفس فاملصاحل من حيث هي مصاحل قد آل النظر 

وما انبىن على التعبدي ال يكون إال تعبديا ومن هنا يقول العلماء إن من التكاليف ما هو حق هللا فيها إىل أا تعبديات 
خاصة وهو راجع إىل التعبد وما هو حق للعبد ويقولون يف هذا الثاين إن فيه حقا هللا كما يف قاتل العمد إذا عفي عنه 

ود إذا بلغت السلطان فيما سوى القصاص كالقذف ضرب مائة وسجن عاما ويف القاتل غيلة إنه ال عفو فيه ويف احلد
والسرقة ال عفو فيه وإن عفا من له احلق واليقبل من بائع اجلارية إسقاط املواضعة وال من مسقط العدة عن مطلق املرأة 

 وإن كانت براءة رمحها حقا له وما أشبه ذلك من

شرع احلكم فقد صار إذا كل تكليف حقا هللا فإن ما هو هللا املسائل الدالة على اعتبار التعبد وإن عقل املعىن الذي ألجله 
فهو هللا وما كان للعبد فراجع إىل اهللا من جهة حق اهللا فيه ومن جهة كون حق العبد من حقوق اهللا إذ كان هللا أن ال 

النهي أم ال جيعل للعبد حقا أصال ومن هذا املوضع يقول كثري من العلماء إن النهي يقتضى الفساد بإطالق علمت مفسدة 
انتفى السبب الذي ألجله ي عن العمل أو ال وقوفا مع ى الناهي ألنه حقه واإلنتهاء هو القصد الشرعي يف النهي فإذا 
مل حيصل فالعمل باطل بإطالق فقد ثبت أن كل تكليف ال خيلو عن التعبد وإذا مل خيل فهو مما يفتقر إىل نية كالطهارات 

wتكاليف اليت فيها حق العبد منها ما يصح بدون نية وهي اليت فهمنا من الشارع فيها تغليب وسائر العبادات إال أن ال
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جانب العبد كرد الودائع واملغصوب والنفقات الواجبة ومنها ما ال يصح إال بنية وذلك ما فهمنا فيه تغليب حق اهللا 
ب عليها فإن فعلها بنية االمتثال وهي نية التعبد كالزكاة والزبائح والصيد واليت تصح بدون نية إذا فعلت بغري نية ال يثا

أثيب عليها وكذلك التروك إذا تركت بنية وهذا متفق عليه ولو كانت حقوقا للعباد خاصة ومل يكن هللا فيه حق ملا حصل 
ىل الثواب فيها أصال ألن حصول الثواب فيها يستلزم كوا طاعة من حيث هي مكتسبة مأمور ا واملأمور به متقرب إ

اهللا به وكل طاعة من حيث هي طاعة هللا عبادة وكل عبادة مفتقرة إىل نية فهذه األمور من حيث هي طاعة مفتقرةإىل نية 
فإن قيل إمنا أمر ا من حيث حق العبد خاصة ومن جهة حق العبد حصل فيها الثواب ال من كوا طاعة متقربا ا قيل 

 بدون النية ألن حق العبد حاصل مبجرد الفعل من غري نية لكن الثواب هذا غري صحيح إذ لو كان كذلك لصح الثواب
 مفتقر يف حصوله إىل نية

وأيضا فلو حصل الثواب بغري نية ألثيب الغاصب إذا أخذ منه املغصوب كرها وليس كذلك بإتفاق وإن حصل حق العبد 
تثال ألمر اهللا ويه وإذا كان هذا جاريا يف كل فعل فالصواب أن النية شرط يف كون العمل عبادة والنية املرادة هنا نية االم

وترك ثبت أن يف األعمال املكلف ا طلبا تعبديا على اجلملة وهو دليل سادس يف املسألة فإن قيل فيلزم على هذا أن يفتقر 
هو املغلب وقد كل عمل إىل نية وأن ال يصح عمل من مل ينو أو يكون عاصيا قيل قد مر أن ما فيه حق العبد تارة يكون 

تكون جهة التعبد هي املغلبة فما كان املغلب فيه التعبد فمسلم ذلك فيه وما غلب فيه جهة العبد فحق العبد حيصل بغري 
نية فيصح العمل هنا من غري نية وال يكون عبادة هللا فإن راعى جهة األمر فهو من تلك اجلهة عبادة فال بد فيه من نية أى 

نية ال أنه يلزم فيه النية أو يفتقر إليها بل مبعىن أن النية يف االمتثال صريته عبادة كما إذا أقرض امتثاال ال يصري عبادة إال بال
لألمر بالتوسعة على املسلم أو أقرض بقصد دنيوي وكذلك البيع والشراء واألكل والشرب والنكاح والطالق وغريها 

النيات يف األعمال ويتوقفون عن مجلة منها حىت حتضرهم ومن هنا كان السلف رضي اهللا عنهم يثابرون على إحضار 
فصل ويتبني ذا أمور منها أن كل حكم شرعي ليس خبال عن حق اهللا تعاىل وهو جهة التعبد فإن حق اهللا على العباد أن 

بد جمردا فليس يعبدوه وال يشركوا به شيئا وعبادته امتثال أوامره واجتناب نواهيه بإطالق فإن جاء ما ظاهره أنه حق للع
 كذلك

بإطالق بل جاء على تغليب حق العبد يف األحكام الدنيوية كما أن كل حكم شرعي ففيه حق للعباد إما عاجال وإما 
آجال بناء على أن الشريعة إمنا وضعت ملصاحل العباد ولذلك قال يف احلديث حق العباد على اهللا إذا عبدوه ومل يشركوا به 

 يف تفسري حق اهللا أنه ما فهم من الشرع أنه ال خرية فيه للمكلف كان له معىن معقول أو غري شيئا أال يعذم وعادم
معقول وحق العبد ما كان راجعا إىل مصاحله يف الدنيا فإن كان من املصاحل األخروية فهو من مجلة ما يطلق عليه أنه حق 

لعبادات راجعة إىل حق اهللا وأصل العادات راجعة إىل هللا ومعىن التعبد عندهم أنه ماال يعقل معناه على اخلصوص وأصل ا
حقوق العباد فصل واألفعال بالنسبة إىل حق اهللا أو حق اآلدمي ثالثة أقسام أحدها ما هو حق هللا خالصا كالعبادات 

 املعىن وأصله التعبد كما تقدم فإذا طابق الفعل األمر صح وإال فال والدليل على ذلك أن التعبد راجع إىل عدم معقولية
wوحبيث ال يصح فيه إجراء القياس وإذا مل يعقل معناه دل على أن قصد الشارع فيه الوقوف عند ما حده ال يتعدى فإذا 
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وقع طابق قصد الشارع أو ال خالف وقد تقدم أن خمالفة قصد الشارع مبطل للعمل فعدم مطابقة األمر مبطل للعمل 
  بدليل على أن قصد الشارع الوقوف عندما حده الشارعوأيضا فلو فرضنا أن عدم معقولية املعىن ليس

فيكفي يف ذلك عدم حتقق الرباءة منه وعدم حتقق الرباءة موجب لطلب اخلروج عن العهدة بفعل مطابق ال بفعل غري 
يقتضى مطابق والنهي يف هذا القسم أيضا نظري األمر فإن النهي يقتضي عدم صحة الفعل املنهى عنه إما بناء على أن النهي 

الفساد بإطالق وإما ألن النهي يقتضي أن الفعل املنهى عنه غري مطابق لقصد الشارع إما بأصله كزيادة صالة سادسة أو 
ترك الصالة وإما بوصفه كقراءة القرآن يف الركوع والسجود والصالة يف األوقات املكروهة إذ لو كان مقصودا مل ينه 

 املعروف أوال بقصد الشارع فال تتعداه فعلى هذا إذا رأيت من يصحح املنهى عنه عنه وألمر به أو أذن فيه فإن اإلذن هو
بعد الوقوع أو املأمور به من غري املطابق فذلك إما لعدم صحة األمر أو النهي عنده وإما أنه ليس بأمر حتم وال ي حتم 

ى القول بصحة اإلنفكاك وإما لعد النازلة وإما لرجوع جهة املخالفة إىل وصف منفك كالصالة ىف الدار املغصوبة بناء عل
من باب املفهوم واملعىن املعلل باملصاحل فيجرى على حكمه وقد مر أن هذا قليل وأن التعبد هو العمدة والثاىن ما هو 

مشتمل على حق اهللا وحق العبد واملغلب فيه حق اهللا وحكمه راجع إىل األول ألن حق العبد إذا صار مطرحا شرعا فهو 
 املعترب إذ لو اعترب لكان هو املعترب والفرض خالفة كقتل النفس إذ ليس للعبد خرية ىف إسالم نفسه للقتل لغري كغري

 ضرورة شرعية كالفنت وحنوها فإذا رأيت من يصحح املنهى أو املأمور غري املطابق بعد الوقوع فذلك لألمور الثالثة األول

و املغلب والثالث ما اشترك فيه احلقان وحق العبد هو املغلب وأصله معقولية وألمر رابع وهو الشهادة بأن حق العبد فيه ه
املعىن فإذا طابق مقتضى األمر والنهي فال إشكال يف الصحة حلصول مصلحة العبد بذلك عاجال أو آجال حسبما يتهيأ له 

 ذلك حق العبد ولو بعد الوقوع وإن وقعت املخالفة فهنا نظر أصله احملافظة على حتصيل مصلحة العبد فإما أن حيصل مع
على حد ما كان حيصل عند املطابقة أو أبلغ أو ال فإن فرض غري حاصل فالعمل باطل ألن مقصود الشارع مل حيصل وإن 

حصل وال يكون حصوله إال مسببا عن سبب آخر أو غري السبب املخالف صح وارتفع مقتضى النهي بالنسبة إىل حق 
 املدبر إذا أعتقه املشتري ألن النهي ألجل فوت العتق فإذا حصل فال معىن للفسخ عنده العبد ولذلك يصحح مالك بيع

بالنسبة إىل حق اململوك وكذلك يصح العقد فيما تعلق به حق الغري إذا أسقط ذو احلق حقه ألن النهي قد فرضناه حلق 
ح العمل املخالف بعد الوقوع فذلك العبد فإذا رضي بإسقاطه فله ذلك وأمثلة هذا القسم كثرية فإذا رأيت من يصح

 ألحد األمور الثالثة

املسألة العشرون ملا كانت الدنيا خملوقة ليظهر فيها أثر القبضتني ومبنية على بذل النعم للعباد لينالوها ويتمتعوا ا 
الشريعة اليت عرفتنا وليشكروا اهللا عليها فيجازيهم يف الدار األخرى حسبما بني لنا الكتاب والسنة اقتضى ذلك أن تكون 

ذين مبنية على بيان وجه الشكر يف كل نعمة وبيان وجه االستمتاع بالنعم املبذولة مطلقا وهذان القصدان أظهر يف 
الشريعة من أن يستدل عليهما أال ترى إىل قوله تعاىل واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا وجعل لكم 

كم تشكرون وقوله وهو الذى أنشأكم وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة قليال ما السمع واألبصار واألفئدة لعل
wتشكرون وقال فاذكروىن أذكركم واشكروا ىل وال تكفرون وقوله فكلوا مما رزقكم اهللا حالال طيبا واشكروا نعمة اهللا إن 
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 يف مرضاة املنعم وهو راجع إىل كنتم إياه تعبدون وقال لئن شكرمت ألزيدنكم اآلية والشكر هو صرف ما أنعم عليك
اإلنصراف إليه بالكلية ومعىن بالكلية أن يكون جاريا على مقتضى مرضاته حبسب اإلستطاعة يف كل حال وهو معىن قوله 

 عليه الصالة والسالم حق اهللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا

ادات فمن حق اهللا تعاىل الذي ال حيتمل الشركة فهي مصروفة ويستوى يف هذا ما كان من العبادات أو العادات أما العب
إليه وأما العادات فهي أيضا من حق اهللا تعاىل على النظر الكلي ولذلك ال جيوز حترمي ما أحل اهللا من الطيبات فقد قال 

ن آمنوا ال حترموا طيبات ما تعاىل قل من حرم زينة اهللا الىت أخرج لعباده والطيبات من الرزق اآلية وقال تعاىل يا أيها الذي
أحل اهللا لكم اآلية فنهى عن التحرمي وجعله تعديا على حق اهللا تعاىل وملا هم بعض أصحابه بتحرمي بعض احمللالت قال 

عليه الصالة والسالم من رغب عن سنيت فليس مين وذم اهللا تعاىل من حرم على نفسه شيئا مما وضعه من الطيبات بقوله 
 من حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام وقوله وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ال يطعمها إال من نشاء تعاىل ما جعل اهللا

بزعمهم اآلية فذمهم على أشياء يف األنعام واحلرث اخترعوها منها جمرد التحرمي وهو املقصود ههنا وأيضا ففي العادات 
غري حمافظ عليه شرعا أيضا وال خرية فيه للعبد فهو حق هللا حق هللا تعاىل من جهة وجه الكسب ووجه االنتفاع ألن حق ال

تعاىل صرفا يف حق الغري حىت يسقط حقه بإختياره يف بعض اجلزئيات ال يف األمر الكلي ونفس املكلف أيضا داخلة يف 
 من وجهني هذا احلق إذ ليس له التسليط على نفسه وال على عضو من أعضائه باإلتالف فإذا العاديات يتعلق ا حق اهللا

 أحدمها من جهة الوضع األول الكلي الداخل حتت الضروريات والثاين من جهة الوضع التفصيلي

الذي يقتضيه العدل بني اخللق وإجراء املصلحة على وفق احلكمة البالغة فصار اجلميع ثالثة أقسام وفيها أيضا حق للعبد 
ه بالنعيم موقى بسببه عذاب اجلحيم والثاين جهة أخذه للنعمة من وجهني أحدمها جهة الدار اآلخرة وهو كونه جمازى علي

على أقصى كماهلا فيما يليق بالدنيا لكن حبسبه يف خاصة نفسه كما قال تعاىل قل هى للذين آمنوا ىف احلياة الدنيا خالصة 
  يوم القيامة وباهللا التوفيق 

  ف القسم الثاين من الكتاب فيما يرجع إىل مقاصد املكلف يف التكلي

وفيه مسائل املسألة األوىل أن األعمال بالنيات واملقاصد معتربة يف التصرفات من العبادات والعادات واألدلة على هذا 
 املعىن ال تنحصر

ويكفيك منها أن املقاصد تفرق بني ما هو عادة وما هو عبادة ويف العبادات بني ما هو واجب وغري واجب ويف العادات 
املباح واملكروه واحملرم والصحيح والفاسد وغري ذلك من األحكام والعمل الواحد يقصد به أمر بني الواجب واملندوب و

فيكون عبادة ويقصد به شيء آخر فال يكون كذلك بل يقصد به شيء فيكون إميانا ويقصد به شيء آخر فيكون كفرا 
تكليفية وإذا عرى عن القصد مل يتعلق به كالسجود هللا أو للصنم وأيضا فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به األحكام ال

شيء منها كفعل النائم والغافل وانون وقد قال تعاىل وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين فاعبد اهللا خملصا له 
 الدين إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان وقال وال يأتون الصالة إال وهم كساىل وال ينفقون إال وهم كارهون وال

wمتسكوهن ضرارا لتعتدوا بعد قوله فأمسكوهن مبعروف أو سرحوهن مبعروف من بعد وصية يوصى ا أو دين غري مضار 
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ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء إىل قوله إال أن تتقوا منهم تقاة ويف احلديث إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرىء ما 
 اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللانوى إىل آخره وقال من قاتل لتكون كلمة 

وفيه أنا أغىن الشركاء عن الشرك فمن عمل عمال أشرك معي فيه شريكا تركت نصييب لشريكي وتصديقه قول اهللا تعاىل 
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا وال يشرك بعبادة ربه أحدا وأباح عليه الصالة والسالم للمحرم أكل حلم 

ده أو يصد له وهذا املكان أوضح يف نفسه من أن يستدل عليه ال يقال إن املقاصد وإن اعتربت على الصيد ما مل يص
اجلملة فليست معتربة بإطالق ويف كل حال والدليل على ذلك أشياء منها األعمال اليت جيب اإلكراه عليها شرعا فإن 

أمر الشارع إذ مل حيصل اإلكراه إال ألجله فإذا فعله املكره على الفعل يعطي ظاهره أنه ال يقصد فيما أكره عليه امتثال 
وهو قاصد لدفع العذاب عن نفسه فهو غري قاصد لفعل ما أمر به ألن الفرض أن العمل ال يصح إال بالنية املشروعة فيه 

انيا وهو مل ينو ذلك فيلزم أن أن ال يصح وإذا مل يصح كان وجوده وعدمه سواء فكان يلزم أن يطالب بالعمل أيضا ث
 ويلزم يف الثاين ما لزم يف األول ويتسلسل أو يكون اإلكراه عبثا

وكالمها حمال أو يصح العمل بال نية وهو املطلوب ومنها أن األعمال ضربان عادات وعبادات فأما العادات فقد قال 
والنفقة على الزوجات والعيال الفقهاء إا ال حتتاج يف االمتثال ا إىل نية بل جمرد وقوعها كاف كرد الودائع واملغصوب 

وغريها فكيف يطلق القول بأن املقاصد معتربة يف التصرفات وأما العبادات فليست النية مبشروطة فيها بإطالق أيضا بل 
فيها تفصيل وخالف بني أهل العلم يف بعض صورها فقد قال مجاعة من العلماء بعدم اشتراط النية يف الوضوء وكذلك 

 عبادات وألزموا اهلازل العتق والنذر كما ألزموه النكاح والطالق والرجعة ويف احلديث ثالث جدهن الصوم والزكاة وهي
وهزهلن جد النكاح والطالق والرجعة ويف حديث آخر من نكح العبا أو طلق العبا أو أعتق العبا فقد جاز وعن عمر 

والنكاح والنذر ومعلوم أن اهلازل من حيث هو بن اخلطاب رضي اهللا عنه أربع جائزات إذا تكلم ن الطالق والعتاق 
 هازل ال قصد له يف إيقاع ما هزل به ويف مذهب مالك فيمن رفض نية الصوم يف أثناء اليوم ومل يفطر أن

صومه صحيح ومن سلم من اثنتني ىف الظهر مثال ظانا للتمام فتنفل بعدها بركعتني مث تذكر أنه مل يتم أجزأت عنه ركعتا 
ركعيت الفريضة وأصل مسألة الرفض خمتلف فيها فجميع هذا ظاهر ىف صحة العبادة مع فقد النية فيها حقيقة النافلة عن 

  ومنها أن من األعمال ما ال ميكن فيه قصد اإلمتثال عقال وهو 

سبما قرره النظر األول املفضى إىل العلم بوجود الصانع والعلم مبا ال يتم اإلميان إال به فإن قصد اإلمتثال فيه حمال ح
العلماء فكيف يقال إن كل عمل ال يصح بدون نية وإذ ثبت هذا كله دل على نقيض الدعوى وهو أنه ليس كل عمل 
بنية وال أن كل تصرف تعترب فيه املقاصد هكذا مطلقا ألنا جنيب عن ذلك بأمرين أحدمها أن نقول إن املقاصد املتعلقة 

تار من حيث هو خمتار وهنا يصح أن يقال إن كل عمل معترب بنيته باألعمال ضربان ضرب هو من ضرورة كل فاعل خم
فيه شرعا قصد به إمتثال أمر الشارع أوال وتتعلق إذ ذاك األحكام التكليفية وعليه يدل ما تقدم من األدلة فإن كل فاعل 

غري مطلوب شرعا فلو عاقل خمتار إمنا يقصد بعمله غرضا من األغراض حسنا كان أو قبيحا مطلوب الفعل أو الترك أو 
wفرضنا العمل مع عدم اإلختيار كامللجأ والنائم وانون وما أشبه ذلك فهؤالء غري مكلفني فال يتعلق بأفعاهلم مقتضى 
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األدلة السابقة فليس هذا النمط مبقصود للشارع فبقي ما كان مفعوال باإلختيار ال بد فيه من القصد وإذ ذاك تعلقت به 
 ن الكلية عمل ألبتة وكل ما أورد ىف السؤال ال يعدو هذين القسمني فإنهاألحكام وال يتخلف ع

إما مقصود ملا قصد له من رفع مقتضى اإلكراه أو اهلزل أو طلب الدليل أو غري ذلك فيترتل ذلك احلكم الشرعي باإلعتبار 
ع ال من باب خطاب وعدمه وإما غري مقصود فال يتعلق به حكم على حال وإن تعلق به حكم فمن باب خطاب الوض

التكليف فاملمسك عن املفطرات لنوم أو غفلة وإن صححنا صومه فمن جهة خطاب الوضع كأن الشارع جعل نفس 
اإلمساك سببا ىف إسقاط القضاء أو ىف صحة الصوم شرعا ال مبعىن أنه خماطب به وجوبا وكذلك ما ىف معناه والضرب 

رة التعبديات من حيث هى تعبديات فإن األعمال كلها الداخلة حتت الثاىن ليس من ضرورة كل فعل وإمنا هو من ضرو
اإلختيار ال تصري تعبدية إال مع القصد إىل ذلك أما ما وضع على التعبد كالصالة واحلج وغريمها فال إشكال فيه وأما 

دم إمكانه لكنه ىف العاديات فال تكون تعبديات إال بالنيات وال يتخلف عن ذلك من األعمال شىء إال النظر األول لع
احلقيقة راجع إىل أن قصد التعبد فيه غري متوجه عليه فال يتعلق به احلكم التكليفي ألبتة بناء على منع التكليف مبا ال يطاق 

أما تعلق الوجوب بنفس العمل فال إشكال ىف صحته ألن املكلف به قادر عليه متمكن من حتصيله خبالف قصد التعبد 
ار ىف عداد ما ال قدرة عليه فلم تتضمنه األدلة الدالة على طلب هذا القصد أو اعتباره شرعا والثاىن بالعمل فإنه حمال فص

من وجهى اجلواب بالكالم على تفاصيل ما اعترض به فأما اإلكراه على الواجبات فما كان منها غري مفتقر إىل نية التعبد 
فائدته فتسقط املطالبة به شرعا كأخذ األموال من أيدى وقصد امتثال األمر فال يصح فيه عبادة إال أنه قد حصلت 

 الغصاب وما افتقر منها إىل نية التعبد فال جيزىء

فعلها بالنسبة إىل املكره ىف خاصة نفسه حىت ينوى القربة كاإلكراه على الصالة لكن املطالبة تسقط عنه ىف ظاهر احلكم 
لوم للعباد فلم يطلبوا بالشق عن القلوب وأما األعمال العادية وإن مل فال يطالبه احلاكم بإعادا ألن باطن األمر غري مع

تفتقر ىف اخلروج عن عهدا إىل نية فال تكون عبادات وال معتربات ىف الثواب إال مع قصد اإلمتثال وإال كانت باطلة 
لنية فيها بان على أا كالعاديات وبيان بطالا ىف كتاب األحكام وما ذكر من األعمال التعبدية فإن القائل بعدم اشتراط ا

ومعقولة املعىن وإمنا تشترط النية فيما كان غري معقول املعىن فالطهارة والزكاة من ذلك وأما الصوم فبناء على أن الكف 
قد استحقه الوقت فال ينعقد لغريه وال يصرفه قصد سواه وهلذا نظائر ىف العاديات كنكاح الشغار فإنه عند أيب حنيفة 

 د على وجه الصحة وإن مل يقصدوهمنعق

وأما النذر والعتق وما ذكر معهما فقد تقدم أن القاصد إليقاع السبب غري قاصد للمسبب ال ينفعه عدم قصده له عن 
وقوعه عليه واهلازل كذلك ألنه قاصد إليقاع السبب بال شك وهو ىف املسبب إما غري قاصد له بنفي وال إثبات وإما 

ى كل تقدير فيلزمه املسبب شاء أم أىب وإذ قلنا بعدم اللزوم فبناء على أنه ناطق باللفظ غري قاصد قاصد أن ال يقع وعل
ملعناه وإمنا قصد جمرد اهلزل باللفظ وجمرد اهلزل ال يلزم عليه حكم إال حكم نفس اهلزل وهو اإلباحة أو غريها وقد علل 

على أنه جد ومصاحب للقصد إليقاع مدلوله أو يقال إنه قاصد اللزوم ىف هذه املسائل بأن اجلد واهلزل أمر باطن فيحمل 
wبالعقد الذى هو جد شرعي اللعب فناقض مقصود الشارع فبطل حكم اهلزل فيه فصار إىل اجلد ومسألة رفض نية الصوم 
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م ومثله بناء على أنه انعقد على الصحة فالنية األوىل مستصحبة حكما حىت يقع اإلفطار احلقيقي وهو مل يكن فصح الصو
 نيابة ركعيت النافلة عن الفريضة ألن ظن اإلمتام مل يقطع عند املصحح حكم النية

األوىل فكان السالم بينهما واالنتقال إىل نية التنقل لغوا مل يصادف حمال وعلى هذا السبيل جترى مسألة الرفض وأما النظر 
اهللا التوفيق املسألة الثانية قصد الشارع من املكلف أن األول فقصد التعبد فيه حمال وقد تقدم بيانه ىف الوجه األول وب

يكون قصده ىف العمل موافقا لقصده ىف التشريع والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة إذ قد مر أا موضوعة ملصاحل 
الشارع العباد على اإلطالق والعموم واملطلوب من املكلف أن جيرى على ذلك ىف أفعاله وأن ال يقصد خالف ما قصد 

وألن املكلف خلق لعبادة اهللا وذلك راجع إىل العمل على وفق القصد ىف وضع الشريعة هذا حمصول العبادة فينال بذلك 
اجلزاء ىف الدنيا واآلخرة وأيضا فقد مر أن قصد الشارع احملافظة على الضروريات وما رجع إليها من احلاجيات 

 أن يكون مطلوبا بالقصد إىل ذلك وإال مل يكن عامال على احملافظة ألن والتحسينيات وهو عني ما كلف به العبد فال بد
األعمال بالنيات وحقيقة ذلك أن يكون خليفة اهللا ىف إقامة هذه املصاحل حبسب طاقته ومقدار وسعه وأقل ذلك خالفته 

كم راع وكلكم على نفسه مث على أهله مث على كل من تعلقت له به مصلحة ولذلك قال عليه الصالة والسالم كل
مسئول عن رعيته وىف القرآن الكرمي آمنوا باهللا ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه وإليه يرجع قوله تعاىل إين 

جاعل ىف األرض خليفة وقوله ويستخلفكم ىف األرض فينظر كيف تعملون وهو الذى جعلكم خالئف ىف األرض ورفع 
 بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم

م واخلالفة عامة وخاصة حسبما فسرها احلديث حيث قال األمري راع والرجل راع على أهل بيته واملرأة راعية فيما آتاك
على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته وإمنا أتى بأمثلة تبني أن احلكم كلي عام غري خمتص فال 

ان كذلك فاملطلوب منه أن يكون قائما مقام من استخلفه يتخلف عنه فرد من أفراد الوالية عامة كانت أو خاصة فإذا ك
جيري أحكامه ومقاصده جماريها وهذا بني فصل وإذا حققنا تفصيل املقاصد الشرعية بالنسبة إىل املكلف وجدناها ترجع 

ملوافق إىل ما ذكر يف كتاب األحكام ويف مسألة دخول املكلف يف األسباب إذ مر هنالك مخسة أوجه منها يؤخذ القصد ا
 واملخالف فعلى الناظر هنا مراجعة ذلك املوضع حيت يتبني له ما أراد إن شاء اهللا

املسألة الثالثة كل من ابتغى يف تكاليف الشريعة غري ما شرعت له فقد ناقض الشريعة وكل من ناقضها فعمله يف املناقضة 
ل املناقض باطل فظاهر فإن املشروعات إمنا وضعت باطل فمن ابتغى يف التكاليف ما مل تشرع له فعمله باطل أما أن العم

لتحصيل املصاحل ودرء املفاسد فإذا خولفت مل يكن يف تلك األفعال اليت خولف ا جلب مصلحة وال درء مفسدة وأما 
ال أن من ابتغى يف الشريعة ما مل توضع له فهو مناقض هلا فالدليل عليه أوجه أحدها أن األفعال والتروك من حيث هي أفع

أوتروك متماثلة عقال بالنسبة إىل ما يقصد ا إذ ال حتسني للعقل وال تقبيح فإذا جاء الشارع بتعيني أحد املتماثلني 
للمصلحة وتعيني اآلخر للمفسدة فقد بني الوجه الذي منه حتصل املصلحة فأمر به أو أذن فيه وبني الوجه الذي به حتصل 

قصد املكلف عني ما قصده الشارع باإلذن فقد قصد وجه املصلحة على أمت وجوهه املفسدة فنهي عنه رمحة بالعباد فإذا 
w فهو جدير بأن حتصل له وإن قصد غري ما قصده الشارع
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وذلك إمنا يكون يف الغالب لتوهم أن املصلحة فيما قصد ألن العاقل ال يقصد وجه املفسدة كفاحا فقد جعل ما قصد 
رع مقصودا معتربا وذلك مضادة للشريعة ظاهره والثاين أن حاصل هذا القصد الشارع مهمل االعتبار وما أمهل الشا

يرجع إىل أن ما رآه الشارع حسنا فهو عند هذا القاصد ليس حبسن وما مل يره الشارع حسنا فهو عنده حسن وهذه 
 سبيل املؤمنني نوله ما مضادة أيضا والثالث أن اهللا تعاىل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري

توىل اآلية وقال عمر بن عبد العزيز سن رسول اهللا ووالة األمر من بعده سننا األخذ ا تصديق لكتاب اهللا واستكمال 
لطاعة اهللا وقوة على دين اهللا من عمل ا مهتد ومن استنصر ا منصور ومن خالفها اتبع غري سبيل املؤمنني وواله اهللا ما 

 جهنم وساءت مصري واألخذ يف خالف مآخذ الشارع من حيث القصد إىل حتصيل املصلحة أو درء املفسدة توىل وأصاله
مشاقة ظاهرة والرابع أن اآلخذ باملشروع مل حيث مل يقصد به الشارع ذلك القصد آخذ يف غري مشروع حقيقة ألن 

مر املعلوم فلم يأت بذلك املشروع أصال وإذا مل الشارع إمنا شرعه ألمر معلوم بالفرض فإذا أخذ بالقصد إىل غري ذلك األ
يأت به ناقض الشارع ىف ذلك األخذ من حيث صار كالفاعل لغري ما أمر به والتارك ملا أمر به واخلامس أن امللكف إمنا 

 كلف باألعمال من جهة قصد الشارع ا

ال مقاصد إذ مل يقصد ا قصد الشارع يف األمر والنهي فإذا قصد ا غري ذلك كانت بفرض القاصد وسائل ملا قصد 
فتكون مقصودة بل قصد قصد آخر جعل الفعل أو الترك وسيلة له فصار ما هو عند الشارع مقصود وسيلة عنده وما 
كان شأنه هذا نقض إلبرام الشارع وهدم ملا بناه والسادس أن هذا القاصد مستهزىء بآيات اهللا ألن من آياته أحكامه 

ال بعد ذكر أحكام شرعها وال تتخذوا آيات اهللا هزوا واملراد أن ال يقصد ا غري ما شرعها ألجله اليت شرعها وقد ق
ولذلك قيل للمنافقني حيث قصدوا بإظهار اإلسالم غري ما قصده الشارع أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزئون 

عىن كثرية وللمسألة أمثلة كثرية كإظهار كلمة واالستهزاء مبا وضع على اجلد مضادة حلكمته ظاهره واألدلة على هذا امل
التوحيد قصدا إلحراز الدم واملال ال إلقرار للواحد احلق بالوحدانية والصالة لينظر إليه بعني الصالح والذبح لغري اهللا 

 نفعا والوصية واهلجرة لينال دنيا يصيبها أو امرآة ينكحها واجلهاد للعصبية أو لينال شرف الذكر ىف الدنيا والسلف ليجربه
 بقصد املضارة للورثة ونكاح املرأة ليحلها ملطلقها وما أشبه ذلك

وقد يعترض هذا اإلطالق بأشياء منها ما تقدم ىف املسألة األوىل كنكاح اهلازل وطالقه وما ذكر معهما فإنه قاصد غري ما 
باطل فإنه عند احلنفية تنعقد تصرفاته قصد الشارع بلفظ النكاح والطالق وغريمها وقد تقدم جوابه ومن ذلك املكره ب

شرعا فيما ال حيتمل الفسخ باإلقالة كما تنعقد حاله اإلختيار كالنكاح والطالق والعتق واليمني والنذر وما حيتمل اإلقالة 
ينعقد كذلك لكن موقوفا على اختيار املكره ورضاه إىل مسائل من هذا النحو ومنها أن احليل ىف رفع وجوب الزكاة 

ليل املرأة ملطلقها ثالثا غري ذلك مقصود به خالف ما قصده الشارع مع أا عند القائل ا صحيحة ومن تتبع وحت
األحكام الشرعية ألفى منها ما ال ينحصر ومجيعه يدل على أن العمل املشروع إذا قصد به غري ما قصده الشارع فال يلزم 

 بإنعقادها شرعا بناء على أا مقصودة للشارع بأدلة قررها احلنفية أن يكون باطال واجلواب أن مسائل اإلكراه إمنا قيل
wوال يصح أن يقر أحد بكون العمل غري مقصود للشارع على ذلك الوجه مث يصححه ألن تصحيحه إمنا هو بالدليل 
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ه غري الشرعي واألدلة الشرعية أقرب إىل تفهيم مقصود الشارع من كل شىء فكيف يقال إن العمل صحيح شرعا مع أن
مشروع هل هذا إال عني احملال وكذلك القول ىف احليل عند من قال ا مطلقا فإمنا قال ا بناء على أن للشارع قصد ىف 
استجالب املصاحل ودرء املفاسد بل الشريعة هلذا وضعت فإذا صحح مثال نكاح احمللل فإمنا صححه على فرض أنه غلب 

 ب مصلحة الزوجني فيه وكذلك سائر املسائل بدليل صحته ىف النطق بكلمةعلى ظنه من قصد الشارع اإلذن ىف استجال

الكفر خوف القتل أو التعذيب وىف سائر املصاحل العامة واخلاصة إذ ال ميكن إقامة دليل ىف الشريعة على إبطال كل حيلة 
اصة وهو الذى يتفق عليه كما أنه ال يقوم دليل على تصحيح كل حيلة فإمنا يبطل منها ما كان مضادا لقصد الشارع خ

جيمع أهل اإلسالم ويقع اإلختالف ىف املسائل الىت تتعارض فيها األدلة وهلذا موضع يذكر فيه ىف هذا القسم إن شاء اهللا 
تعاىل املسألة الرابعة فاعل الفعل أو تاركه إما أن يكون فعله أوتركه موافقا أو خمالفا وعلى كال التقديرين إما أن يكون 

فقة الشارع أو خمالفته فاجلميع أربعة أقسام أحدها أن يكون موافقا وقصده املوافقة كالصالة والصيام والصدقة قصده موا
واحلج وغريها يقصد ا امتثال اهللا تعاىل وأداء ما وجب عليه أو ندب إليه وكذلك ترى الزىن واخلمر وسائر املنكرات 

والثاىن أن يكون خمالفا وقصده املخالفة كترك الواجبات وفعل يقصد بذلك االمتثال فال إشكال ىف صحة هذا العمل 
احملرمات قاصدا لذلك فهذا أيضا طاهر احلكم والثالث أن يكون الفعل أو الترك موافقا وقصده املخالفة وهو ضربان 

أجنبيه وشارب أحدمها أن ال يعلم بكون الفعل أو الترك موافقا واآلخر أن يعلم بذلك فاألول كواطىء زوجته ظانا أا 
اجلالب ظانا أنه مخر وتارك الصالة يعتقد أا باقية ىف ذمته وكان قد أوقعها وبرىء منها ىف نفس األمر فهذا الضرب قد 
حصل فيه قصد العصيان باملخالفة وحيكى األصوليون ىف هذا النحو اإلتفاق على العصيان ىف مسألة من أخر الصالة مع 

 أيضا أن مفسدة النهي مل حتصل ألنه إمنا ى عن ذلك ألجل ما ينشأ عنها من املفاسد ظن املوت قبل الفعل وحصل فيه
 فإذا مل يوجد هذا مل يكن مثل من فعله فحصلت املفسدة

فشارب اجلالب مل يذهب عقله وواطىء زوجته مل خيتلط نسب من خلق من مائة وال حلق املرأة بسبب هذا الوطىء معرة 
حة الصالة وكذلك سائر املسائل املندرجة حتت هذا األصل فاحلاصل أن هذا الفعل أو الترك وتارك الصالة مل تفته مصل

فيه موافقة وخمالفة فإن قيل فهل وقع العمل على املوافقة أو املخالفة فإن وقع على املوافقة فمأذون فيه وإذا كان مأذونا فيه 
فهو غري مأذون فيه وال عربة بكونه موافقا يف نفس فال عصيان ىف حقه لكنه عاص بإتفاق هذا خلف وإن وقع خمالفا 

األمر وإذا كان غري مأذون فيه وجب أن يتعلق به من األحكام ما يتعلق مبا لو كان خمالفا يف نفس األمر فكان جيب احلد 
على الواطىء والزجر على الشارب وشبه ذلك لكنه غري واجب باتفاق أيضا هذا خلف فاجلواب أن العمل هنا آخذ 

طرف من القسمني األولني فإنه وإن كان خمالفا يف القصد قد وافق يف نفس العمل فإذا نظرنا إىل فعله أو تركه وجدناه مل ب
تقع به مفسدة وال فاتت به مصلحة وإذا نظرنا إىل قصده وجدناه منتهكا حرمة األمر والنهي فهو عاص ىف جمرد القصد 

هة حق اهللا غري آمث من جهة حق اآلدمي كالغاصب ملا يظن أنه متاع غري عاص مبجرد العمل وحتقيقه أنه آمث من ج
املغصوب منه فإذا هو متاع الغاصب نفسه فال طلب عليه ملن قصد الغصب منه وعليه الطلب من جهة حرمة األمر والنهي 

w والقاعدة أن كل تكليف مشتمل على حق اهللا وحق العبد
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ملصلحة مسقطا ملعىن الطلب فليكن كذلك فيما إذا شرب اخلمر فلم وال يقال إذا كان فوت املفسدة أو عدم فوت ا
يذهب عقله أو زىن فلم يتخلق ماؤه يف الرحم بعزل أو غريه ألن املتوقع من ذلك غري موجود فكان ينبغي أن ال يترتب 

لذي تنشأ عنه عليه حد وال يكون آمثا إال من جهة قصده خاصة ألنا نقول ال يصح ذلك ألن العامل قد تعاطى السبب ا
املفسدة أو تفوت به املصلحة وهو الشرب واإليالج احملرمان يف نفس األمر ومها مظنتان لإلختالط وذهاب العقل ومل 
يضع الشارع احلد بإزاء زوال العقل أو اختالط األنساب بل بإزاء تعاطي أسبابه خاصة وإال فاملسببات ليست من فعل 

 فاهللا هو خالق الولد من املاء والسكر عن الشرب كالشبع مع األكل والري مع املاء املتسبب وإمنا هي من فعل اهللا تعاىل
واإلحراق مع النار كما تبني يف موضعه وإذا كان كذلك فاملوجل والشارب قد تعاطيا السبب على كماله فال بد من إيقاع 

قم وأما اإلمث فعلى وفق ذلك وهل يكون مسببه وهو احلد وكذلك سائر ما جرى هذا ارى مما عمل فيه بالسبب لكنه أع
يف اإلمث مساويا ملن أنتج سببه أم ال هذا نظر آخر ال حاجة إىل ذكره ههنا والثاىن أن يكون الفعل أو الترك موافقا إال أنه 

ه القتل وما عامل باملوافقة ومع ذلك فقصده املخالفة ومثاله أن يصلي رياء لينال دنيا أو تعظيما عند الناس أو ليدرأ عن نفس
أشبه ذلك فهذا القسم أشد من الذي قبله وحاصله أن هذا العامل قد جعل املوضوعات الشرعية الىت جعلت مقاصد 

وسائل ألمور أخر مل يقصد الشارع جعلها هلا فيدخل حتته النفاق والرياء واحليل على أحكام اهللا تعاىل وذلك كله باطل 
 يصح مجلة وقد قال اهللا تعاىل إن املنافقني ىف الدرك األسفل من النار وقد تقدم ألن القصد خمالف لقصد الشارع عينا فال

 بيان هذا املعىن

والقسم الرابع أن يكون الفعل أو الترك خمالفا والقصد موافقا فهو أيضا ضربان أحدمها أن يكون مع العلم باملخالفة 
هذا هو اإلبتداع كإنشاء العبادات املستأنفة والزيادات واآلخر أن يكون مع اجلهل بذلك فإن كان مع العلم باملخالفة ف

على ما شرع ولكن الغالب أن ال يتجرأ عليه إال بنوع تأويل ومع ذلك فهو مذموم حسبما جاء ىف القرآن والسنة 
مة واملوضع مستغن عن إيراده ههنا وسيأيت له مزيد تقرير بعد هذا إن شاء اهللا والذي يتحصل هنا أن مجيع البدع مذمو
لعموم األدلة يف ذلك كقوله تعاىل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم ىف شىء وقوله وأن هذا صراطى 

مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وىف احلديث كل بدعة ضاللة وهذا املعىن ىف ألحاديث كاملتواتر 
لشريعة واملذموم منها بإطالق هو احملرم وأما املكروه فهو الذم فيه بإطالق فإن قيل إن العلماء قد قسموا البدع بأقسام ا

وما عدا ذلك فغري قبيح شرعا فالواجب منها واملندوب حسن بإطالق وممدوح فاعله ومستنبطه واملباح حسن باعتبار 
صد الشارع بل هي موافقة فعلى اجلملة من استحسن من البدع ما استحسنه األولون ال يقول إا مذمومة وال خمالفة لق

 أي موافقة كجمع الناس على

املصحف العثماين والتجميع ىف قيام رمضان ىف املسجد وغري ذلك من احملدثات احلسنة اليت اتفق الناس على حسنها أعين 
ترمجة السلف الصاحل واتهدين من األمة وما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن فجميع هذه األشياء داخله حتت 

املسألة إذ هي أفعال خمالفة للشارع ألنه مل يضعها مقترنة بقصد موافق ألم مل يقصدوا إال الصالح وإذا كان كذلك 
wوجب أن ال تكون البدع كلها مذمومة خالف املدعى فاجلواب أن هذا كله ليس مما وقعت الترمجة عليه فإن الفرض أن 
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حدثه السلف وأمجع عليه العلماء مل يقع فيه خمالفة ملا وضعه الشارع حبال الفعل خمالف للفعل الذي وضعه الشارع وما أ
بيان ذلك أن مجع املصحف مثال مل يكن يف زمان رسول اهللا لالستغناء عنه باحلفظ يف الصدور وألنه مل يقع يف القرآن 

 اخلطاب مع هشام بن حكيم اختالف خياف بسببه االختالف يف الدين وإمنا وقعت فيه نازلتان أو ثالثة كحديث عمر بن
رضي اهللا عنهما وقصة أيب بن كعب مع عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنهما وفيه قال عليه الصالة والسالم ال متاروا يف 

القرآن فإن املرآء فيه كفر فحاصل األمر أن مجع املصحف كان مسكوتا عنه يف زمانه عليه الصالة والسالم مث ملا وقع 
آن وكثر حىت صار أحدهم يقول لصاحبه أنا كافر مبا تقرأ به صار مجع املصحف واجبا ورأيا رشيدا يف االختالف يف القر

واقعة مل يتقدم ا عهد فلم يكن فيها خمالفة وإال لزم أن يكون النظر يف كل واقعة مل حتدث يف الزمان املتقدم بدعة وهو 
 م لقواعد الشريعة وإن مل يشهد له أصل معنيباطل باتفاق لكن مثل هذا النظر من باب االجتهاد املالئ

وهو الذي يسمى املصاحل املرسلة وكل ما أحدثه السلف الصاحل من هذا القبيل ال يتخلف عنه بوجه وليس من املخالف 
ملقصد الشارع أصال كيف وهو يقول ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن وال جتتمع أميت على ضاللة فثبت أن 

ع عليه موافق لقصد الشارع فقد خرج هذا الضرب عن أن يكون فيه الفعل أو الترك خمالفا للشارع وأما البدعة هذا ام
املذمومة فهي اليت خالفت ما وضع الشارع من األفعال أو التروك وسيأيت تقرير هذا املعىن بعد إن شاء اهللا وإن كان 

كون القصد موافقا فليس مبخالف من هذا الوجه والعمل وإن كان العمل املخالف مع اجلهل باملخالفة فله وجهان أحدمها 
خمالفا فاألعمال بالنيات ونية هذا العامل على املوافقة لكن اجلهل أوقعه يف املخالفة ومن ال يقصد خمالفة الشارع كفاحا ال 

لى اإلطالق والثاين كون جيري جمرى املخالف بالقصد والعمل معا فعمله ذا النظر منظور فيه على اجلملة ال مطرح ع
العمل خمالفا فإن قصد الشارع باألمر والنهي االمتثال فإذا مل ميتثل فقد خولف قصده وال يعارض املخالفة موافقة القصد 

الباعث على العمل ألنه مل حيصل قصد الشارع يف ذلك العمل على وجه وال طابق القصد العمل فصار اموع خمالفا 
 عا فال حيصل االمتثالكما لو خولف فيهما م

وكال الوجهني يعارض اآلخر يف نفسه ويعارضه يف الترجيح ألنك إن رجحت أحدمها عارضك يف اآلخر وجه مرجح 
فيتعارضان أيضا ولذلك صار هذا احلل غامضا ىف الشريعة ويتبني ذلك بإيراد شيء من البحث فيه وذلك أنك إذا 

 قط إال اإلمتثال واملوافقة ومل ينتهك حرمة للشارع بذلك القصد رجحت جهة القصد املوافق بأن العامل ما قصد
عارضك أن قصد املوافقة مقيد اإلمتثال املشروع ال مبخالفته وإن كان مقيدا فقصد املكلف مل يصادف حمال فهو كالعبث 

ت إن املقاصد قد وأيضا إذا مل يصادف حمال صار غري موافق ألن القصد ىف األعمال ليس مبشروع على اإلنفراد فإن قل
ثبت قبل الشرائع كما ذكر عمن آمن ىف الفترات وأدرك التوحيد ومتسك بأعمال يعبد اهللا ا وهى غري معتربة إذ مل تثبت 
ىف شرع بعد قيل لك إن فرض أولئك ىف زمان فترة مل يتمسكوا بشريعة متقدمة فاملقاصد املوجودة هلم منازع ىف اعتبارها 

  املقصود ابإطالق فإا كأعماهلم

التعبد فإن قلت بإعتبار القصد كيف كان لزم ذلك ىف األعمال وإن قلت بعدم اعتبار األعمال لزم ذلك ىف القصد وأيضا 
wفكالمنا فيما بعد الشرائع ال فيما قبلها وإن فرضنا أن من نقل عنهم من أهل الفترات كانوا متمسكني ببعض الشرائع 
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ه عليه الصالة والسالم إمنا األعمال بالنيات يبني أن هذه األعمال وإن خالفت قد تعترب املتقدمة فذلك واضح فإن قيل قول
فإن املقاصد أرواح األعمال فقد صار العمل ذا روح على اجلملة وإذا كان كذلك اعترب خبالف ما إذا خالف القصد 

ال بالنيات لعدم النية ىف العمل قيل إن ووافق العمل أو خالفا معا فإنه جسد بال روح فال يصدق عليه مقتضى قوله األعم
سلم فمعارض بقوله عليه الصالة والسالم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا العمل ليس مبوافق ألمره عليه الصالة 

والسالم فلم يكن معتربا بل كان مردودا وأيضا فإذا مل ينتفع جبسد بال روح كذلك ال ينتفع بروح ىف غري جسد ألن 
هنا قد فرضت خمالفة فهي يف حكم العدم فبقيت النية منفردة يف حكم عملي فال اعتبار ا وتكثر املعارضات يف األعمال 

 هذا من اجلانبني فكانت املسألة مشكلة جدا ومن هنا صار فريق من اتهدين إىل تغليب جانب القصد فتالفوا من

 الفساد بإطالق وأبطلوا كل عبادة أو معاملة خالفت الشارع العبادات ما جيب تالفيه وصححوا املعامالت ومال فريق إىل
ميال إىل جانب العمل املخالف وتوسط فريق فأعملوا الطرفني على اجلملة لكن على أن يعمل مقتضى القصد يف وجه 

رمي قد ويعمل مقتضى الفعل يف وجه آخر والذي يدل على إعمال اجلانبني أمور أحدها أن متناول احملرم غري عامل بالتح
اجتمع فيه موافقة القصد إذ مل يتلبس إال مبا اعتقد إباحته وخمالفة الفعل ألنه فاعل ملا ي عنه فأعمل مقتضى املوافقة ىف 

إسقاط احلد والعقوبة وأعمل مقتضى املخالفة ىف عدم البناء على ذلك الفعل وعدم اإلعتماد عليه حىت صحح ما جيب أن 
 إىل جهة القصد أيضا وأمهل ما جيب أن يهمل مما ال تالىف فيهيصحح مما فيه تالف ميال فيه 

فقد اجتمع يف هذه املسألة اعتبار الطرفني مبا يليق بكل واحد منهما كاملرأة يتزوجها رجالن وال يعلم اآلخر بتقدم نكاح 
 عنهم ونظريها ىف غريه إال بعد بنائه ا فقد فاتت مبقتضى فتوى عمر ومعاوية واحلسن وروى مثله عن علي رضى اهللا

مسألة املفقود إذا تزوجت امرأته مث قدم فاألول أوىل ا قبل نكاحها والثاين أوىل بعد دخوله ا وفيما بعد العقد وقبل 
البناء قوالن وىف احلديث إميا أمرأة نكحت بغري إذن مواليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن دخل ا فلها املهر مبا أصاب 

 جيري باب السهو ىف الصالة وباب األنكحة الفاسدة ىف تشعب مسائلها والثاين أن عمدة مذهب مالك منها وعلى هذا
 بل عمدة مذاهب الصحابة اعتبار اجلهل يف العبادات اعتبار النسيان على اجلملة فعدوا من خالف يف األفعال أو األقوال

الفا على اإلطالق لعاملوه معاملة العامد كما يقوله جهال على حكم الناسى ولو كان املخالف يف األفعال دون القصد خم
ابن حبيب ومن وافقه وليس األمر كذلك فهذا واضح يف أن للقصد املوافق أثرا وهو بني يف الطهارات والصالة والصيام 

ل إن واحلج وغري ذلك من العبادات وكذلك ىف كثري من العادات كالنكاح والطالق واألطعمة واألشربة وغريها وال يقا
هذا ينكسر يف األمور املالية فإا تضمن يف اجلهل والعمد ألنا نقول احلكم يف التضمني يف األموال آخر ألن اخلطأ فيها 
مساو للعمد يف ترتب الغرم يف إتالفها والثالث األدلة الدالة على رفع اخلطأ عن هذه األمة ففي الكتاب وليس عليكم 

ت قلوبكم وقال ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ويف احلديث قال قد فعلت جناح فيما أخطأمت به ولكن ما تعمد
وقال ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها ويف احلديث رفع عن أمىت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وهو معىن متفق عليه 

ؤاخذة األخروية خاصة أم ال فلم يف اجلملة ال خمالف فيه وإن اختلفوا فيما تعلق به رفع املؤاخذة هل ذلك خمتص بامل
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خيتلفوا أيضا أن رفع املؤاخذة بإطالق ال يصح فإذا كان كذلك ظهر أن كل واحد من الطرفني معترب على اجلملة ما مل 
 يدل دليل من خارج على خالف ذلك واهللا أعلم

 أن ال يلزم عنه إضرار الغري والثاين املسألة اخلامسة جلب املصلحة أو دفع املفسدة إذا كان مأذونا فيه على ضربني أحدمها
أن يلزم عنه ذلك وهذا الثاين ضربان أحدمها أن يقصد اجلالب أو الدافع ذلك اإلضرار كاملرخص يف سلعته قصدا لطلب 
معاشه وصحبه قصد اإلضرار بالغري والثاين أن ال يقصد إضرارا بأحد وهو قسمان أحدمها أن يكون االضرار عاما كتلقي 

ع احلاضر للبادي واالمتناع من بيع داره أو فدانه وقد اضطر إليه الناس ملسجد جامع أو غريه والثاين أن يكون السلع وبي
خاصا وهو نوعان أحدمها أن يلحق اجلالب أو الدافع مبنعه من ذلك ضرر فهو حمتاج إىل فعله كالدافع عن نفسه مظلمة 

تاج إليه أو إىل صيد أو حطب أو ماء أو غريه عاملا أنه إذا حازه يعلم أا تقع بغريه أو يسبق إىل شراء طعام أو ما حي
استضر غريه بعدمه ولو أخذ من يده استضر والثاين أن ال يلحقه بذلك ضرر وهو على ثالثة أنواع أحدمها ما يكون أداؤه 

 فيه بال بد وشبه ذلك إىل املفسدة قطعيا أعين القطع العادي كحفر البئر خلف باب الدار يف الظالم حبيث يقع الداخل
والثاين ما يكون أداؤه إىل املفسدة نادرا كحفر البئر مبوضع ال يؤدي غالبا إىل وقوع أحد فيه وأكل األغذية اليت غالبها أن 
ال تضر أحدا وما أشبه ذلك والثالث ما يكون أداؤه إىل املفسدة كثريا ال نادرا وهو على وجهني أحدمها أن يكون غالبا 

 حكبيع السال

من أهل احلرب والعنب من اخلمار وما يغش به ممن شأنه الغش وحنو ذلك والثاين أن يكون كثريا ال غالبا كمسائل بيوع 
اآلجال فهذه مثانية أقسام فأما األول فباق على أصله من اإلذن وال إشكال فيه وال حاجة إىل االستدالل عليه لثبوت 

إشكال منع القصد إىل اإلضرار من حيث هو إضرار لثبوت الدليل على أن ال الدليل على اإلذن ابتداء وأما الثاين فال 
ضرر وال ضرار يف اإلسالم لكن يبقى النظر يف هذا العمل الذي اجتمع فيه قصد نفع النفس وقصد إضرار الغري هل مينع 

مما يتصور فيه اخلالف على منه فيصري غري مأذون فيه أم يبقى على حكمه األصلي من اإلذن ويكون عليه إمث ما قصد هذا 
اجلملة وهو جارعلى مسألة الصالة يف الدار املغصوبة ومع ذلك فيحتمل يف االجتهاد تفصيال وهو أنه إما أن يكون إذا 
رفع ذلك العمل وانتقل إىل وجه آخر يف استجالب تلك املصلحة أو درء تلك املفسدة حصل له ما أراد أوال فإن كان 

ه منه ألنه مل يقصد ذلك الوجه إال ألجل اإلضرار فلينقل عنه وال ضرر عليه كما مينع من ذلك كذلك فال إشكال يف منع
الفعل إذا مل يقصد غري اإلضرار وإن مل يكن له حميص عن تلك اجلهة اليت يستضر منها الغري فحق اجلالب أو الدافع مقدم 

إنه إمنا كلف بنفي قصد اإلضرار وهو داخل حتت وهو ممنوع من قصد اإلضرار وال يقال إن هذا تكليف مبا ال يطاق ف
الكسب ال ينفى اإلضرار بعينه وأما الثالث فال خيلو أن يلزم من منعه اإلضرار به حبيث ال ينجرب أوال فإن لزم قدم حقه 

 على اإلطالق على تنازع يضعف مدركه من مسألة الترس اليت

ن الترس إذا مل يقتل استؤصل أهل اإلسالم وإن أمكن اجنبار فرضها األصوليون فيما إذا تترس الكفار مبسلم وعلم أ
اإلضرار ورفعه مجلة فاعتبار الضرر العام أوىل فيمنع اجلالب أو الدافع مما هم به ألن املصاحل العامة مقدمة على املصاحل 

w أن األصل فيهم اخلاصة بدليل النهي عن تلقي السلع وعن بيع احلاضر للبادي واتفاق السلف على تضمني الصناع مع
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األمانة وقد زادوا يف مسجد رسول اهللا من غريه مما رضي أهله وماال ال وذلك يقضي بتقدمي مصلحة العموم على مصلحة 
اخلصوص لكن حبيث ال يلحق اخلصوص مضرة وأما الرابع فإن املوضع يف اجلملة حيتمل نظرين نظر من جهة إثبات 

ا احلظوظ فإن حق اجلالب أو الدافع مقدم وإن استضر غريه بذلك ألن جلب احلظوظ ونظر من جهة اسقاطها فإن اعتربن
املنفعة أو دفع املضرة مطلوب للشارع مقصود ولذلك أبيحت امليتة وغريها من احملرمات األكل وأبيح الدرهم بالدرهم إىل 

اسة يف طريق املواساة إىل أشياء أجل للحاجة املاسة للمقرض والتوسعة على العباد والرطب باليابس يف العرية للحاجة امل
 من ذلك كثرية دلت األدلة على قصد الشارع إليها وإذا ثبت هذا فما سبق إليه اإلنسان من

ذلك قد ثبت حقه فيه شرعا حبوزه له دون غريه وسبقه إليه ال خمالفة فيه للشارع فصح وبذلك ظهر أن تقدمي حق 
ع إسقاط السابق حلقه وذلك ال يلزمه بل قد يتعني عليه حق نفسه يف املسبوق على حق السابق ليس مبقصود شرعا إال م

الضروريات فال يكون له خرية يف إسقاط حقه ألنه من حقه على بينة ومن حق غريه على ظن أو شك وذلك يف دفع 
رم الضرر واضح وكذلك يف جلب املصلحة إن كان عدمها يضر به وقد سئل الداودي هل ترى ملن قدر أن يتخلص من غ
هذا الذي يسمى باخلراج إىل السلطان أن يفعل قال نعم وال حيل له إال ذلك قيل له فإن وضعه السلطان على أهل بلدة 

وأخذهم مبال معلوم يردونه على أمواهلم هل ملن قدر على اخلالص من ذلك أن يفعل وهو إذا ختلص أخذ سائر أهل البلد 
ى ذلك قول مالك رضي اهللا عنه يف الساعي يأخذ من غنم أحداخللطاء بتمام ما جعل عليهم قال ذلك له قال ويدل عل

شاة وليس يف مجيعها نصاب إنه مظلمة دخلت على من أخذت منه ال يرجع من أخذت منه على أصحابه بشيء قال 
ضع ولست آخذ يف هذا مبا روى عن سحنون ألن الظلم ال أسوة فيه وال يلزم أحدا أن يوجل نفسه ىف ظلم خمافة أن يو

الظلم على غريه واهللا تعاىل يقول إمنا السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون ىف األرض بغري احلق هذا ما قال ورأيت ىف 
بعض املنقوالت حنو هذا عن حيىي بن عمر أنه ال بأس أن يطرحه عن نفسه مع العلم بأنه يطرحه على غريه إذا كان 

 ؤتلف واملختلف عن محاد بن أيب أيوب قالاملطروح جورا بينا وذكر عبد الغين ىف امل

قلت حلماد بن أيب سليمان إىن أتكلم فترفع عين النوبة فإذا رفعت عىن وضعت على غريي فقال إمنا عليك أن تكلم يف 
نفسك فإذا رفعت عنك فال تبايل على من وضعت ومن ذلك الرشوة على دفع الظلم إذا مل يقدر على دفعه إال بذلك 

 للمحاربني وللكفار يف فداء األسارى وملا نعى احلاج حىت يؤدوا خراجا كل ذلك انتفاع أو دفع ضرر وإعطاء املال
بتمكني من املعصية ومن ذلك طلب فضيلة اجلهاد مع أنه تعرض ملوت الكافر على الكفر أو قتل الكافر املسلم بل قال 

تل احلديث والزم ذلك دخول قاتله النار وقول أحد إبين عليه الصالة والسالم وددت أين أقتل يف سبيل اهللا مث أحيا مث أق
آدم إىن أريد أن تبوء بإمثى وإمثك بل العقوبات كلها جلب مصلحة أو درء مفسدة يلزم عنها إضرار الغري إال أن ذلك كله 

د تقدم الكالم إلغاء جلانب املفسدة ألا غري مقصودة للشارع يف شرع هذه األحكام وألن جانب اجلالب والدافع أوىل وق
على هذا قبل فإن قيل هذا يشكل يف كثري من املسائل فإن القاعدة املقررة أن ال ضرر وال ضرار وما تقدم واقع فيه الضرر 
فال يكون مشروعا مبقتضى هذا األصل ويؤيد ذلك إكراه صاحب الطعام على إطعام املضطر إما بعوض وإما جمانا مع أن 

wأخذ من يده قهرا ملا كان إمساكه مؤديا إىل اضرار املضطر وكذلك إخراج اإلمام الطعام صاحب الطعام حمتاج إليه وقد 
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من يد حمتكره قهرا ملا صار منعه مؤديا ال ضرار الغري وما أشبه ذلك فاجلواب أن هذا كله ال إشكال فيه وذلك أن إضرار 
ا اإلذن رد جلب اجلالب ودفع الدافع وكونه يلزم الغري ىف املسائل املتقدمة واألصول املقررة ليس مبقصود يف اإلذن وإمن

عنه إضرار أمر خارج عن مقتضى اإلذن وأيضا فقد تعارض هنالك إضراران إضرار صاحب اليد وامللك وإضرار من ال يد 
 له وال ملك

 اإلذن من حيث واملعلوم من الشريعة تقدمي صاحب اليد وامللك وال خيالف يف هذا عند املزامحة على احلقوق واحلاصل أن
هو إذن مل يستلزم اإلضرار وكيف ومن شأن الشارع أن ينهى عنه أال ترى أنه إذا قصد اجلالب أو الدافع اإلضرار أمث وإن 

كان حمتاجا إىل ما فعل فهذا يدلك على أن الشارع مل يقصد اإلضرار بل عن اإلضرار ى وهو اإلضرار بصاحب اليد 
شاهد لنا ألن املكره على الطعام ليس حمتاجا إليه بعينه حاجة يضر به عدمها وإال فلو وامللك وأما مسألة املضطر فهي 

فرضته كذلك مل يصح إكراهه وهو عني مسألة الرتاع وإمنا يكره على البذل من ال يستنضر به فافهمه وأما احملتكر فإنه 
ناس على وجه ال يستضر هو به وأيضا فهو خاطىء بإحتكاره مرتكب للنهي مضر بالناس فعلى اإلمام أن يدفع إضراره بال

من القسم الثالث الذي حيكم فيه على اخلاصة ألجل العامة هذا كله مع اعتبار احلظوظ وإن مل نعتربها فيتصور هنا 
وجهان أحدمها إسقاط اإلستبداد والدخول ىف املواساة على سواء وهو حممود جدا وقد فعل ذلك ىف زمان رسول اهللا 

الة والسالم إن األشعريني إذا أرملوا ىف الغزو أو قل طعام عياهلم باملدينة مجعوا ما كان عندهم ىف ثوب وقال عليه الص
واحد مث اقتسموه بينهم ىف إناء واحد فهم مين وأنا منهم وذلك أن مسقط احلظ هنا قد رأى غريه مثل نفسه وكأنه أخوه 

م عليه ندبا أو وجوبا وأنه قائم يف خلق اهللا باإلصالح والنظر أو ابنه أو قريبه أو يتيمه أو غري ذلك ممن طلب بالقيا
والتسديد فهو على ذلك واحد منهم فإذا صار كذلك مل يقدر على اإلحتجان لنفسه دون غريه ممن هو مثله بل ممن أمر 

 بالقيام عليه كما أن األب الشفيق ال يقدر على اإلنفراد بالقوت دون أوالده فعلى هذا الترتيب كان

ألشعريون رضي اهللا عنهم فقال عليه الصالة والسالم فهم مين وأنا منهم ألنه عليه الصالة والسالم كان يف هذا املعىن ا
اإلمام األعظم ويف الشفقة األب األكرب إذ كان ال يستبد بشيء دون أمته ويف مسلم عن أيب سعيد قال بينما حنن يف سفر 

ال فجعل يصرف بصره ميينا ومشاال فقال رسول اهللا من كان معه فضل مع رسول اهللا إذ جاء رجل على راحلة له ق
ظهرفليعد به على من ال ظهر له ومن كان معه فضل من زاد فليعد به على من ال زاد له قال فذكر من أصناف املال ما 

ة الزكاة واإلقراض ذكر حىت رأينا أنه ال حق ألحد منا يف فضل ويف احلديث أيضا أن يف املال حقا سوى الزكاة ومشروعي
والعرية واملنحة وغري ذلك مؤكد هلذا املعىن ومجيعه جار على أن أصل مكارم األخالق وهو ال يقتضى استدادا وعلى هذه 

الطريقة ال يلحق العامل ضرر إال مبقدار ما يلحق اجلميع أو أقل وال يكون موقعا على نفسه ضررا ناجزا وإمنا هو متوقع 
ع بعض الضرر عن غريه وهو نظر من يعد املسلمني كلهم شيئا واحدا على مقتضى قوله عليه الصالة أو قليل حيتمله يف دف

والسالم املؤمن للمؤمن كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضا وقوله املؤمنون كاجلسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى 
 لنفسه وسائر ما يف املعىن من األحاديث إذ ال له سائر اجلسد بالسهر واحلمى وقوله املؤمن حيب ألخيه املؤمن ما حيب

w يكون شد املؤمن للمؤمن على التمام إال ذا املعىن وأسبابه وكذلك ال يكونون كاجلسد الواحد إال إذا كان النفع واردا
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 عليهم على السواء كل أحد مبا يليق به كما أن كل عضو من اجلسد يأخذ من الغذاء مبقداره قسمة عدل ال يزيد وال

ينقص فلو أخذ بعض األعضاء أكثر مما حيتاج إليه أو أقل خلرج عن إعتداله وأصل هذا من الكتاب ما وصف اهللا به 
املؤمنني من أن بعضهم أولياء بعض وما أمروا به من اجتماع الكلمة واألخوة وترك الفرقة وهو كثري إذ ال يستقيم ذلك 

وجه الثاين اإليثار على النفس وهو أعرق يف إسقاط احلظوظ وذلك أن يترك إال ذه األشياء وأشباهها مما يرجع إليها وال
حظه حلظ غريه اعتمادا على صحة اليقني وإصابة لعني التوكل وحتمال للمشقة يف عون األخ يف اهللا على احملبة من أجله 

 كان عليه الصالة وهو من حمامد األخالق وزكيات األعمال وهو ثابت من فعل رسول اهللا ومن خلقه املرضى وقد
والسالم أجود الناس باخلري وأجود ما كان يف شهر رمضان وكان إذا لقيه جربيل أجود باخلري من الريح املرسلة وقالت له 
خدجية إنك حتمل الكل وتكسب املعدوم وتعني على نوائب احلق ومحل إليه تسعون ألف درهم فوضعت على حصري مث 

ىت فرغ منه وجاءه رجل فسأله فقال ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءنا شيء قام إليها يقسمها فما رد سائال ح
قضيناه فقال له عمر ما كلفك اهللا ماال تقدر عليه فكره النيب ذلك فقال رجل مناألنصار يارسول اهللا أنفق وال ختف من 

 وقال أنس كان النيب ال يدخر شيئا ذي العرش إقالال فتبسم النيب وعرف البشر يف وجهه وقال ذا أمرت ذكره الترمذي
لغد وهذا كثري وهكذا كان الصحابة وقد علمت ما جاء يف تفسري قوله تعاىل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما 
وأسريا وما جاء يف الصحيح يف قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة وما روى عن عائشة وهو مذكور يف 

 ب األحكام عند الكالم على مسألة العمل على إسقاط احلظوظباب األسباب من كتا

وهو ضربان إيثار بامللك من املال وبالزوجة بفراقها لتحل للمؤثر كما ىف حديث املواخاه املذكور ىف الصحيح وإيثار 
طلحة ال تشرف النفس كما ىف الصحيح أن أبا طلحة ترس على النيب يوم أحد وكان النيب يتطلع لريى القوم فيقول له أبو 

يا رسول اهللا يصيبك سهم من سهام القوم حنرى دون حنرك ووقى بيده رسول اهللا فشلت وهو معلوم من فعله عليه 
الصالة والسالم إذ كان ىف غزوه أقرب الناس إىل العدو ولقد فزع أهل املدينة ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم 

 استربأ اخلرب على فرس أليب طلحة عرى والسيف ىف عنقه وهو يقول لن رسول اهللا راجعا قد سبقهم إىل الصوت وقد
تراعوا وهذا فعل من آثر بنفسه وحديث علي بن أيب طالب ىف مبيته على فراش رسول اهللا إذ عزم الكفار على قتله 

ار ويدل على ذلك قول مشهور وىف املثل السائر واجلود بالنفس أقصى غاية اجلود ومن الصوفية من يعرف احملبة بأا اإليث
امرآة العزيز ىف يوسف عليه السالم أنا راودته عن نفسه وإنه ملن الصادقني فآثرته بالرباءة على نفسها قال النووي أمجع 
العلماء على فضيلة اإليثار بالطعام وحنوه من أمور الدنيا وحظوظ النفس خبالف القربات فإن احلق فيها هللا وهذا مع ما 

 والناس ىف ذلك خمتلفون بإختالف أحواهلم ىف اإلتصاف بأوصاف التوكل احملض واليقني التام وقد ورد قبله على مراتب
أن النيب قبل من أيب بكر مجيع ماله ومن عمر النصف ورد أبا لبابة وكعب بن مالك إىل الثلث قال ابن العريب لقصورمها 

بىن على إسقاط احلظوظ العاجلة فتحمل املضرة الالحقة عن درجيت أيب بكر وعمر هذا ما قال وحتصل أن اإليثار هنا م
 بسبب ذلك ال عتب فيه إذا مل خيل مبقصد شرعي فإن أخل مبقصد شرعي
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فال يعد ذلك إسقاطا للحظ وال هو حممود شرعا أما أنه ليس مبحمود شرعا فألن إسقاط احلظوظ إما رد أمر اآلمر وإما 
عبث ال يقع من العقالء وكونه ألمر اآلمر يضاد كونه خمال مبقصد شرعي ألن ألمر آخر أو لغري شىء فكونه لغري شىء 

اإلخالل بذلك ليس بأمر اآلمر وإذا مل يكن كذلك فهو خمالف له وخمالفة أمر اآلمر ضد املوافقة له فثبت أنه ألمر ثالث 
   وهو احلظ وقد مر بيان احلصر فيما تقدم من مسألة إسقاط احلظوظ هذا متام الكالم ىف

  القسم الرابع ومنه يعرف حكم األقسام الثالثة املتقدمة بالنسبة إىل إسقاط احلظوظ وأما 

القسم اخلامس وهو أن ال يلحق اجلالب أو الدافع ضرر ولكن أداؤه إىل املفسدة قطعي عادة فله نظران نظر من حيث 
جلهة جائز ال حمظور فيه ونظر من حيث كونه قاصدا ملا جيوز أن يقصد شرعا من غري قصد إضرار بأحد فهذا من هذه ا

كونه عاملا بلزوم مضرة الغري هلذا العمل املقصود مع عدم استضراره بتركه فإنه من هذا الوجه مظنة لقصد اإلضرار ألنه ىف 
فعله إما فاعل ملباح صرف ال يتعلق بفعله مقصد ضروري وال حاجي وال تكميلي فال قصد للشارع ىف إيقاعه من حيث 

إما فاعل ملأمور به على وجه يقع فيه مضرة مع إمكان فعله على وجه ال يلحق فيه مضرة وليس للشارع قصد ىف يوقع و
وقوعه على الوجه الذي يلحق به الضرر دون اآلخر وعلى كال التقديرين فتوخيه لذلك الفعل على ذلك الوجه مع العلم 

 أمور به وذلك ممنوع وإماباملضرة ال بد فيه من أحد أمرين إما تقصري ىف النظر امل

قصد إىل نفس اإلضرار وهو ممنوع أيضا فيلزم أن يكون ممنوعا من ذلك الفعل لكن إذا فعله فيعد متعديا بفعله ويضمن 
ضمان املتعدى على اجلملة وينظر ىف الضمان حبسب النفوس واألموال على ما يليق بكل نازلة وال يعد قاصدا له ألبتة إذا 

تعدى وعلى هذه القاعدة جترى مسألة الصالة ىف الدار املغصوبة والذبح بالسكني املغصوبة وما حلق مل يتحقق قصده لل
ما من املسائل الىت هى ىف أصلها مأذون فيها ويلزم عنها إضرار الغري وألجل هذا تكون العبادة عند اجلمهور صحيحة 

إن كان مث ضمان وال تضاد ىف األحكام لتعدد جمزئة والعمل األصلي صحيحا ويكون عاصيا بالطرف اآلخر وضامنا 
جهاا ومن قال هنالك بالفساد يقول به هنا وله ىف النظر الفقهي جمال رحب يرجع ضابطه إىل هذا املعىن هذا من جهة 

إثبات احلظوظ ومعلوم أن أصحاب إسقاطها ال يدخلون حتت عمل هذا شأنه ألبتة وأما السادس وهو ما يكون أداؤه إىل 
سدة نادرا فهو على أصله من اإلذن ألن املصلحة إذا كانت غالبة فال اعتبار بالندور ىف اخنرامها إذ ال توجد ىف العادة املف

 مصلحة عرية عن املفسدة مجلة إال أن الشارع إمنا اعترب ىف جماري

 يعد هنا قصد القاصد إىل الشرع غلبة املصلحة ومل يعترب ندور املفسدة إجراء للشرعيات جمرى العاديات ىف الوجود وال
جلب املصلحة أو دفع املفسدة مع معرفته بندور املضرة عن ذلك تقصريا ىف النظر وال قصدا إىل وقوع الضرر فالعمل إذا 

باق على أصل املشروعية والدليل على ذلك أن ضوابط املشروعات هكذا وجدناها كالقضاء بالشهادة ىف الدماء واألموال 
لكذب والوهم والغلط وإباحة القصر ىف املسافة احملدودة مع إمكان عدم املشقة كامللك املترف ومنعه والفروج مع إمكان ا

ىف احلضر بالنسبة إىل ذوي الصنائع الشاقة وكذلك إعمال خرب الواحد واألقيسة اجلزئية ىف التكاليف مع إمكان إخالفها 
لحة الغالبة وهذا مقرر ىف موضعه من هذا الكتاب وأما واخلطأ فيها من وجوه لكن ذلك نادر فلم يعترب واعتربت املص

wالسابع وهو ما يكون أداؤه إىل املفسدة ظنيا فيحتمل اخلالف أما أن األصل اإلباحة واإلذن فظاهر كما تقدم ىف السادس 
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لفهما وإن وأما أن الضرر واملفسدة تلحق ظنا فهل جيري الظن جمرى العلم فيمنع من الوجهني املذكورين أم ال جلواز خت
 كان التخلف نادرا ولكن اعتبار الظن هو األرجح ألمور

أحدها أن الظن ىف أبواب العمليات جار جمرى العلم فالظاهر جريانه هنا والثاىن أن املنصوص عليه من سد الذرائع داخل 
إم قالوا لتكفن عن سب ىف هذا القسم كقوله تعاىل وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغري علم ف

آهلتنا أو لنسنب إهلك فرتلت وىف الصحيح إن من أكرب الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول اهللا وهل يشتم الرجل 
والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه وكان عليه الصالة والسالم يكف عن قتل املنافقني ألنه 

فار إن حممدا يقتل أصحابه وى اهللا تعاىل املؤمنني أن يقولوا للنيب راعنا مع قصدهم احلسن إلختاذ ذريعة إىل قول الك
اليهود هلا ذريعة إىل شتمه عليه الصالة والسالم وذلك كثري كله مبىن على حكم أصله وقد ألبس حكم ما هو ذريعة إليه 

عنه واحلاصل من هذا القسم أن الظن باملفسدة والضرر ال يقوم والثالث أنه داخل ىف التعاون على اإلمث والعدوان املنهى 
مقام القصد إليه فاألصل اجلواز من اجللب أو الدفع وقطع النظر عن اللوازم اخلارجية إال أنه ملا كانت املصلحة تسبب 

إال مصلحة نفسه مفسدة من باب احليل أو من باب التعاون منع من هذه اجلهة ال من جهة األصل فإن املتسبب مل يقصد 
 فإن محل حممل التعدى فمن جهة أنه مظنه للتقصري وهو أخفض رتبة من القسم اخلامس ولذلك وقع اخلالف فيه

هل تقوم مظنة الشىء مقام نفس القصد إىل ذلك الشىء أم ال هذا نظر إثبات احلظوظ وأما نظر إسقاطها فأصحابه ىف 
م السادس فإنه ال قدرة لإلنسان على اإلنفكاك عنه عادة وأما الثامن وهو هذا القسم مثلهم ىف القسم اخلامس خبالف القس

ما يكون أداؤه إىل املفسدة كثريا ال غالبا وال نادرا فهو موضع نظر وإلتباس واألصل فيه احلمل على األصل من صحة 
تمال جمرد بني الوقوع وعدمه اإلذن كمذهب الشافعي وغريه وألن العلم والظن بوقوع املفسدة منتفيان إذ ليس هنا إال اح

وال قرينة ترجح أحد اجلانبني على اآلخر واحتمال القصد للمفسدة واإلضرار ال يقوم مقام نفس القصد وال يقتضيه 
لوجود العوارض من الغفلة وغريها عن كوا موجودة أو غري موجودة وأيضا فإنه ال يصح أن يعد اجلالب أو الدافع هنا 

 ىف العلم والظن ألنه ليس محله على القصد إليهما أوىل من محله على عدم القصد لواحد منهما مقصرا وال قاصدا كما
وإذا كان كذلك فالتسبب املأذون فيه قوي جدا إال أن مالكا اعتربه ىف سد الذرائع بناء على كثرة القصد وقوعا وذلك 

ا وهو كثرة الوقوع ىف الوجود أو هو مظنة ذلك أن القصد ال ينضبط ىف نفسه ألنه من األمور الباطنة لكن له جمال هن
 فكما اعتربت املظنة وإن صح التخلف كذلك تعترب الكثرة ألا جمال القصد وهلذا أصل وهو حديث أم ولد زيد بن أرقم

 وأيضا فقد يشرع احلكم لعلة مع كون فواا كثريا كحد اخلمر فإنه مشروع للزجر واإلزدجار به كثري ال غالب فاعتربنا

الكثرة ىف احلكم مبا هو على خالف األصل فاألصل عصمة اإلنسان عن اإلضرار به وإيالمه كما أن األصل ىف مسألتنا 
اإلذن فخرج عن األصل هنالك حلكمة الزجر وخرج على األصل هنا من اإلباحة حلكمة سد الذريعة إىل املمنوع وأيضا 

رة فكما اعتربت ىف املنع هناك فلتعترب هنا كذلك وأيضا فقد جاء ىف فإن هذا القسم مشارك ملا قبله ىف وقوع املفسدة بكث
هذا القسم من النصوص كثري فقد ى عليه الصالة والسالم عن اخلليطني وعن شرب النبيذ بعد ثالث وعن اإلنتباذ ىف 

w األوعية الىت ال يعلم بتخمري النبيذ فيها وبني عليه الصالة والسالم أنه إمنا ى عن بعض
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 لئال يتخذ ذريعة فقال لو رخصت ىف هذه ألوشك أن جتعلوها مثل هذه يعىن أن النفوس ال تقف عند احلد املباح ىف ذلك
مثل هذا ووقوع املفسدة ىف هذه األمور ليست بغالبة ىف العادة وإن كثر وقوعها وحرم عليه الصالة والسالم اخللوة باملرأة 

ن بناء املساجد على القبور وعن الصالة إليها وعن اجلمع بني املرأة وعمتها األجنبية وأن تسافر مع غري ذي حمرم وى ع
 أو خالتها وقال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم وحرم نكاح ما فوق األربع لقوله تعاىل

سائر ذلك أدىن أن ال تعولوا وحرمت خطبة املعتدة تصرحيا ونكاحها وحرم على املرأة ىف عدة الوفاة الطيب والزينة و
دواعى النكاح وكذلك الطيب وعقد النكاح للمحرم وي عن البيع والسلف وعن هدية املديان وعن مرياث القاتل وعن 
تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومني وحرم صوم يوم عيد الفطر وندب إىل تعجيل الفطر وتأخري السحور إىل غري ذلك 

يه كثرة وليس بغالب وال أكثري والشريعة مبنية على اإلحتياط واألخذ مما هو ذريعة وىف القصد إىل اإلضرار واملفسدة ف
باحلزم والتحرز مما عسى أن يكون طريقا إىل مفسدة فإذا كان هذا معلوما على اجلملة والتفصيل فليس العمل عليه ببدع 

ه يقرر ىف كتاب ىف الشريعة بل هو أصل من أصوهلا راجع إىل ما هو مكمل إما لضروري أو حاجي أو حتسيين ولعل
اإلجتهاد إن شاء اهللا تعاىل املسألة السادسة كل من كلف مبصاحل نفسه فليس على غريه القيام مبصاحله مع اإلختيار 

والدليل على ذلك أوجه أحدها أن املصاحل إما دينية أخروية وإما دنيوية أما الدينية فال سبيل إىل قيام الغري مقامه فيها 
م هنا فيها إذ ال ينوب فيها أحد عن أحد وإمنا النظر ىف الدنيوية الىت تصح النيابة فيها فإذا فرضنا حسبما تقدم وليس الكال

 أنه مكلف ا فقد تعينت عليه وإذا تعينت عليه سقطت عن الغري حبكم التعيني فلم يكن غريه مكلفا ا أصال

ا امللكف وال كان مطلوبا ا ألبتة ألن املقصود حصول والثاىن أنه لو كان الغري مكلفا ا أيضا ملا كانت متعينة على هذ
املصلحة أو درء املفسدة وقد قام ا الغري حبكم التكليف فلزم أن ال يكون هو مكلفا ا وقد فرضناه مكلفا ا على 

كل تقدير فغري التعيني هذا خلف ال يصح والثالث أنه لو كان الغري مكلفا ا فإما على التعيني وإما على الكفاية وعلى 
صحيح أما كونه على التعيني فكما تقدم وأما على الكفاية فالفرض أنه على املكلف عينا ال كفاية فيلزم أن يكون واجبا 
عليه عينا غري واجب عليه عينا ىف حالة واحدة وهو حمال اللهم إال أن تلحقه ضرورة فإنه عند ذلك ساقط عنه التكليف 

اضطراره إليها فيجب على الغري القيام ا ولذلك شرعت الزكاة والصدقة واإلقراض والتعاون بتلك املصاحل أو ببعضها مع 
وغسل املوتى ودفنهم والقيام على األطفال واانني والنظر ىف مصاحلهم وما أشبه ذلك من املصاحل الىت ال يقدر احملتاج 

 هذا يقال كل من مل يكلف مبصاحل نفسه فعلى غريه إليها على استجالا واملفاسد الىت ال يقدر على استدفاعها فعلى
القيام مبصاحله حبيث ال يلحق ذلك الغري ضرر فالعبد ملا استغرقت منافعه مصاحل سيده كان سيده مطلوبا بالقيام مبصاحله 

ة من والزوجة كذلك صريها الشارع للزوج كاألسري حتت يده فهو قد ملك منافعها الباطنة من جهة اإلستمتاع والظاهر
 جهة القيام على ولده وبيته فكان مكلفا بالقيام عليها فقال اهللا تعاىل الرجال قوامون على النساء اآلية

املسألة السابعة كل مكلف مبصاحل غريه فال خيلو أن يقدر مع ذلك على القيام مبصاحل نفسه أوال أعىن املصاحل الدنيوية 
مشقة فليس على الغري القيام مبصاحله والدليل على ذلك أنه إذا كان قادرا احملتاج إليها فإن كان قادرا على ذلك من غري 

wعلى اجليمع وقد وقع عليه التكليف بذلك فاملصاحل املطلوبة من ذلك التكليف حاصله من جهة هذا املكلف فطلب 
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لها جار هنا ومثال حتصيلها من جهة غريه غري صحيح ألنه طلب حتصيل احلاصل وهو حمال وأيضا فما تقدم ىف املسألة قب
ذلك السيد والزوج والولد بالنسبة إىل األمة أو العبد والزوجة واألوالد فإنه ملا كان قادرا على القيام مبصاحله ومصاحل من 

حتت حكمه مل يطلب غريه بالقيام عليه وال كلف به فإذا فرضنا أنه غري قادر على مصاحل غريه سقط عنه الطلب ا 
 الضرر على الزوجة والعبد واألمة ينظر فيه من جهة أخرى ال تقدح ىف هذا التقرير وإن مل يقدر ويبقى النظر ىف دخول

على ذلك ألبتة أو قدر لكن مع مشقة معتربة ىف إسقاط التكليف فال خيلو أن تكون املصاحل املتعلقة من جهة الغري خاصة 
مقدم على حق غريه شرعا كما تقدم ىف القسم أو عامة فإن كانت خاصة سقطت وكانت مصاحله هى املقدمة ألن حقه 

الرابع من املسألة اخلامسة فإن معناه جار هنا على استقامة إال إذا أسقط حظه فإن ذلك نظر آخر قد تبني أيضا وإن 
 كانت املصلحة عامة فعلى من تعلقت م املصلحة أن يقوموا مبصاحله

تساوي تلك املصلحة أو تزيد عليها وذلك أنه إما أن يقال على وجه ال خيل بأصل مصاحلهم وال يوقعهم ىف مفسدة 
للمكلف ال بد لك من القيام مبا خيصك وما يعم غريك أو مبا خيصك فقط أو مبا يعم غريك فقط واألول اليصح فإنا قد 

ملصلحة العامة فرضناه مما ال يطاق أو مما فيه مشقة تسقط التكليف فليس مبكلف ما معا أصال والثاىن أيضا ال يصح ألن ا
مقدمة على املصلحة اخلاصة كما تقدم قبل هذا إال إذا دخل على املكلف ا مفسدة ىف نفسه فإنه ال يكلف إال مبا خيصه 
على تنازع ىف املسألة وقد أمكن هنا قيام الغري مبصلحته اخلاصة فذلك واجب عليهم وإال لزم تقدمي املصلحة اخلاصة على 

ورة وهو باطل مبا تقدم من األدلة وإذا وجب عليهم تعني على هذا املكلف التجرد إىل القيام العامة بإطالق من غري ضر
باملصلحة العامة وهو الثالث من األقسام املفروضة فصل إذا تقرر أن هذا القسم الثالث متعني على من كلف به على أن 

 مبصاحلهم وال يلحقه فيها أيضا ضرر وقد تعني يقوم الغري مبصاحله فالشرط ىف قيامهم مبصاحله أن يقع من جهة ال ختل
ذلك ىف زمان السلف الصاحل إذ جعل الشرع ىف األموال ما يكون مرصدا ملصاحل املسلمني ال يكون فيه حق جلهة معينة 

 إال ملطلق املصاحل كيف اتفقت وهو مال بيت املال فيتعني إلقامة مصلحة هذا امللكف ذلك الوجه بعينه

 من األوقاف خمصوصا مبثل هذه الوجوه فيحصل القيام باملصاحل من اجلانبني وال يكون فيه ضرر على ويلحق به ما كان
واحد من أهل الطرفني إذ لو فرض على غري ذلك الوجه لكان فيه ضرر على القائم وضرر على املقوم هلم أما مضرة 

ن املصاحل واملنن يأباها أرباب العقول اآلخذون مبحاسن القائم فمن جهة حلاق املنة من القائمني إذا تعيينوا ىف القيام بأعيا
العادات وقد اعترب الشارع هذا املعىن ىف مواضع كثرية ولذلك شرطوا ىف صحة اهلبة وانعقادها القبول وقالت مجاعة إذا 

ا الذين آمنوا ال تبطلوا وهب املاء لعادم املاء للطهارة مل يلزمه قبوله وجاز له التيمم إىل غري ذلك وأصله قوله تعاىل يا أيه
صدقاتكم باملن واألذى فجعل املن من مجلة ما يبطل أجر الصدقة وما ذاك إال ملا ىف املن من إيذاء املتصدق عليه وهذا 
املعىن موجود على اجلملة ىف كل ما فرض من هذا الباب هذا وجه ووجه ثان ما يلحقه من الظنون املتطرقة والتهمة 

ن املعني ولذلك مل جيز بإتفاق للقاضى وال لسائر احلكام أن يأخذوا من اخلصمني أو من أحدمها الالحقة عند القبول م
أجرة على فصل اخلصومة بينهما وامتنع قبول هدايا الناس للعمال وجعلها عليه الصالة والسالم من الغلول الذى هو كبرية 

wئف عند التعيني وقد يتيسر له ذلك ىف وقت دون وقت من كبائر الذنوب وأما مضرة الدافع فمن جهة كلفة القيام بالوظا
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أو ىف حال دون حال وبالنسبة إىل شخص دون شخص وال ضابط ىف ذلك يرجع إليه وألا تصري بالنسبة إىل املتكلف هلا 
أخية اجلزية الىت ليس هلا أصل مشروع إذا كانت موظفة على الرقاب أو على األموال هذا إىل ما يلحق ىف ذلك من 

ادة أصل املصلحة الىت طلب ذلك املكلف بإقامتها إذ كان هذا الترتيب ذريعة إىل امليل جلهة املبالغ ىف القيام باملصلحة مض
فيكون سببا ىف إبطال احلق وإحقاق الباطل وذلك ضد املصلحة وألجل الوجه األول جاء ىف القرآن نفي ذلك ىف قوله 

 تعاىل وما أسألكم عليه من أجر قل ما سألتكم

من أجر فهو لكم إن أجرى إال على اهللا قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من املتكلفني إىل سائر ما يف هذا املعىن 
وبالوجه اآلخرعلل إمجاع العلماء على املنع من أخذ األجرة من اخلصمني وهذا كله يف غاية الظهور واهللا أعلم فصل هذا 

ام ا حلقه ضرر ومفسدة دنيوية يصح أن يقوم ا غريه فإن كانت املفسدة كله فيما إذا كانت املصلحة العامة إذا ق
الالحقة له دنيوية ال ميكن أن يقوم ا غريه فهي مسألة الترس وما أشبهها فيجرى فيها خالف كما مر ولكن قاعدة منع 

اخلاصة شاهدة بالتكليف به التكليف مبا ال يطاق شاهدة بأنه ال يكلف مبثل هذا وقاعدة تقدمي املصلحة العامة على 
فيتواردان على هذا املكلف من جهتني وال تناقض فيه فألجل ذلك احتمل املوضع اخلالف وإن فرض يف هذا النوع 

إسقاط احلظوظ فقد يترجح جانب املصلحة العامة ويدل عليه أمران أحدمها قاعدة اإليثار املتقدم ذكرها فمثل هذا داخل 
 يف خصوص اإليثار يف قصة أيب طلحة يف تتريسه على رسول اهللا بنفسه وقوله حنري دون حتت حكمها والثاين ما جاء

 حنرك ووقايته

له حىت شلت يده ومل ينكر ذلك رسول اهللا وإيثار النيب غريه على نفسه يف مبادرته للقاء العدو دون الناس حىت يكون 
 عموم املصلحة هنا يف مبادرته بنفسه ظاهر ألنه كان متقى به فهو إيثار راجع إىل حتمل أعظم املشقات عن الغري ووجه

كاجلنة للمسلمني ويف قصة أيب طلحة أنه كان وقى بنفسه من يعم بقاؤه مصاحل الدين وأهله وهو النيب وأما عدمه فتعم 
عة يف مفسدته الدين وأهله وإىل هذا النحو مال أبو احلسن النوري حني تقدم إىل السياف وقال أوثر أصحايب حبياة سا

القصة املشهورة وإن كانت آخروية كالعبادات الالزمة عينا والنواهي الالزم اجتناا عينا فال خيلو أن يكون دخوله يف 
القيام ذه املصلحة خمال ذه الواجبات الدينية والنواهي الدينية قطعا أو ال فإن أخل ا مل يسع الدخول فيها إذا كان 

ن املصاحل الدينية مقدمة على املصاحل الدنيوية على اإلطالق وال أظن هذا القسم واقعا ألن اإلخالل ا عن غري تقصري أل
احلرج وتكليف ما ال يطاق مرفوع ومثل هذا التزاحم يف العادات غري واقع وإن مل خيل ا لكنه أورثها نقصا ما حبيث 

 جبات كاخلطرات يف ذلك الشغل العاميعد خالفه كما ال فهذا من جهة املندوبات وال تعارض املندوبات الوا

ختطر على قلبه وتعارضه حىت حيكم فيها بقلبه وينظر فيها حبكم الغلبة وقد نقل عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حنو 
هذا من جتهيز اجليش وهو يف الصالة ومن حنو هذا قوله عليه الصالة والسالم إين ألمسع بكاء الصيب احلديث وإن مل خيل 

 أورثها نقصا بعد ولكن ذلك متوقع فإنه حيل حمل مفاسد تدخل عليه وعوارض تطرقه فهل يعد ذلك من قبيل ا وال
املفسدة الواقعة يف الدين أم ال كالعامل يعتزل الناس خوفا من الرياء والعجب وحب الرياسة وكذلك السلطان أو الوايل 

wن اجلهاد خوفا من قصده طلب الدنيا به أو احملمدة وكان ذلك العدل الذي يصلح إلقامة تلك الوظائف وااهد إذا قعد ع
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الترك مؤديا إىل اإلخالل ذه املصلحة العامة فالقول هنا بتقدمي العموم أوىل ألنه ال سبيل لتعطيل مصاحل اخللق ألبتة فإن 
قيام ا على وجه ال يدخله يف إقامة الدين والدنيا ال حتصل إال بذلك وقد فرضنا هذا اخلائف مطالبا ا فال ميكن إال ال

تكليف ما ال يطيقه أو ما يشق عليه والتعرض للفنت واملعاصي راجع إىل اتباع هوى النفس خاصة ال سيما يف املنهيات 
ألا جمرد ترك والترك ال يزاحم األفعال يف حتصيله واألفعال إمنا يلزمه منها الواجب وهو يسري فال ينحل عن عنقه رباط 

لنفسه وإن كان ال يقدر على القيام بذلك إال مع املعصية فليس بعذر ألنه أمر قد تعني عليه فال يرفعه عنه جمرد االحتياط 
 متابعة اهلوى إذ ليس من املشقات كما أنه إذا وجبت

 به بل عليه الصالة أو اجلهاد عينا أو الزكاة فال يرفع وجوا عليه خوف الرياء والعجب وما أشبه ذلك وإن فرض أنه يقع
يؤمر جبهاد نفسه يف اجلميع فإن قيل كيف هذا وقد علم أنه ال يسلم من ذلك فصار كاملتسبب لنفسه يف اهللكة فالوجه 
أنه ال سبيل له إىل دخوله فيما فيه هالكه فاجلواب أنه لو كان كذلك وقد تعني عليه القيام بذلك العام جلاز يف مثله مما 

ل بإتفاق نعم قد يقال إذا كان يف دخوله فيه معصية أخرى من ظلم أو غضب أو تعد تعني عليه من الواجبات وذلك باط
فهذا أمر خارج عن املسألة فهو سبب لعزله من جهة عدم عدالته الطارئة ال من جهة أنه قد كان ساقطا عنه بسبب 

ال وأما إن فرض أن عدم اخلوف وإمنا حاصل هذا أنه وقع يف خمالفة أسقطت عدالته فلم تصح إقامته وهو على تلك احل
إقامته ال خيل باملصلحة العامة لوجود غريه مثال ممن يقوم ا فهو موضع نظر قد يرجح جانب السالمة من العارض وقد 

يرجح جانب املصلحة العامة وقد يفرق بني من يكون وجوده وعدمه سواء فال ينحتم عليه طلب وبني من له قوة يف إقامة 
ريه وإن كان لغريه غناء أيضا فينحتم أو يترجح الطلب والضابط يف ذلك التوازن بني املصلحة املصلحة وغناء ليس لغ

واملفسدة فما رجح منها غلب وإن استويا كان حمل إشكال وخالف بني العلماء قائم من مسألة اخنرام املناسبة مبفسدة 
عظم املصلحة وهو مما ينبغي أن يتفق على تلزم راجحة أو مساوية فصل وقد تكون املفسدة مما يلغي مثلها يف جانب 

ترجيح املصلحة عليها ولذلك مثال واقع حكى عياض يف املدارك أن عضد الدولة فنا خسرو الديلمي بعث إىل أيب بكر 
ابن جماهد والقاضي ابن الطيب ليحضرا جملسه ملناظرة املعتزلة فلما وصل كتابه إليهما قال الشيخ ابن جماهد وبعض 

 ء قوم كفر فسقة ألن الديلمأصحابه هؤال

كانوا روافض ال حيل لنا أن نطأ بساطهم ولبس غرض امللك من هذا إال أن يقال أن جملسه مشتمل على أصحاب احملابر 
كلهم ولو كان خالصا هللا لنهضت قال القاضي ابن الطيب فقلت هلم كذا قال احملاسب وفالن ومن يف عصرهم إن 

ىت ساق أمحد بن حنبل إىل طرسوس وجرى عليه ما عرف ولو ناظروه لكفوه عن هذا املأمون فاسق ال حيضر جملسه ح
األمر وتبني له ما هم عليه باحلجة وأنت أيضا أيها الشيخ تسلك سبيلهم حىت جيرى على الفقهاء ما جرى على أمحد 

ك هلذا فاخرج إىل آخر احلكاية ويقولوا خبلق القرآن ونفي الرؤية وها أنا خارج إن مل خترج فقال الشيخ إذ شرح اهللا صدر
فمثل هذا إذا اتفق يلغي يف جانب املصلحة فيه ما يقع من جزئيات املفاسد فال يكون هلا اعتبار وهو نوع من أنواع 

اجلزئيات اليت يعود اعتبارها على الكلي باإلخالل والفساد وقد مر بيانه يف أوائل هذا الكتاب واحلمد هللا املسألة الثامنة 
wف إذا علم قصد املصلحة فيها فللمكلف يف الدخول حتتها ثالثة أحوال أحدها أن يقصد ا ما فهم من مقصد التكالي
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الشارع يف شرعها فهذا ال إشكال فيه ولكن ينبغي أن ال خيليه من قصد التعبد ألن مصاحل العباد إمنا جاءت من طريق 
عة ملقصود التعبد فإذا اعترب صار أمكن يف التحقق بالعبودية التعبد إذ ليست بعقلية حسبما تقرر يف موضعه وإمنا هي تاب

وأبعد عن أخذ العاديات للمكلف فكم ممن فهم املصلحة فلم يلو على غريها فغاب عن أمر اآلمر ا وهي غفلة تفوت 
 دليل ناص على خريات كثرية خبالف ما إذا مل يهمل التعبد وأيضا فإن املصاحل ال يقوم دليل على احنصارها فيما ظهر إال

 احلصر وما أقله إذا نظر يف مسلك العلة النصي إذ يقل يف كالم الشارع

أن يقول مثال مل أشرع هذا احلكم إال هلذه احلكم فإذا مل يثبت احلصر أو ثبت يف موضع ما ومل يطرد كان قصد تلك 
أن يقصد ا ما عسى أن يقصده احلكمة رمبا أسقط ما هو مقصود أيضا من شرع احلكم فنقص عن كمال غريه والثاىن 

الشارع مما اطلع عليه أو مل يطلع عليه وهذا أكمل من األول إال أنه رمبا فاته النظر إىل التعبد والقصد إليه يف التعبد فإن 
الذي يعلم أن هذا العمل شرع ملصلحة كذا مث عمل لذلك القصد فقد يعمل العمل قاصدا للمصلحة غافال عن امتثال 

 فيشبه من عملها من غري ورود أمر والعامل على هذا الوجه عمله عادي فيفوت قصد التعبد وقد يستفزه فيه األمر فيها
الشيطان فيدخل عليه قصد التقرب إىل املخلوق أو الوجاهة عنده أو نيل شيء من الدنيا أو غري ذلك من املقاصد املردية 

من يقصد التعبد والثالث أن يقصد جمرد امتثال األمر فهم باألجر وقد يعمل هنالك رد حظه فال يكمل أجره كمال 
قصد املصلحة أو مل يفهم فهذا أكمل وأسلم أما كونه أكمل فألنه نصب نفسه عبدا مؤمترا ومملوكا ملبيا إذ مل يعترب إال 

يكن ليقصر العمل على جمرد األمر وأيضا فإنه ملا امتثل األمر فقد وكل العلم باملصلحة إىل العامل ا مجلة وتفصيال ومل 
بعض املصاحل دون بعض وقد علم اهللا تعاىل كل مصلحة تنشأ عن هذا العمل فصار مؤمترا يف تلبيته اليت مل يقيدها بعض 
املصاحل دون بعض وأما كونه أسلم فألن العامل باالمتثال عامل مبقتضى العبودية واقف على مركز اخلدمة فإن عرض له 

 تعبد بل ال يدخل عليهقصد غري اهللا رده قصد ال

يف األكثر إذا عمل على أنه عبد مملوك ال ميلك شيئا وال يقدر على شيء خبالف ما إذا عمل على جلب املصاحل فإنه قد 
عد نفسه هنالك واسطة بني العباد ومصاحلهم وإن كان واسطة لنفسه أيضا فرمبا داخله شيء من اعتقاد املشاركة فتقوم 

ه هنا ممحو من جهته مبقتضى وقوفه حتت األمر والنهي والعمل على احلظوظ طريق إىل دخول لذلك نفسه وأيضا فإن حظ
الدواخل والعمل على إسقاطها طريق إىل الرباءة منها وهلذا بسط يف كتاب األحكام وباهللا التوفيق املسألة التاسعة كل ما 

العبد يف نفسه فله فيه اخلرية أما حقوق اهللا كان من حقوق اهللا فال خرية فيه للمكلف على حال وأما ما كان من حق 
تعاىل فالدالئل على أا غري ساقطة وال ترجع الختيار املكلف كثرية وأعالها االستقراء التام يف موارد الشريعة ومصادرها 

اد وما يتعلق كالطهارة على أنواعها والصالة والزكاة والصيام واحلج واألمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي أعاله اجله
بذلك من الكفارات واملعامالت واألكل والشرب واللباس وغري ذلك من العبادات والعادات اليت ثبت فيها حق اهللا تعاىل 
أو حق الغري من العباد وكذلك اجلنايات كلها على هذا الوزان مجيعها ال يصح إسقاط حق اهللا فيها ألبتة فلو طمع أحد 

طهارة كانت أو صالة من الصلوات املفروضات أو زكاة أو صوما أو حجا أو غري ذلك يف أن يسقط طهارة للصالة أي 
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مل يكن له ذلك وبقي مطلوبا ا أبدا حىت يتقصى عن عهدا وكذلك لو حاول استحالل مأكول حى مثال من غري ذكاة 
 أو إباحة ما حرم

 البيوع الفاسدة أو إسقاط حد الزىن أو اخلمر أو الشارع من ذلك أو استحالل نكاح بغري وىل أو صداق أو الربا أو سائر
احلرابة أو األخذ بالغرم واألداء على الغري مبجرد الدعوى عليه وأشباه ذلك مل يصح شيء منه وهو ظاهر جدا يف جمموع 

 فألجل الشريعة حىت إذا كان احلكم دائرا بني حق اهللا وحق العبد مل يصح للعبد إسقاط حقه إذا أدى إىل إسقاط حق اهللا
ذلك ال يعترض هذا بأن يقال مثال إن حق العبد ثابت له يف حياته وكمال جسمه وعقله وبقاء ماله ىف يده فإذا أسقط 

ذلك بأن سلط يد الغري عليه فإما أن يقال جبواز ذلك له أوال فإن قلت ال وهو الفقه كان نقضا ملا أصلت ألنه حقه فإذا 
قاطه والفقه يقتضى أن ليس له ذلك وإن قلت نعم خالفت الشرع إذ ليس ألحد أن أسقطه اقتضى ما تقدم أنه خمري ىف اس

يقتل نفسه وال أن يفوت عضوا من أعضائه وال ماال من ماله فقد قال تعاىل وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيما مث 
 فيمن قتل نفسه وحرم شرب اخلمر ملا فيه توعد عليه وقال ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل اآلية وقد جاء الوعيد الشديد

من تفويت مصلحة العقل برهة فما ظنك بتفويته مجلة وحجر على مبذر املال وى عليه الصالة والسالم عن إضاعة املال 
فهذا كله دليل على أن ما هو حق للعبد ال يلزم أن تكون له فيه اخلرية ألنا جنيب بأن إحياء النفوس وكمال العقول 

سام من حق اهللا تعاىل ىف العباد ال من حقوق العباد وكون ذلك مل جيعل إىل اختيارهم هو الدليل على ذلك فإذا واألج
أكمل اهللا تعاىل على عبد حياته وجسمه وعقله الذى به حيصل ما طلب به من القيام مبا كلف به فال يصح للعبد إسقاطه 

به وال تسببه وفات بسبب ذلك نفسه أو عقله أو عضو من أعضائه اللهم إال أن يبتلى املكلف بشىء من ذلك من غري كس
فهنالك يتمحض حق العبد إذ إذ ما وقع ال ميكن رفعه فله اخلرية فيمن تعدى عليه ألنه قد صار حقا مستوىف ىف الغري 

 ن صرب وغفركدين من الديون فإن شاء استوفاه وإن شاء تركه وتركه هو األوىل إبقاء على الكلي قال اهللا تعاىل ومل

إن ذلك ملن عزم األمور وقال فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا وذلك أن القصاص والدية إمنا هى جرب ملا فات اين عليه 
من مصاحل نفسه أو جسده فإن حق اهللا قد فات وال جرب له وكذلك ما وقع مما ميكن رفعه كاألمراض إذا كان التطبب 

جب على تفصيل ىف ذلك مذكور ىف الفقهيات وأما املال فجار على ذلك األسلوب غري واجب ودفع الظامل عنك غري وا
فإنه إذا تعني احلق للعبد فله إسقاطه وقد قال تعاىل وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة وأن تصدقوا خري لكم إن كنتم 

ه الشارع فال وكذلك سائر ما تعلمون خبالف ما إذا كان ىف يده فأراد التصرف فيه وإتالفه ىف غري مقصد شرعي يبيح
كان من هذا الباب وأما حترمي احلالل وحتليل احلرام وما أشبهه فمن حق اهللا تعاىل ألنه تشريع مبتدأ وإنشاء كلية شرعية 

ألزمها العباد فليس هلم فيها حتكم إذ ليس للعقول حتسني وال تقبيح حتلل به أو حترم فهو جمرد تعد فيما ليس لغري اهللا 
لذلك مل يكن ألحد فيه خرية فإن قيل فقد تقدم أيضا أن كل حق للعبد ال بد فيه من تعلق حق اهللا به فال شىء نصيب ف

ليس للعبد اسقاطه فال يبقى بعد هذا التقرير حق واحد يكون العبد فيه خمريا من حقوق العباد إال وفيه هللا حق فيقتضى أن 
فقسم العبد إذا ذاهب ومل يبق إال قسم واحد فاجلواب أن هذا القسم الواحد هو املنقسم ألن ما هو حق للعبد إمنا ثبت 

w كونه حقا له بإثبات الشرع ذلك له ال بكونه مستحقا لذلك حبكم األصل وقد
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املعىن مبسوطا ىف هذا الكتاب وإذا كان كذلك فمن هنا ثبت للعبد حق وهللا حق فأما ما هو هللا صرفا فال مقال تقدم هذا 
فيه للعبد وأما ما هو للعبد فللعبد فيه اإلختيار من حيث جعل اهللا له ذلك ال من جه أنه مستقل باإلختيار وقد ظهر مبا 

ويكفيك من ذلك اختياره ىف أنواع املتناوالت من املأكوالت واملشروبات تقدم آنفا ختيري العبد فيما هو حقه على اجلملة 
وامللبوسات وغريها مما هو حالل له ويف أنواع البيوع واملعامالت واملطالبات باحلقوق فله إسقاطها وله اإلعتياض منها 

ا الشأن كله ىف فهم الفرق والتصرف فيما بيده من غري حجر عليه إذا كان تصرفه على ما ألف من حماسن العادات وإمن
بني ما هو حق هللا وما هو حق للعباد وقد تقدمت اإلشارة إليه ىف آخر النوع الثالث من هذا الكتاب واحلمد هللا املسألة 

العاشرة التحيل بوجه سائغ مشروع ىف الظاهر أو غري سائغ على إسقاط حكم أو قلبه إىل حكم آخر حبيث ال يسقط أو 
 ك الواسطة فتفعل ليتوصل ا إىل ذلك الغرض املقصود مع العلم بكوا مل تشرع له فكأن التحيلال ينقلب إال مع تل

مشتمل على مقدمتني إحدامها قلب أحكام األفعال بعضها إىل بعض ىف ظاهر األمر واألخرى جعل األفعال املقصود ا ىف 
العمل على وفقه أم ال وهو حمل جيب اإلعتناء الشرع معان وسائل إىل قلب تلك األحكام هل يصح شرعا القصد إليه و

به وقبل النظر ىف الصحة أو عدمها ال بد من شرح هذا اإلحتيال وذلك أن اهللا تعاىل أوجب أشياء وحرم أشياء إما مطلقا 
من غري قيد وال ترتيب على سبب كما أوجب الصالة والصيام واحلج وأشباه ذلك وحرم الزىن والربا والقتل وحنوها 

جب أيضا أشياء مرتبة على أسباب وحرم أخر كذلك كإجياب الزكاة والكفارات والوفاء بالنذور والشفعة للشريك وأو
وكتحرمي املطلقة واإلنتفاع باملغصوب أو املسروق وما أشبه ذلك فإذا تسبب املكلف ىف إسقاط ذلك الوجوب عن نفسه 

صري ذلك الواجب غري واجب ىف الظاهر أو احملرم حالال ىف أو ىف إباحة ذلك احملرم عليه بوجه من وجوه التسبب حىت ي
الظاهر أيضا فهذا التسبب يسمى حيلة وحتيال كما لو دخل وقت الصالة عليه ىف احلضر فإا جتب عليه أربعا فأراد أن 

فأنشأ يتسبب ىف إسقاطها كلها بشرب مخر أو دواء مسبت حىت خيرج وقتها وهو فاقد لعقله كاملغمى عليه أو قصرها 
سفرا ليقصر الصالة وكذلك من أظله شهر رمضان فسافر ليأكل أو كان له مال يقدر على احلج به فوهبه أو أتلفه بوجه 
من وجوه اإلتالف كي ال جيب عليه احلج وكما لو أراد وطء جارية الغري فغصبها وزعم أا ماتت فقضى عليه بقيمتها 

كر برضاها فقضى احلاكم بذلك مث وطئها أو أراد بيع عشرة دراهم نقدا فوطئها بذلك أو أقام شهود زور على تزويج ب
بعشرين إىل أجل فجعل العشرة مثنا لثوب مث باع الثوب من البائع األول بعشرين إىل أجل أو أراد قتل فالن فوضع له ىف 

 طريقه سببا جمهزا كإشراع الرمح وحفر البئر وحنو ذلك وكالفرار من وجوب الزكاة

ل أو إتالفه أو مجع متفرقه أو تفريق جمتمعه وهكذا سائر األمثلة ىف حتليل احلرام وإسقاط الواجب ومثله جار ىف بة املا
حترمي احلالل كالزوجة ترضع جارية الزوج أو الضرة لتحرم عليه أو إثبات حق ال يثبت كالوصية للوارث ىف قالب اإلقرار 

 الثابتة شرعا إىل أحكام أخر بفعل صحيح الظاهر لغو ىف الباطن كانت بالدين وعلى اجلملة فهو حتيل على قلب األحكام
األحكام من خطاب التكليف أو من خطاب الوضع املسألة احلادية عشرة احليل ىف الدين باملعىن املذكور غري مشروعة ىف 

ها والنهي عنها اجلملة والدليل على ذلك ما ال ينحصر من الكتاب والسنة لكن ىف خصوصات يفهم من جمموعها منع
wعلى القطع فمن الكتاب ما وصف اهللا به املنفاقني ىف قوله تعاىل ومن الناس من يقول آمنا باهللا وباليوم اآلخر إىل آخر 
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اآليات فذمهم وتوعدهم وشنع عليهم وحقيقة أمرهم أم أظهروا كلمة اإلسالم إحرازا لدمائهم وأمواهلم ال ملا قصد له 
 طاعة اهللا على اختيار وتصديق قليب وذا املعىن كانوا ىف الدرك االسفل من النار وقيل فيهم ىف الشرع من الدخول حتت

إم خيادعون اهللا والذين آمنوا وقالوا عن أنفسهم إمنا حنن مستهزئون ألم حتيلوا مبالبسة الدين وأهله إىل أغراضهم 
ئاء الناس وال يؤمن باهللا واليوم اآلخر فمثله كمثل صفوان عليه الفاسدة وقال تعاىل ىف املرائني بأعماهلم كالذي ينفق ماله ر

 تراب اآلية وقال

والذين ينفقون أمواهلم رئاء الناس وال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وقال يراؤن الناس وال يذكرون اهللا إال قليال فذم 
حاب اجلنة إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب اجلنة وتوعد ألنه إظهار للطاعة لقصد دنيوي يتوصل ا إليه وقال تعاىل ىف أص

اآلية إىل قوله فأصبحت كالصرمي ملا احتالوا على إمساك حق املساكني بأن قصد الصرام ىف غري وقت إتيام عذم اهللا 
السبت تعاىل بإهالك ماهلم وقال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم ىف السبت اآلية وأشباهها ألم احتالوا لالصطياد يف 

بصورة االصطياد ىف غريه وقال تعاىل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو سرحوهن مبعروف وال 
متسكوهن ضرارا إىل قوله وال تتخذوا آيات اهللا هزوا وفسرت بأن اهللا حرم على الرجل أن يرجتع املرأة يقصد بذلك 

  العدة مث يرجتعها مث يطلقها حىت تشارف انقضاء العدةمضارا بأن يطلقها مث ميهلها حىت تشارف انقضاء

وهكذا ال يرجتعها لغرض له فيها سوى اإلضرار ا وقد جاء ىف قوله تعاىل وبعولتهن أحق بردهن ىف ذلك أن أرادوا 
تنقضى إصالحا إىل قوله الطالق مرتان إن الطالق كان ىف أول اإلسالم إىل غري عدد فكان الرجل يرجتع املرأة قبل أن 

عدا مث يطلقها مث يرجتعها كذلك قصد فرتلت الطالق مرتان ونزل مع ذلك وال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا 
اآلية فيمن كان يضار املرأة حىت تفتدى منه وهذه كلها حيل على بلوغ غرض مل يشرع ذلك احلكم ألجله وقال تعاىل 

 بالورثة بأن يوصى بأكثر من الثلث أو يوصى لوارث احتياال على حرمان من بعد وصية يوصى ا أو دين غري مضار يعىن
بعض الورثة وقال تعاىل وال تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكربوا وقوله تعاىل وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن اآلية 

جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع إىل غري ذلك من اآليات ىف هذا املعىن ومن األحاديث قوله عليه الصالة والسالم ال 
خشية الصدقة فهذا ي عن اإلحتيال إلسقاط الواجب أو تقليله وقال ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود والنصارى يستحلون 
حمارم اهللا بأدىن احليل وقال من أدخل فرسا بني فرسني وقد أمن أن تسبق فهو قمار وقال قاتل اهللا اليهود حرمت عليهم 

  فجملوهاالشحوم

وباعوها وأكلوا أمثاا وقال ليشربن ناس من أمىت اخلمر يسموا بغري امسها يعزف على رؤوسهم باملعازف واملغنيات 
خيسف اهللا م األرض وجيعل منهم القردة واخلنازير ويروى موقوفا على ابن عباس ومرفوعا يأتى على الناس زمان 

ون اخلمر بأمساء يسموا ا والسحت باهلدية والقتل بالرهبة والزىن بالنكاح يستحل فيه مخسة أشياء خبمسة أشياء يستحل
والربا بالبيع وقال إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا اجلهاد ىف سبيل اهللا أنزل اهللا 

حمللل له وقال لعن اهللا الراشي واملرتشي وى عن هدية م بالء فال يرفعه حىت يراجعوا دينهم وقال لعن اهللا احمللل وا
w املديان فقال إذا أقرض
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أحدكم قرضا فأهدى إليه أو محله على الدابة فال يركبها وال يقبلها إال أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك وقال القاتل ال 
زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول يرث وجعل هدايا األمراء غلوال وى عن البيع والسلف وقالت عائشة أبلغىن 

اهللا إن مل يتب واألحاديث ىف هذا املعىن كثرية كلها دائرة على أن التحيل ىف قلب األحكام ظاهرا غري جائز وعليه عامة 
 األمة من الصحابة والتابعني

ذلك ألنه مقصود الشارع فيها كما املسألة الثانية عشرة ملا ثبت أن األحكام شرعت ملصاحل العباد كانت األعمال معتربة ب
تبني فإذا كان األمر ىف ظاهره وباطنه على أصل املشروعية فال إشكال وإن كان الظاهر موافقا واملصلحة خمالفة فالفعل 

غري صحيح وغري مشروع ألن األعمال الشرعية ليست مقصودة ألنفسها وإمنا قصد ا أمور أخر هى معانيها وهى 
ألجلها فالذى عمل من ذلك على غري هذا الوضع فليس على وضع املشروعات فنحن نعلم أن النطق املصاحل الىت شرعت 

بالشهادتني والصالة وغريمها من العبادات إمنا شرعت للتقرب ا إىل اهللا والرجوع إليه وإفراده بالتعظيم واإلجالل 
نيل حظ من حظوظ الدنيا من دفع أو نفع ومطابقة القلب للجوارح ىف الطاعة واإلنقياد فإذا عمل بذلك على قصد 

كالناطق بالشهادتني قاصدا إلحراز دمه وماله ال لغري ذلك أو املصلى رئاء الناس ليحمد على ذلك أو ينال به رتبة ىف 
الدنيا فهذا العمل ليس من املشروع ىف شىء ألن املصلحة الىت شرع ألجلها مل حتصل بل املقصود به ضد تلك املصلحة 

ا نقول ىف الزكاة مثال إن املقصود مبشروعيتها رفع رذيلة الشح ومصلحة إرفاق املساكني وإحياء النفوس املعرضه وعلى هذ
للتلف فمن وهب ىف آخر احلول ماله هروبا من وجوب الزكاة عليه مث إذا كان يف حول آخر أو قبل ذلك استوهبه فهذا 

 املساكني فمعلوم أن صورة هذه اهلبة ليست هى اهلبة الىت ندب العمل تقوية لوصف الشح وإمداد له ورفع ملصلحة إرفاق
 الشرع إليها ألن اهلبة إرفاق وإحسان للموهوب له وتوسيع عليه غنيا كان أو فقريا

وجلب ملودته وموآلفته وهذه اهلبة على الضد من ذلك ولو كانت على املشروع من التمليك احلقيقي لكان ذلك موافقا 
توسعة ورفعا لرذيلة الشح فلم يكن هروبا عن أداء الزكاة فتأمل كيف كان القصد املشروع ىف العمل ملصلحة اإلرفاق وال

ال يهدم قصدا شرعيا والقصد غري الشرعي هادم للقصد الشرعي ومثله أن الفدية شرعت للزوجة هربا من أن ال يقيما 
طيب نفس منها خوفا من الوقوع ىف احملظور حدود اهللا ىف زوجيتهما فأبيح للمرأة أن تشتري عصمتها من الزوج عن 

فهذه بذلت ماهلا طلبا لصالح احلال بينها وبني زوجها وهو التسريح بإحسان وهو مقصد شرعي مطابق للمصلحة ال 
فساد فيه حاال وال ماال فإذا أضر ا لتفتدي منه فقد عمل هو بغري املشروع حني أضر ا لغري موجب مع القدرة على 

 الفراق من غري إضرار فلم يكن التسريح إذا طلبته بالفداء تسرحيا بإحسان وال خوفا من أن ال يقيما حدود الوصول إىل
اهللا ألنه فداء مضطر وإن كان جائزا هلا من جهة اإلضطرار واخلروج من اإلضرار وصار غري جائز له إذ وضع على غري 

لية ىف اجلملة وعلى مصلحة جزئية ىف كل مسألة على املشروع وكذلك نقول إن أحكام الشريعة تشتمل على مصلحة ك
اخلصوص أما اجلزئية فما يعرب عنها كل دليل حلكم ىف خاصته وأما الكلية فهى أن يكون كل مكلف حتت قانون معني 

رع من تكاليف الشرع ىف مجيع حركاته وأقواله واعتقاداته فال يكون كالبهيمة املسيبة تعمل واها حىت يرتاض بلجام الش
w وقد مر بيان هذا فيما تقدم فإذا صار املكلف ىف كل مسألة عنت له يتبع رخص املذاهب وكل قول وافق فيها
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هواه فقد خلع ربقة التقوى ومتادى فىمتابعة اهلوى ونقض ما أبرمه الشارع وأخر ما قدمه وأمثال ذلك كثرية فصل فإذا 
ا ما هدم أصال شرعيا وناقض مصلحة شرعية فإن فرضنا أن احليلة ال ثبت هلذا فاحليل الىت تقدم إبطاهلا وذمها والنهي عنه

دم أصال شرعيا وال تناقض مصلحة شهد الشرع بإعتبارها فغري داخلة ىف النهي وال هى باطلة ومرجع األمر فيها إىل أا 
جوازه كالنطق بكلمة الكفر على ثالثة أقسام أحدها ال خالف ىف بطالنه كحيل املنافقني واملرائني والثاىن ال خالف ىف 

إكراها عليها فإن نسبة التحيل ا ىف إحراز الدم بالقصد األول من غري اعتقاد ملقتضاها كنسبة التحيل بكلمة اإلسالم ىف 
إحراز الدم بالقصد األول كذلك إال أن هذا مأذون فيه لكونه مصلحة دنيوية ال مفسدة فيها بإطالق ال يف الدنيا وال ىف 

الف األول فإنه غري مأذون فيه لكونه مفسدة أخروية بإطالق واملصاحل واملفاسد األخروية مقدمة ىف اإلعتبار اآلخرة خب
على املصاحل واملفاسد الدنيوية بإتفاق إذ ال يصح اعتبار مصلحة دنيوية ختل مبصاحل اآلخرة فمعلوم أن ما خيل مبصاحل 

هنا جاء ىف ذم النفاق وأهله ما جاء وهكذا سائر ما جيرى جمراه اآلخرة غري موافق ملقصود الشارع فكان باطال ومن 
 وكال القسمني بالغ مبلغ القطع

وأما الثالث فهو حمل اإلشكال والغموض وفيه اضطربت أنظار النظار من جهة أنه مل يتبني فيه بدليل واضح قطعي حلاقه 
مقصود له وال ظهر أنه على خالف مصلحة اليت بالقسم األول أو الثاىن وال تبني فيه للشارع مقصد يتفق على أنه 

وضعت هلا الشريعة حبسب املسألة املفروضة فيه فصار هذا القسم هذا الوجه متنازعا فيه شهادة من املتنازعني بأنه غري 
ه خمالف للمصلحة فالتحيل جائز أو خمالف فالتحيل ممنوع وال يصح أن يقال إن من أجاز التحيل ىف بعض املسائل مقر بأن

خالف ىف ذلك قصد الشارع بل إمنا أجازه بناء على حتري قصده وأن مسألته الحقة بقسم التحيل اجلائز الذى علم قصد 
الشارع إليه ألن مصادمة الشارع صراحا علما أو ظنا ال تصدر من عوام املسلمني فضال عن أئمة اهلدى وعلماء الدين 

لى أن ذلك خمالف لقصد الشارع وملا وضع ىف األحكام من املصاحل وال بد من نفعنا اهللا م كما أن املانع إمنا منع بناء ع
بيان هذه اجلملة ببعض األمثلة لتظهر صحتها وباهللا التوفيق فمن ذلك نكاح احمللل فإنه حتيل إىل رجوع الزوجة إىل 

بعد حىت تنكح زوجا غريه فقد مطلقها األول حبيلة توافق ىف الظاهر قول اهللا تبارك وتعاىل فإن طلقها فال حتل له من 
نكحت املرأة هذا احمللل فكان رجوعها إىل األول بعد تطليق الثاىن موافقا ونصوص الشارع مفهمة ملقاصده بل هى أول 
ما يتلقى منه فهم املقاصد الشرعية وقوله عليه الصالة والسالم ال حىت تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك ظاهر أن املقصود 

 ذوق العسيلة وقد حصل يف احمللل ولو كان قصد التحليل معتربا يف فساد هذا النكاح لبينه عليه الصالة ىف النكاح الثاين
والسالم وألن كونه حيلة ال مينعها وإال لزم ذلك ىف كل حيلة كالنطق بكلمة الكفر لإلكراه وسائر ما يدخل حتت القسم 

 ى صحة موافقته لقصد الشارعاجلائز باتفاق فإذا ثبت هذا وكان موافقا للمنقول دل عل

وكذلك إذا اعتربت جهة املصلحة فمصلحة هذا النكاح ظاهرة ألنه قد قصد فيه اإلصالح بني الزوجني إذ كان تسببا يف 
التآلف بينهما على وجه صحيح وألن النكاح ال يلزم فيه القصد إىل البقاء املؤبد ألن هذا هو التضييق الذي تأباه الشريعة 

لطالق وهو كنكاح النصارى وقد أجاز العلماء النكاح بقصد حل اليمني من غري قصد إىل الرغبة يف بقاء وألجله شرع ا
wعصمة املنكوحة وأجازوا نكاح املسافر يف بلدة ال قصد له إال قضاء الوطر زمان اإلقامة ا إىل غري ذلك وأيضا ال يلزم 
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 فرد من أفرادها عينا حسبما تقدم كما يف نكاح حل اليمني إذا شرعت القاعدة الكلية ملصلحة أن توجد املصلحة يف كل
والقائل إن تزوجت فالنة فهي طالق على رأي مالك فيهما ويف نكاح املسافر وغري ذلك هذا تقرير بعض ما يستدل به 

عبد الوهاب يف من قال جبواز االحتيال هنا وأما تقرير الدليل على املنع فأظهر فال نطول بذكره وأقرب تقرير فيه ما ذكره 
شرح الرسالة فإليك النظر فيه ومن ذلك مسائل بيوع اآلجال فإن فيها التحيل إىل بيع درهم نقدا بدرمهني إىل أجل لكن 

بعقدين كل واحد منهما مقصود يف نفسه وإن كان األول ذريعة فالثاين غري مانع ألن الشارع إذا كان قد أباح لنا 
اسد على وجوه خمصوصة فتحري املكلف تلك الوجوه غري قادح وإال كان قادحا يف االنتفاع جبلب املصاحل ودرء املف

مجيع الوجوه املشروعة وإذا فرض أن العقد األول ليس مبقصود العاقد وإمنا مقصوده الثاين فاألول إذا مرتل مرتلة الوسائل 
ي وسائل فليجز ما حنن فيه والوسائل مقصودة شرعا من حيث هي وسائل وهذا منها فإن جازت الوسائل من حيث ه

وإن منع ما حنن فيه فلتمنع الوسائل على اإلطالق لكنها ليست على اإلطالق ممنوعة إال بدليل فكذلك هنا ال مينع إال 
 بدليل بل هنا ما يدل على صحة التسول يف مسالتنا وصحة قصد الشارع إليه يف

لدراهم جنيبا فالقصد ببيع اجلمع بالدراهم التوسل إىل حصول قوله عليه الصالة والسالم بع اجلمع بالدراهم مث ابتع با
اجلنيب باجلمع لكن على وجه مباح وال فرق يف القصد بني حصول ذلك مع عاقد واحد وعاقدين إذ مل يفصل النيب عليه 

ثة أقسام منها ما الصالة والسالم وقول القائل إن هذا مبين على قاعدة القول بالذرائع غري مفيد هنا فإن الذرائع على ثال
يسد باتفاق كسب األصنام مع العلم بأنه مؤد إىل سب اهللا تعاىل وكسب أبوي الرجل إذا كان مؤديا إىل سب أبوي 
الساب فإنه عد يف احلديث سبا من الساب ألبوي نفسه وحفر األبار يف طرق املسلمني مع العلم بوقوعهم فيها وإلقاء 

م تناول املسلمني هلا ومنها ما ال يسد باتفاق كما إذا أحب اإلنسان أن يشتري بطعامه السم يف األطعمة واألشربة اليت يعل
أفضل منه أو أدىن من جنسه فيتحيل ببيع متاعه ليتوصل بالثمن إىل مقصوده بل كسائر التجارات فإن مقصودها الذي 

ا ما هو خمتلف فيه ومسألتنا من هذا أبيحت له إمنا يرجع إىل التحيل يف بذل دراهم يف السلعة ليأخذ أكثر منها ومنه
القسم فلم خنرج عن حكمه بعد واملنازعة باقية فيه وهذه مجلة مما ميكن أن يقال يف االستدالل على جواز التحيل يف 

املسألة وأدلة اجلهة األخرى مقررة واضحة شهرية فطالعها يف مواضعها وإمنا قصد هنا هذا التقرير الغريب لقلة االطالع 
 ن كتب أهله إذ كتبعليه م

احلنفية كاملعدومة الوجود يف بالد املغرب وكذلك كتب الشافعية وغريهم من أهل املذاهب ومع أن اعتياد االستدالل 
ملذهب واحد رمبا يكسب الطالب نفورا وإنكارا ملذهب غري مذهبه من غري إطالع على مأخذه فيورث ذلك حزازة يف 

اس على فضلهم وتقدمهم يف الدين واضطالعهم مبقاصد الشارع وفهم أغراضه وقد اإلعتقاد يف األئمة الذين أمجع الن
وجد هذا كثريا ولنكتف ذين املثالني فهما من أشهر املسائل يف باب احليل ويقاس على النظر فيهما النظر فيما سوامها 

سائل املقررة كثري وسيأيت منه فصل هذا القسم يشتمل على مسائل كثرية جدا وقد مر منها فيما تقدم تفريعا على امل
مسائل أخر تفريعا أيضا ولكن ال بد من خامتة تكر على كتاب املقاصد بالبيان وتعرف بتمام املقصود فيه حبول اهللا فإن 
wللقائل أن يقول إن ما تقدم من املسائل يف هذا الكتاب مبين على املعرفة مبقصود الشارع فبماذا يعرف ما هو مقصود له 
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قصود له واجلواب أن النظر ههنا ينقسم حبسب التقسيم العقلي ثالثة أقسام أحدها أن يقال إن مقصد الشارع مما ليس مب
غائب عنا حىت يأتينا ما يعرفنا به وليس ذلك إال بالتصريح الكالمي جمردا عن تتبع املعاين اليت يقتضيها االستقراء وال 

 التكاليف مل يراع فيها مصاحل العباد على حال وإما مع القول مبنع تقتضيها األلفاظ بوضعها اللغوي إما مع القول بأن
 وجوب مراعة املصاحل وإن وقعت

يف بعض فوجهها غري معروف لنا على التمام أو غري معروف ألبتة ويبالغ يف هذا حىت مينع القول بالقياس ويؤكده ما جاء 
قا وهو رأي الظاهريه الذين حيصرون مظان العلم مبقاصد يف ذم الرأي والقياس وحاصل هذا الوجه احلمل على الظاهر مطل

الشارع يف الظواهر والنصوص ولعله يشار إليه يف كتاب القياس إن شاء اهللا فإن القول به بإطالق أخذ يف طرف تشهد 
 الشارع الشريعة بأنه ليس على اطالقه كما قالوا والثاين يف الطرف اآلخر من هذا إال أنه ضربان األول دعوى أن مقصد

ليس يف هذه الظواهر وال ما يفهم منها وإمنا املقصود أمر آخر وراءه ويطرد هذا يف مجيع الشريعة حىت ال يبقى يف ظاهرها 
متمسك ميكن أن يلتمس منه معرفة مقاصد الشارع وهذا رأي كل قاصد إلبطال الشريعة وهم الباطنية فإم ملا قالوا 

 بالقدح يف النصوص والظواهر الشرعية لكي يفتقر إليه على زعمهم ومآل هذا الرأي باإلمام املعصوم مل ميكنهم ذلك إال
إىل الكفر والعياذ باهللا واألوىل أن ال يلتفت إىل قول هؤالء فلنرتل عنه إىل قسم آخر يقرب من موازنة األول وهو الضرب 

عترب الظواهر والنصوص إال ا على االطالق فإن الثاين بأن يقال إن مقصود الشارع االلتفات إىل معاين األلفاظ حبيث ال ت
 خالف النص املعىن النظري اطرح وقدم املعىن النظري وهو إما بناء

على وجوب مراعاة املصاحل على االطالق أو عدم الوجوب لكن مع حتكيم املعىن جدا حىت تكون األلفاظ الشرعية تابعة 
ملقدمني له على النصوص وهذا يف طرف آخر من القسم األول والثالث أن للمعاين النظرية وهو رأي املتعمقني يف القياس ا

يقال باعتبار األمرين مجيعا على وجه ال خيل فيه املعىن بالنص وال بالعكس لتجري الشريعة على نظام واحد ال اختالف 
رف مقصد الشارع فنقول فيه وال تناقض وهو الذي أمه أكثر العلماء الراسخني فعليه اإلعتماد يف الضابط الذي به يع

وباهللا التوفيق إنه يعرف من جهات إحداها جمرد األمر والنهي اإلبتدائي التصرحيي فإن األمر معلوم أنه إمنا كان أمرا 
القتضائه الفعل فوقوع الفعل عند وجود األمر به مقصود للشارع وكذلك النهي معلوم أنه مقتض لنفي الفعل أو الكف 

له وإيقاعه خمالف ملقصوده كما أن عدم إيقاع املأمور به خمالف ملقصوده فهذا وجه ظاهر عام عنه فعدم وقوعه مقصود 
ملن اعترب جمرد األمر والنهي من غري نظر إىل علة وملن اعترب العلل واملصاحل وهو األصل الشرعي وإمنا قيد باإلبتدائي حترزا 

إىل ذكر اهللا وذروا البيع فإن النهي عن البيع ليس يا مبتدأ بل من األمر أو النهي الذي قصد به غريه كقوله تعاىل فاسعوا 
هو تأكيد لألمر بالسعي فهو من النهي املقصود بالقصد الثاين فالبيع ليس منهيا عنه بالقصد األول كما ى عن الرىب 

ده نظر واختالف والزىن مثال بل ألجل تعطيل السعي عند اإلشتغال به وما شأنه هذا ففي فهم قصد الشارع من جمر
منشؤه من أصل املسألة املترمجة بالصالة يف الدار املغصوبة وإمنا قيد بالتصرحيي حترزا من األمر أو النهي الضمىن الذي ليس 

 مبصرح
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به كالنهي عن أضداد املأمور به الذي تضمنه األمر واألمر الذي تضمنه النهي عن الشيء فإن النهي واألمر ههنا إن قيل 
بالقصد الثاين ال بالقصد األول إذ جمرامها عند القائل ما جمرى التأكيد لألمر أو النهي املصرح به فأما إن قيل ما فهما 

بالنفي فألمر أوضح يف عدم القصد وكذلك األمر مبا ال يتم املأمور إال به املذكور يف مسألة ما ال يتم الواجب إال به 
شارع متنازع فيه فليس داخال فيما حنن فيه ولذلك قيد األمر والنهي فداللة األمر والنهي يف هذا على مقصود ال

بالتصرحيي والثانية اعتبار علل األمر والنهي وملاذا أمر ذا الفعل وملاذا ي عن هذا اآلخر والعلة إما ان تكون معلومة أوال 
النكاح ملصلحة التناسل والبيع فإن كانت معلومة اتبعت فحيث وجدت وجد مقتضى األمر والنهي من القصد أو عدمه ك

ملصلحة اإلنتفاع باملعقود عليه واحلدود ملصلحة اإلزدجار وتعرف العلة هنا مبسالكها املعلومة يف أصول الفقه فإذا تعينت 
علم أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك العلل من الفعل أو عدمه ومن التسبب أو عدمه وإن كانت غري معلومة فال بد من 

ن القطع على الشارع أنه قصد كذا وكذا إال أن التوقف هنا له وجهان من النظر أحدمها أن ال نتعدى التوقف ع
املنصوص عليه يف ذلك احلكم املعني أو السبب املعني ألن التعدي مع اجلهل بالعلة حتكم من غري دليل وضالل على غري 

علم أن الشارع قصد احلكم به على زيد أوال ألنا سبيل وال يصح احلكم على زيد مبا وضع حكما على عمرو وحنن ال ن
 إذا مل نعلم ذلك أمكن أن ال يكون حكما عليه فنكون قد أقدمنا على خمالفة الشارع فالتوقف هنا لعدم الدليل

والثاين أن األصل يف األحكام املوضوعة شرعا أن ال يتعدى ا حماهلا حىت يعرف قصد الشارع لذلك التعدي ألن عدم 
ليال على التعدي دليل على عدم التعدي إذ لو كان عند الشارع متعديا لنصب عليه دليال ووضع له مسلكا نصبه د

ومسالك العلة معروفة وقد خرب ا حمل احلكم فلم توجد له علة يشهد هلا مسلك من املسالك فصح أن التعدي لغري 
وضع إال أن األول يقتضي التوقف من غري جزم املنصوص عليه غري مقصود للشارع فهذان مسلكان كالمها متجه يف امل

بأن التعدي املفروض غري مراد ويقتضي هذا إمكان أنه مراد فيبقى الناظر باحثا حىت جيد خملصا إذ ميكن أن يكون مقصود 
قف الشارع وميكن أن ال يكون مقصودا له والثاين يقتضي جزم القضية بأنه غري مراد فينبين عليه نفي التعدي من غري تو

وحيكم به علما أو ظنا بأنه غري مقصود له إذ لو كان مقصودا لنصب عليه دليال وملا مل جند ذلك دل على أنه غري مقصود 
فإن أتى ما يوضح خالف املعتقد رجع إليه كاتهد جيزم القضية يف احلكم مث يطلع بعد على دليل ينسخ حزمه إىل خالفه 

دمها يقتضي التوقف واآلخر ال يقتضيه ومها يف النظر سواء فإذا اجتمعا تدافعا فإن قيل فهما مسلكان متعارضان ألن أح
أحكامهما فال يبقى إال التوقف وحده فكيف يتجهان معا فاجلواب أما قد يتعارضان عند اتهد يف بعض املسائل 

ى مسألة تعارض الدليلني وقد ال فيجب التوقف ألما كدليلني مل يترجح أحدمها على اآلخر فيتفرع احلكم عند اتهد عل
 يتعارضان حبسب جمتهدين أو جمتهد واحد يف وقتني أو مسألتني فيقوى عنده مسلك التوقف يف مسألة ومسلك النفي يف

مسألة أخرى فال تعارض على اإلطالق وأيضا فقد علمنا من مقصد الشارع التفرقة بني العبادات والعادات وأنه غلب يف 
التعبد ويف باب العادات جهة االلتفات إىل املعاين والعكس يف البابني قليل ولذلك مل يلتفت مالك يف باب العبادات جهة 

إزالة األجناس ورفع األحداث إىل جمرد النظافة حىت اشترط املاء املطلق ويف رفع األحداث النية وإن حصلت النظافة دون 
wع من إخراج القيم يف الزكاة واقتصر على جمرد العدد يف ذلك وامتنع من إقامة غري التكبري والتسليم مقامهما ومن
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الكفارات إىل غري ذلك من املسائل اليت تقتضي االقتصار على عني املنصوص عليه أو ما ماثله وغلب يف باب العادات 
ك وقد مر الكالم املعىن فقال فيها بقاعدة املصاحل املرسلة واالستحسان الذي قال فيه إنه تسعة أعشار العلم إىل ما يتبع ذل

يف هذا والدليل عليه وإذا ثبت هذا فمسلك النفي متمكن يف العبادات ومسلك التوقف متمكن يف العادات وقد ميكن أن 
تراعى املعاين يف باب العبادات وقد ظهر ظهرشيء فيجري الباقي عليه وهي طريقة احلنفية والتعبدات يف باب العادات 

عليه وهي طريقة الظاهرية ولكن العمدة ما تقدم وقاعدة النفي األصلي واالستصحاب وقد ظهر منه شيء فيجري الباقي 
راجعة إىل هذه القاعدة واجلهة الثالثة أن للشارع يف شرع األحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة مثال 

 والتعاون على املصاحل الدنيوية ذلك النكاح فإنه مشروع للتناسل على القصد األول ويليه طلب السكن واإلزدواج
 واألخروية من االستمتاع باحلالل والنظر إىل ما خلق اهللا من احملاسن يف النساء والتجمل مبال املرأة أو

قيامها عليه وعلى أوالده منها أو من غريها أو إخوته والتحفظ من الوقوع يف احملظور من شهوة الفرج ونظر العني 
د النعم من اهللا على العبد وما أشبه ذلك فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح فمنه واالزدياد من الشكر مبزي

منصوص عليه أو مشار إليه ومنه ما علم بدليل آخر ومسلك استقرىء من ذلك املنصوص وذلك أن ما نص عليه من هذه 
تجلب لتوايل التراحم والتواصل املقاصد التوابع هو مثبت للمقصد األصلي ومقو حلكمته ومستدع لطلبه وإدامته ومس

والتعاطف الذي حيصل به مقصد الشارع األصلي من التناسل فاستدللنا بذلك على أن كل ما مل ينص عليه مما شأنه ذلك 
مقصود للشارع أيضا كما روى من فعل عمر بن اخلطاب يف نكاح أم كلثوم بنت علي بن أيب طالب طلبا لشرف 

وما أشبه ذلك فال شك أن النكاح ملثل هذه املقاصد سائغ وأن قصد التسبب له حسن النسب ومواصلة أرفع البيوتات 
وعند ذلك يتبني أن نواقض هذه األمور مضادة ملقاصد الشارع بإطالق من حيث كان مآهلا إىل ضد املواصلة والسكن 

ملواصلة اليت جعلها الشارع مستدامة واملوافقة كما إذا نكحها ليحلها ملن طلقها ثالثا فإنه عند القائل مبنعه مضاد لقصد ا
إىل انقطاع احلياة من غري شرط إذ كان املقصود منه املقاطعة بالطالق وكذلك نكاح املتعة وكل نكاح على هذا السبيل 

 وهو أشد يف ظهور حمافظة الشارع على دوام املواصلة حيث ى عما مل يكن فيه ذلك

توجه إىل الواحد املعبود وإفراده بالقصد إليه على كل حال ويتبع ذلك قصد وهكذا العبادات فإن املقصد األصلي فيها ال
التعبد لنيل الدرجات يف اآلخرة أو ليكون من أولياء اهللا تعاىل وما أشبه ذلك فإن هذه التوابع مؤكدة للمقصود األول 

يقتضي دوام املتبوع وال تأكيده وباعثة عليه ومقتضية للدوام فيه سرا وجهرا خبالف ما إذا كان القصد إىل التابع ال 
كالتعبد بقصد حفظ املال والدم أو لينال من أوساخ الناس أو من تعظيمهم كفعل املنافقني واملرائني فإن القصد إىل هذه 
األمور ليس مبؤكد وال باعث على الدوام بل هو مقو للترك ومكسل عن الفعل ولذلك ال يدوم عليه صاحبه إال ريثما 

به فإن بعد عليه تركه قال اهللا تعاىل ومن الناس من يعبد اهللا على حرف اآلية فمثل هذا املقصد مضاد يترصد به مطلو
لقصد الشارع إذا قصد العمل ألجله وإن كان مقتضاه حاصال بالتبعية من غري قصد فإن الناكح على املقصد املؤكد لبقاء 

ليل واملتعبد هللا على القصد املؤكد حيصل له حفظ الدم واملال النكاح قد حيصل له الفراق فيستوي من الناكح للمتعة والتح
wونيل املراتب والتعظيم فيستوي مع املتعبد للرياء والسمعة ولكن الفرق بينهما ظاهر من جهة أن قاصد التابع املؤكد حر 
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ينا أم يكتفي فيها بالدوام وقاصد التابع غري املؤكد حر باالنقطاع فإن قيل هذه املضادة هل تعترب من حيث تقتضي ع
بكوا ال تقتضي املوافقة وبيان ذلك أن نكاح املتعة يقتضي املقاطعة عينا فال يصح ألن خمالفته لقصد الشارع عينية 

ونكاح القاصد ملضارة الزوجة أو ألخذ ماهلا أو ليوقع ا وما أشبه ذلك ما ال يقتضي مواصلة ولكنه مع ذلك ال يقتضي 
 د الشارع يف شرع النكاح ولكنه ال يقتضيعني املقاطعة خمالف لقص

املخالفة عينا إذ ال يلزم من قصد مضارة الزوجة وقوعها وال من وقوع املضارة وقوع الطالق ضربة الزب جلواز الصلح 
أو احلكم على الزوج أو زوال ذلك اخلاطر السبيب وإن كان القصد األول مقتضيا فليس اقتضاؤه عينيا فاجلواب أن اقتضاء 

خالفة العينية ال شك يف امتناعها وبطالن مقتضاها مطلقا يف العبادات والعادات معا فال يصح أن يتعبد اهللا مبا يظهر أنه امل
غري مشروع يف املقاصد وإن أمكن كونه مشروعا يف نفس األمر وكذلك اليصح له أن يتزوج بذلك القصد وأما ما ال 

كنكاح التحليل عند من يصححه فإن هنا وجهني من النظر فإن القصد يقتضي املخالفة عينا كالنكاح بقصد املضارة و
وإن كان غري موافق مل يظهر فيه عني املخالفة فمن ترجح عنده جانب عدم املوافقة منع ومن ترجح عنده جانب عدم 

ه على اإلمث واملمنوع تعني املخالفة مل مينع ويظهر هذا يف مثال نكاح املضارة فإنه من باب التعاون بالنكاح اجلائز يف نفس
فالنكاح منفرد باحلكم يف نفسه وهر يف البقاء أو الفرقة ممكن إال أن املضارة مظنة للتفرق فمن اعترب هذا املقدار منع ومن 
مل يعتربه أجاز فصل وهذا البحث مبين على أن للشارع مقاصد تابعة يف العبادات والعادات معا أما يف العادات فهو ظاهر 

 أمثلة وأما يف العبادات فقد ثبت فيها فالصالة مثال أصل مشروعيتها اخلضوع هللا سبحانه بإخالص التوجه إليه وقد مر منه
واالنتصاب على قدم الذلة والصغار بني يديه وتذكري النفس بالذكر له قال تعاىل وأقم الصالة لذكرى وقال إن الصالة 

 يث إن املصلي يناجي ربهتنهى عن الفحشاء واملنكر ولذكر اهللا أكرب ويف احلد

مث إن هلا مقاصد تابعة كالنهي عن الفحشاء واملنكر واالستراحة إليها من أنكاد الدنيا يف اخلرب أرحنا ا يا بالل ويف 
الصحيح وجعلت قرة عيين يف الصالة وطلب الرزق ا قال اهللا تعاىل وأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها ال نسألك رزقا 

احلديث تفسري هذا املعىن واجناح احلاجات كصالة اإلستخارة وصالة احلاجة وطلب الفوز باجلنة والنجاة حنن نرزقك ويف 
من النار وهي الفائدة العامة اخلاصة وكون املصلى يف خفارة اهللا يف احلديث من صلى الصبح مل يزل يف ذمة اهللا ونيل 

 أن يبعثك ربك مقاما حممودا فأعطى بقيام الليل املقام أشرف املنازل قال تعاىل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى
احملمود ويف الصيام سد مسالك الشيطان والدخول من باب الريان واالستعانة على التحصن يف العزبة يف احلديث من 

 من أهل استطاع منكم الباءة فليتزوج مث قال ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال الصيام جنة وقال ومن كان
الصيام دعي من باب الريان وكذلك سائر العبادات فيها فوائد أخروية وهي العامة وفوائد دنيوية وهي كلها تابعة للفائدة 
األصلية وهي االنقياد واخلضوع هللا كما تقدم وبعد هذا يتبع القصد األصلي مجيع ما ذكر من فوائدها وسواها وهي تابعة 

 فينظر فيها حبسب

قدم فاألول وهو املؤكد كطلب األجر العام أو اخلاص وضده كطلب املال واجلاه فإن هذا القسم ال يتأكد به التقسيم املت
wاملقصد األصلي بل هو على خالف ذلك والثالث كطلب قطع الشهوة بالصيام وسائر ما تقدم من املقاصد التابعة يف 
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دم التأكد وما يقتضي من ذلك ضد التأكد عينا وما ال مسألة احلظوظ وينبغي حتقيق النظر فيها ويف الثاين املقتضى لع
يقتضيه عينا وأيضا فهنا نظر آخر يتعلق بالعبادات من حيث يطلب ا املواهب اليت هي نتائج موهوبة من اهللا تعاىل للعبد 

عىن إذا قصد باعثا املطيع وحلي حيليه ا وأول ذلك الثواب يف اآلخرة من الفوز باجلنة والدرجات العلى وملا كان هذا امل
على العمل الذي أصل القصد به اخلضوع هللا والتواضع لعظمته كان التعبد هللا من جهته صحيحا ال دخل فيه وال شوب 
ألن القصد الرجوع إىل من بيده ذلك واإلخالص له وما جاء يف ذلك مما عده بعضهم طلبا لإلجارة وصاحبه عبد سوء 

اآلخر العامل ألجل أن حيمد أو يعظم أو يعطى فهذا عامل على الرياء وال يثبت فقد مر الكالم عليه ومن ذلك الطرف 
فيه كما تقدم وأيضا فإن عمله على غري أصالة إذ ال إخالص فيه فهو عبث وإن فرض خالصا هللا لكن قصد به حصول 

 مضطرا إىل العطاء فيسال هذه النتيجة فليس هذا القصد مبقو لإلخالص هللا بل هو مقو لترك اإلخالص اللهم إال أن يكون
من اهللا العطاء ويسأل له ألجل ما أصابه من الضراء بسبب املنع وفقد األسباب ويكون عمله مبقتضى حمض اإلخالص ال 

لرياه الناس فال إشكال يف صحة هذا فإنه عمل مقتض ملا شرع له التعبد ومقو له وأصله قول اهللا تعاىل وأمر أهلك 
 وى عن النيب صلى اهللا علية وسلم أنه كان إذا اضطر أهله إىلبالصالة واصطرب عليها ور

فضل اهللا ورزقه أمرهم بالصالة ألجل هذه اآلية فهذه صالة هللا يستمنح ا ما عند اهللا وعلى هذا املهيع جرى ابن العريب 
 شروطه فيه وعدم من وشيخه فيمن أظهر عمله لتثبت عدالته وتصح إمامته وليقتدى به إذا كان مأمورا شرعا بذلك لتوفر

يقوم ذلك املقام فال بأس به عندمها ألنه قائم مبا أمر به وتلك العبادة الظاهرة ال تقدح يف أصل مشروعية العبادة خبالف 
من يقصد ثبوت العدالة عند الناس أو اإلمامة أو حنو ذلك فإنه خموف وال يقتضي ذلك العمل املداومة ألن فيه ما يف طلب 

 من اخللق بالعبادة ومما ينظر فيه هنا االنقطاع إىل العمل لنيل درجة الوالية أو العلم أو حنو ذلك فيجري فيه اجلاه والتعظيم
األمران ودليل اجلواز قوله تعاىل واجعلنا للمتقني إماما وحديث النخلة حني قال عمر البنه عبد اهللا ألن تكون قلتها أحب 

فأرى أن اختالف مالك وشيخه فيها إمنا يترتل على هذين األمرين ومما يشكل إيل من كذا وكذا وانظر يف مسألة العتبية 
من هذا النمط التعبد بقصد جتريد النفس بالعمل واالطالع على عامل األرواح ورؤية املالئكة وخوارق العادات ونيل 

إن قصد مثل هذا بالتعبد جائز الكرامات واالطالع على غرائب العلوم والعوامل الروحانية وما أشبه ذلك فلقائل أن يقول 
وسائغ ألن حاصله راجع إىل طلب نيل درجة الوالية وأن يكون من خواص اهللا ومن املصطفني من الناس وهذا صحيح 

 يف الطلب مقصود يف الشرع الترقي إليه ودليل اجلواز ما تقدم يف األمثلة قبل هذا وال فرق وقد يقال

لى علم الغيب ويزيد بإنه جعل عبادة اهللا وسيلة إىل ذلك وهو أقرب إىل إنه خارج عن منط ما تقدم فإنه خترص ع
االنقطاع عن العبادة ألن صاحب هذا القصد داخل بوجه ما حتت قوله تعاىل ومن الناس من يعبد اهللا على حرف اآلية 

بادة وإن مل كذلك هذا إن وصل إىل ما طلب فرح به وصار هو قصده من التعبد فقوي يف نفسه مقصوده وضعفت الع
يصل رمى بالعبادة ورمبا كذب بنتائج األعمال اليت يهبها اهللا تعاىل لعباده املخلصني وقد روى أن بعض الناس مسع حبديث 

من أخلص هللا أربعني صباحا ظهرت ينابيع احلكمة من قلبه على لسانه فتعرض لذلك لينال احلكمة فلم يفتح له باا 
wهذا أخلص للحكمة ومل خيلص هللا وهكذا جيري احلكم يف سائر املعان املذكورة فبلغت القصة بعض الفضالء فقال 
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وحنوها وال أعلم دليال يدل على طلب هذه األمور األمور بل مث ما يدل على خالف ذلك فإن ما غيب عن اإلنسان مما ال 
 النيب فقال ما بال اهلالل يتعلق بالتكليف مل يطلب بدركه وال حض على الوصول إليه ويف كتب التفسري أن رجال سأل

يبدو رقيقا كاخليط مث ينمو إىل أن يصري بدرا مث يصري إىل حالته األوىل فرتلت يسألونك عن األهلة قل هى مواقيت للناس 
واحلج وليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها اآلية فجعل إتيان البيوت من ظهورها مثاال شامال ملقتضى هذا السؤال 

 ا مل يؤمر بتطلبهألنه تطلب مل

وال يقال إن املعرفة باهللا وبصفاته وأفعاله على مقدار املعرفة مبصنوعاته ومن مجلتها العوامل الروحانية وخوارق العادات 
فيها تقوية للنفس واتساع يف درجة العلم باهللا تعاىل ألنا نقول إمنا يطلب العلم شرعا ألجل العمل حسبما تقدم يف 

 الشهادة كاف وفوق الكفاية فالزيادة على ذلك فضل وأيضا إن كان ذلك مطلوبا على اجلملة كما املقدمات وما يف عامل
قال إبراهيم عليه السالم رب أرىن كيف حتىي املوتى اآلية فإن اجلواب عن ذلك من وجوه أحدها أن طلب اخلوارق 

عبد اهللا ويقصد بذلك أن يرى هذه األشياء بالدعاء وطلب فتح البصرية للعلم به ال نكري فيه وإمنا النظر فيمن أخذ ي
فالدعاء بابه مفتوح يف األمور الدنيوية واألخروية شرعا ما مل يدع مبعصية والعبادة إمنا القصد ا التوجه هللا وإخالص 

العمل له واخلضوع بني يديه فال حتتمل الشركة ولوال أن طلب األجر والثواب األخروي مؤكد إلخالص العمل هللا يف 
عبادة ملا ساغ القصد إليه بالعبادة مع أن كثريا من أرباب األحوال يعزب عنهم هذا القصد فكيف جيعالن مثلني أعين ال

طلب اخلوارق بالدعاء مع القصد إليها بالعبادة ما أبعد ما بينهما ملن تأمل والثاين انه لو مل جند ما نستدل به على ذلك 
امل الشهادة إىل عامل الغيب فكيف ويف عامل الشهادة من العجائب والغرائب كله لكان لنا بعض العذر يف التخطي عن ع

 القريبة املأخذ السهلة امللتمس ما يفىن الدهر وهي باقية مل يبلغ منها

يف االطالع واملعرفة عشر املعشار ولو نظر العاقل يف أقل اآليات وأذل املخلوقات وما أودع باريها فيها من احلكم 
العجب وانتهى إىل العجز يف إدراكه وعلى ذلك نبه اهللا تعاىل يف كتابه أن تنظر فيه كقوله أومل ينظروا والعجائب لقضى 

يف ملكوت السموات واألرض وما خلق اهللا من شىء افال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت وإىل السماء كيف رفعت إىل 
ا من فروج إىل متام اآليات ومعلوم أنه مل يأمرهم بالنظر آخرها أفلم ينظروا إىل السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما هل

فيما حجب عنهم ومل يكن هلم االطالع عليه عادة إال خبارقة فإنه إحالة على ما يندر التوصل إليه وإذا تأملت اآليات اليت 
عليها وعلى ذواا ذكر فيها املالئكة وعوامل الغيب مل جتدها مما أحيل على النظر فيه وال مأمورا بتطلب االطالع 

وحقائقها فهذه التفرقة كافية يف أن ذلك غري مطلوب النظر فيه شرعا وإذا مل يكن مطلوبا مل ينبغ أن يطلب والثالث أن 
أصل هذا التطلب اخلاص فلسفي فإن اإلعتناء بطلب جتريد النفس واإلطالع على العوامل الىت وراء احلس إمنا نقل عن 

سفة املتعمقني ىف فنون البحث من املتأهلني منهم ومن غريهم ولذلك جتدهم يقررون لطلب هذا احلكماء املتقدمني والفال
املعىن رياضة خاصة مل تأت ا الشريعة احملمدية من اشتراط التغذي بالنبات دون احليوان أو ما خيرج من احليوان إىل غري 

 الصاحل عني وال أثر كما أن ذكر التجريد والعوامل ذلك من شروطهم الىت مل تنقل ىف الشريعة وال وجد منها ىف السلف
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الروحانية وما يتصل بذلك مل ينقل عن أحد منهم وكفى بذلك حجة ىف أنه غري مطلوب كما سيأيت على أثر هذا حبول 
 اهللا تعاىل

 من والرابع أن طلب اإلطالع على ما غيب عنا من الروحانيات وعجائب املغيبات كطلب اإلطالع على ما غيب عنا
احملسوسات النائية كاألمصار البعيدة والبالد القاصية واملغيبات حتت أطباق الثرى ألن اجلميع أصناف من مصنوعات اهللا 

تعاىل فكما ال يصح أن يقال جبواز التعبد هللا قصد أن يطلع األندلسي على قطر بغداد وخراسان وأقصى بالد الصني 
يس من قبيل احملسوسات واخلامس أنه لو فرض كون هذا سائغا فهو حمفوف فكذلك ال ينبغى مثله ىف اإلطالع على ما ل

بعوارض كثرية وقواطع معترضة حتول بني اإلنسان ومقصودة وإمنا هى ابتالءات يبتلي اهللا ا عبادة لينظر كيف يعملون 
وارض أرجح فيصري فإذا وازن اإلنسان بني مصلحة حصول هذه األشياء وبني مفسدة ما يتعرض صاحبها كانت جهة الع

طلبها مرجوحا ولذلك مل خيلد إىل طلبها احملققون من الصوفية وال رضوا بأن تكون عبادم بداخلها أمر حىت بالغ بعضهم 
فقال ىف طلب الثواب ما تقدم وأشد العوارض طلب هذه األشياء بالعبادة من الصالة والصيام والذكر وحنوها مما يقتضى 

 يليق به طلب احلظوظ فإن طالب العلم بالروحانيات إما أن يكون ألمر اهللا ورسوله ا وهذا وضعها اإلخالص التام فال
ال يوجد وإما ألنه أحب أن يطلع على ما مل يطلع عليه أحد من جنسه فسار كاملسافر لريي البالد النائية والعجائب 

مر أن مثل هذا ال يكون عاضدا ملا وضعت له املبثوثة ىف األرض ال لغري ذلك وهذا جمرد حظ ال عبادة فيه ومقصود األ
العبادة ىف األصل من التحقق مبحض العبودية فإن قيل فقد سئل بعض السلف عن دواء احلفظ فقال ترك املعاصى ومن 

مشهور القواعد أن الطاعة تعني على الطاعة وأن اخلري ال يأتى إال باخلري كما ىف احلديث كما أن الشر ال يأيت إال بالشر 
هل لإلنسان أن يفعل اخلري ليصل به إىل اخلري أم ال فإن قلت ال كان على خالف هذه القاعدة وإن قلت نعم خالفت ما ف

 أصلت

فاجلواب أن هذا منط آخر وذلك أن اإلنسان قد يعلم أن الذى يصده مثال عن اخلري الفالين عمل شر فيترك الشر ليصل 
 اخلري يوصله إىل خري آخر كذلك فهذا عون بالطاعة على الطاعة وال إىل ذلك اخلري الذى يثاب عليه أو يكون فعل

إشكال فيه وقد قال اهللا تعاىل واستعينوا بالصرب والصالة وقال وتعاونوا على الرب والتقوى اآلية ومسألة احلفظ من هذا 
ل فيه غري خملص فاحلاصل وأما ما وقع الكالم فيه فحاصله طلب حظ شهواين يطلبه بالطاعة وما أقرب هذا أن يكون العم

ملن اعترب أن ما كان من التوابع مقويا ومعينا على أصل العبادة وغري قادح ىف اإلخالص فهو املقصود التبعي السائغ وما ال 
فال وأن املقاصد التابعة للمقاصد األصلية على ثالثة أقسام أحدها ما يقتضى تأكيد املقاصد األصلية وربطها والوثوق ا 

لرغبة فيها فال شك أنه مقصود للشارع فالقصد إىل التسبب إليه بالسبب املشروع موافق لقصد الشارع فيصح وحصول ا
والثاىن ما يقتضى زواهلا عينا فال إشكال أيضا ىف أن القصد إليها خمالف ملقصد الشارع عينا فال يصح التسبب بإطالق 

فع املقاصد األصلية عينا فيصح ىف العادات دون العبادات أما والثالث ما ال يقتضى تأكيدا وال ربطا ولكنه ال يقتضى ر
 عدم صحته ىف العبادات فظاهر وأما صحته ىف العادات فلجواز حصول الربط والوثوق بعد التسبب
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وحيتمل اخلالف فإنه قد يقال إذا كان ال يقتضى تأكيد املقصد األصلي وقصد الشارع التأكيد فال يكون ذلك التسبب 
صد الشارع فال يصح وقد يقال هو وإن صدق عليه أنه غري موافق يصدق عليه أيضا أنه غري خمالف إذ مل يقصد موافقا ملق

احنتام رفع ما قصد الشارع وضعه وإمنا قصد ىف التسبب أمرا ميكن أن حيصل معه مقصود الشارع ويؤكد ذلك أن 
 البيع اإلقالة وىف القصاص العفو وأباح العزل الشارع أيضا مما يقصد رفع التسبب فلذلك شرع ىف النكاح الطالق وىف

وإن ظهر لبادىء الرأي أن هذه األمور مضادة لقصد الشارع ملا كان كل منها غري خمالف له عينا ومثله ما إذا قصد 
بالنكاح قضاء الوطر خاصة ومل يتعرض لقصد الشارع األصلي من التناسل فليس خالفا لقصد الشارع كما تقدم فكذلك 

 مما مضى متثيله وليس من هذا أن املخالف لقصد الشارع بال بد هو اإلحتيال بالتسببغريه 

على حتصيل أمر على وجه يكون التسبب فيه عبثا ال حمصول حتته شرعا إال التوصل إىل ما وراءه فإذا حصل احنل التسبب 
كن أن ال ينخرم أو أمكن أن ال واخنرم من أصله وال يكون كذلك إال وهو منخرم شرعا ىف أصل التسب وأما إذا أم

يكون منخرما من أصله فليس مبخالف للمقصد الشرعي من وجه فهو حمل اجتهاد ويبقى التسبب إن صحبه ي حمل نظر 
أيضا وقد تقدم الكالم فيه واهللا أعلم واجلهة الرابعة مما يعرف به مقصد الشارع السكوت عن شرع التسبب أو عن 

ىن املقتضى له وبيان ذلك أن سكوت الشارع عن احلكم على ضربني أحدمها أن يسكت عنه شرعية العمل مع قيام املع
ألنه ال داعية له تقتضيه وال موجب يقدر ألجله كالتوازل الىت حدثت بعد رسول اهللا فإا مل تكن موجودة مث سكت 

ا على ما تقرر ىف كلياا وما أحدثه عنها مع وجودها وإمنا حدثت بعد ذلك فاحتاج أهل الشريعة إىل النظر فيها وإجرائه
 السلف الصاحل راجع إىل هذا القسم كجمع املصحف وتدوين العلم وتضمني الصناع وما أشبه ذلك

مما مل جير ذكر يف زمن رسول اهللا ومل تكن من نوازل زمانه وال عرض للعمل ا موجب يقتضيها فهذا القسم جارية 
شكال فالقصد الشرعي فيها معروف من اجلهات املذكورة قبل والثاين أن يسكت فروعه على أصوله املقررة شرعا بال إ

عنه وموجبه املقتضى له قائم فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان يف ذلك الزمان فهذا الضرب 
وجب لشرع احلكم السكوت فيه كالنص على أن قصد الشارع أن ال يزاد فيه وال ينقص ألنه ملا كان هذا املعىن امل

العملي موجودا مث مل يشرع احلكم داللة عليه كان ذلك صرحيا يف أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة وخمالفة ملا 
قصده الشارع إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هنالك ال الزيادة عليه وال النقصان منه ومثال هذا سجود الشكر يف 

 املعىن يف العتبية من مساع أشهب وابن نافع قال فيها وسئل مالك عن الرجل يأتيه األمر مذهب مالك وهو الذي قرر هذا
حيبه فيسجد هللا عز وجل شكرا فقال ال يفعل ليس هذا مما مضى من أمر الناس قيل له إن أبا بكر الصديق فيما يذكرون 

ذبوا على أيب بكر وهذا من الضالل أن سجد يوم اليمامة شكرا هللا أفسمعت ذلك قال ما مسعت ذلك وأنا أرى أن قد ك
يسمع املرء الشيء فيقول هذا شيء مل أمسع له خالفا فقيل له إمنا نسئلك لنعلم رأيك فنرد ذلك به فقال نأتيك بشيء آخر 

 أيضا مل تسمعه مين قد فتح على رسول اهللا وعلى املسلمني بعده

قد كان لناس وجرى على أيديهم ال يسمع عنهم يف شيء أفسمعت أن أحدا منهم فعل مثل هذا إذا جاءك مثل هذا مما 
wفعليك بذلك ألنه لو كان لذكر ألنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم فهل مسعت أن أحدا منهم سجد فهذا إمجاع إذا 
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ل ىف جاءك أمر ال تعرفه فدعه هذا متام الرواية وقد احتوت على فرض سؤال واجلواب عنه مبا تقدم وتقرير السؤال أن يقا
البدع مثال إا فعل ما سكت الشارع عن فعله أو ترك ما أذن ىف فعله أو تقول فعل ما سكت الشارع عن اإلذن فيه أو 
ترك ما أذن ىف فعله أو أمر خارج عن ذلك فاألول كسجود الشكر عن مالك حيث مل يكن مث دليل على فعله والدعاء 

دعاء بعد العصر يوم عرفة ىف غري عرفات والثاىن كالصيام مع ترك الكالم يئة اإلجتماع ىف أديار الصلوات واإلجتماع لل
وجماهدة النفس بترك مأكوالت معينة والثالث كإجياب شهرين متتابعني ىف الظهار لواجد الرقبة وهذا الثالث خمالف للنص 

ل أو ترك ملا سكت الشارع عن الشرعي فال يصح حبال فكونه بدعة قبيحة بني وأما الضربان األوالن ومها ىف احلقيقة فع
 فعله أو تركه فمن أين يعلم خمالفتهما لقصد الشارع أو أما مما خيالف املشروع ومها

مل يتواردا مع املشروع على حمل واحد بل مها ىف املعىن كاملصاحل املرسلة والبدع إمنا أحدثت ملصاحل يدعيها أهلها 
ضع األعمال أما القصد فمسلم بالفرض وأما الفعل فلم يشرع الشارع فعال ويزعمون أا غري خمالفة لقصد الشارع وال لو

نوقض ذا العمل احملدث وال تركا لشىء فعله هذا احملدث كترك الصالة وشرب اخلمر بل حيققته أنه أمر مسكوت عنه 
ه فإذا كان كذلك عند الشارع واملسكوت من الشارع ال يقتضى خمالفة وال يفهم للشارع قصدا معينا دون ضده وخالف

رجعنا إىل النظر ىف وجوه املصاحل فما وجدنا فيه مصلحة قبلناه إعماال للمصاحل املرسلة وما وجدنا فيه مفسدة تركناه 
إعماال للمصاحل أيضا وما مل جند فيه هذا وال هذا فهو كسائر املباحات إعماال للمصاحل املرسلة أيضا فاحلاصل أن كل 

حملدثة احملمودة ىف املعىن فما وجه ذم هذه ومدح هذه وال نص يدل على مدح وال ذم على حمدثة يفرض ذمها تساوي ا
 اخلصوص

وتقرير اجلواب ما ذكره مالك وأن السكوت عن حكم الفعل أو الترك هنا إذا وجد املعىن املقتضى للفعل أو الترك إمجاع 
ال ابن رشد الوجه ىف ذلك أنه مل يره مما شرع ىف من كل ساكت على أن ال زائد على ما كان وهو غاية ىف هذا املعىن ق

الدين يعىن سجود الشكر ال فرضا وال نفال إذ مل يأمر بذلك النيب وال فعله وال أمجع املسلمون على اختيار فعله والشرائع 
ك لو كان ال تثبت إال من أحد هذه الوجوه قال واستدالله على أن رسول اهللا مل يفعل ذلك وال املسلمون بعده بأن ذل

لنقل صحيح إذ ال يصح أن تتوفر دواعي املسلمني على ترك نقل شريعة من شرائع الدين وقد أمروا بالتبليغ قال وهذا 
أصل من األصول وعليه يأيت إسقاط الزكاة من اخلضر والبقول مع وجوب الزكاة فيها بعموم قول النيب فيما سقت 

ضح نصف العشر ألنا نزلنا ترك نقل أخذ النيب الزكاة منها كالسنة القائمة السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقى بالن
ىف أن ال زكاة فيها فكذلك نرتل ترك نقل السجود عن النيب ىف الشكر كالسنة القائمة ىف أن ال سجود فيه مث حكى 

 يه أا بدعة على اإلطالقخالف الشافعي والكالم عليه واملقصود من املسألة توجيه مالك هلا من حيث إا بدعة ال توج

وعلى هذا النحو جرى بعضهم يف حترمي نكاح احمللل وأا بدعة منكرة من حيث وجد يف زمانه عليه الصالة والسالم 
املعىن املقتضى للتخفيف والترخيص للزوجني باجازة التحليل لرياجعا كما كانا أول مرة وأنه ملا مل يشرع ذلك مع حرص 

ها إليه دل على أن التحليل ليس مبشروع هلا وال لغريها وهو أصل صحيح إذا اعترب وضح به امرأة رفاعة على رجوع
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الفرق بني ما هو من البدع وما ليس منها ودل على ان وجود املعىن املقتضى مع عدم التشريع دليل على قصد الشارع إىل 
  صد الشارع فبطل عدم الزيادة على ما كان موجودا قبل فإذا زاد الزائد ظهر أنه خمالف لق

  مت اجلزء الثاين
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  كتاب األدلة الشرعية  الجزء الثالث

  

بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم كتاب األدلة الشرعية والنظر فيه فيما يتعلق 
اع والقياس فالنظر إذا يتعلق ا على اجلملة وفيما يتعلق بكل واحد منها على التفصيل وهي الكتاب والسنة واإلمج

  بطرفني 

  الطرف األول فى األدلة على الجملة والكالم فيها 

  

  أ ىف كليات تتعلق ا و 

  ب ىف العوارض الالحقة هلا 

  

  كليات تتعلق بهاالنظر االول 

  

  واألول حيتوى على مسائل 

  

  والحاجيات والتحسينات  ث من الضرورياتالمسألة األولى لما انبنت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثال

 وكانت هذه الوجوه مبثوثة ىف أبواب الشريعة

وأدلتها غري خمتصة مبحل دون حمل وال بباب دون باب وال بقاعدة دون قاعدة كان النظر الشرعي فيها أيضا عاما ال 
زئيا إضافيا أم حقيقيا إذ ليس خيتص جبزئية دون أخرى ألا كليات تقضى على كل جزئي حتتها وسواء علينا أكان ج

فوق هذه الكليات كلي تنتهى إليه بل هي أصول الشريعة وقد متت فال يصح أن يفقد بعضها حىت يفتقر إىل إثباا بقياس 
أو غريه فهي الكافية ىف مصاحل اخللق عموما وخصوصا ألن اهللا تعاىل قال اليوم أكملت لكم دينكم وقال ما فرطنا ىف 

 وىف احلديث تركتكم على اجلادة احلديث وقوله ال يهلك على اهللا إال هالك وحنو ذلك من األدلةالدالة الكتاب من شيء
 على متام األمر وإيضاح السبيل وإذا كان كذلك وكانت اجلزئيات وهي أصول الشريعة فما حتتها مستمدة

دات فمن الواجب اعتبار تلك اجلزئيات من تلك األصول الكلية شأن اجلزئيات مع كلياا ىف كل نوع من أنواع املوجو
ذه الكليات عند إجراء األدلة اخلاصة من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس إذ حمال أن تكون اجلزئيات مستغنية عن 

كلياا فمن أخذ بنص مثال ىف جزئي معرضا عن كليه فقد أخطأ وكما أن من أخذ باجلزئي معرضا عن كليه فهو خمطئ 
wبالكلي معرضا عن جزئيه وبيان ذلك أن تلقى العلم بالكلي إمنا هو من عرض اجلزئيات واستقرائها كذلك من أخذ 
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فالكلي من حيث هو كلي غري معلوم لنا قبل العلم باجلزئيات وألنه ليس مبوجود ىف اخلارج وإمنا هو مضمن ىف اجلزئيات 
 جلزئي وقوف مع شيء مل يتقررحسبما تقرر ىف املعقوالت فإذا الوقوف مع الكلي مع اإلعراض عن ا

العلم به بعد دون العلم باجلزئي واجلزئي هو مظهر العلم به وأيضا فإن اجلزئي مل يوضع جزئيا إال لكون الكلي فيه على 
التمام وبه قوامه فاإلعراض عن اجلزئي من حيث هو جزئي إعراض عن الكلي نفسه ىف احلقيقة وذلك تناقض وألن 

ة يؤدي إىل الشك ىف الكلي من جهة أن اإلعراض عنه إمنا يكون عند خمالفته للكلي أو توهم اإلعراض عن اجلزئي مجل
املخالفة له وإذا خالف الكلي اجلزئي مع أنا إمنا نأخذه من اجلزئي دل على أن ذلك الكلي مل يتحقق العلم به إلمكان أن 

أمكن هذا مل يكن بد من الرجوع إىل اجلزئي ىف يتضمن ذلك اجلزئي جزءا من الكلي مل يأخذه املعترب جزءا منه وإذا 
معرفة الكلي ودل ذلك على أن الكلي ال يعترب بإطالقه دون اعتبار اجلزئي وهذا كله يؤكد لك أن املطلوب احملافظة على 

 ثبت قصد الشارع ألن الكلي إمنا ترجع حقيقته إىل ذلك واجلزئي كذلك أيضا فال بد من اعتبارمها معا ىف كل مسألة فإذا
باالستقراء قاعدة كلية مث أتى النص على جزئي خيالف القاعدة بوجه من وجوه املخالفة فال بد من اجلمع ىف النظر بينهما 

 ألن الشارع مل ينص على ذلك

اجلزئي إال مع احلفظ على تلك القواعد إذ كلية هذا معلومة ضرورة بعد اإلحاطة مبقاصد الشريعة فال ميكن واحلالة هذه 
رم القواعد بإلغاء ما اعتربه الشارع وإذا ثبت هذا مل ميكن أن يعترب الكلي ويلغى اجلزئي فإن قيل الكلي ال يثبت كليا أن خت

إال من استقراء اجلزئيات كلها أو أكثرها وإذا كان كذلك مل ميكن أن يفرض جزئي إال وهو داخل حتت الكلي ألن 
لك عناء وفرض خمالفته غري صحيح كما أنا إذا حصلنا من حقيقة اإلنسان االستقراء قطعي إذ مت فالنظر إىل اجلزئي بعد ذ

مثال باالستقراء معىن احليوانية مل يصح أن يوجد إنسان إال وهو حيوان فاحلكم عليه بالكلي حكم قطعي ال يتخلف وجد 
ملخالفة ىف بعض اجلزئيات أو مل يوجد فال اعتبار به ىف احلكم ذا الكلى من حيث إنه ال يوجد إال كذلك فإذا فرضت ا

فليس جبزئي له كالتماثيل وأشباهها فكذلك هنا إذا وجدنا أن احلفظ على الدين أو النفس أو النسل أو املال أو العقل يف 
الضروريات معترب شرعا ووجدنا ذلك عند استقراء جزئيات األدلة حصل لنا القطع حبفظ ذلك وأنه املعترب حيثما وجدناه 

ل جزئي فرض عدم اإلطالع عليه فإنه ال يكون إال على ذلك الوزان ال خيالفه على حال إذ ال يوجد فنحكم به على ك
 خبالف ما وضع ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا فما فائدة اعتبار

نه إن علم أن اجلزئي بعد حصول العلم بالكلي فاجلواب أن هذا صحيح على اجلملة وأما يف التفصيل فغري صحيح فإ
احلفظ على الضروريات معترب فلم حيصل العلم جبهة احلفظ املعينة فإن للحفظ وجوها قد يدركها العقل وقد ال يدركها 

وإذا أدركها فقد يدركها بالنسبة إىل حال دون حال أو زمان دون زمان أو عادة دون عادة فيكون اعتبارها على 
ىف القتل باملثقل إنه لو مل يكن فيه قصاص مل ينسد باب القتل بالقصاص إذا اإلطالق خرما للقاعدة نفسها كما قالوا 

 اقتصر به على حالة واحدة وهو القتل باحملدد وكذلك احلكم يف اشتراك اجلماعة ىف قتل الواحد ومثله القيام

يات يف الضروريات ومثل ىف الصالة مثال مع املرض وسائر الرخص اهلادمة لعزائم األوامر والنواهي إعماال لقاعدة احلاج
wذلك املستثنيات من القواعد املانعة كالعرايا والقراض واملساقاة والسلم والقرض وأشباه ذلك فلو اعتربنا الضروريات كلها 
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ألخل ذلك باحلاجيات أو بالضروريات أيضا فأما إذا اعتربنا يف كل رتبة جزئياا كان ذلك حمافظ على تلك الرتبة وعلى 
ليات فإن تلك املراتب الثالث خيدم بعضها بعضا وخيص بعضها بعضا فإذا كان كذلك فال بد من اعتبار غريها من الك

الكل يف مواردها وحبسب أحواهلا وأيضا فقد يعترب الشارع من ذلك ما ال تدركه العقول إال بالنص عليه وهو أكثر ما 
ا حيافظون على تلك األشياء مبقتضى أنظار عقوهلم لكن دلت عليه الشريعة يف اجلزئيات ألن العقالء يف الفترات قد كانو

على وجه مل يهتدوا به إىل العدل يف اخللق واملناصفة بينهم بل كان مع ذلك اهلرج واقعا واملصلحة تفوت مصلحة أخرى 
 ودم قاعدة أخرى أو قواعد فجاء الشرع باعتبار املصلحة

طرد وما يعارضه وجه آخر من املصلحة كما يف استثناء العرايا وحنوه والنصفة املطلقة ىف كل حني وبني من املصاحل ما ي
فلو أعرض عن اجلزئيات بإطالق لدخلت مفاسد ولفاتت مصاحل وهو مناقض ملقصود الشارع وألنه من مجلة احملافظة 

عضها قد يعارض على الكليات ألا خيدم بعضها بعضا وقلما ختلو جزئية من اعتبار القواعد الثالث فيها وقد علم أن ب
بعضا فيقدم األهم حسبما هو مبني ىف كتاب الترجيح والنصوص واألقيسة املعتربة تتضمن هذا على الكمال فاحلاصل أنه 
ال بد من اعتبار خصوص اجلزئيات مع اعتبار كلياا وبالعكس وهو منتهى نظر اتهدين بإطالق وإليه ينتهي طلقهم ىف 

سؤال على اجلملة صحيح إذ الكلي ال ينخرم جبزئي ما واجلزئي حمكوم عليه بالكلي لكن مرامي االجتهاد وما قرر يف ال
بالنسبة إىل ذات الكلي واجلزئي ال بالنسبة إىل األمور اخلارجة فإن اإلنسان مثال يشتمل على احليوانية بالذات وهي 

 ىف نفسه وكون جزئي من جزيئاته التحرك باإلرادة وقد يفقد ذلك ألمر خارج من مرض أو مانع غريه فالكلي صحيح
منعه مانع من جريان حقيقة الكلي فيه أمر خارج ولكن الطبيب إمنا ينظر ىف الكلي حبسب جريانه ىف اجلزئي أو عدم 

 جريانه وينظر ىف اجلزئي من حيث يرده إىل الكلي بالطريق املؤدي لذلك

من حيث هو طبيب وكذلك بالعكس فالشارع هو فكما ال يستقل الطبيب بالنظر ىف الكلي دون النظر ىف اجلزئي 
الطبيب األعظم وقد جاء يف الشريعة يف العسل أن فيه شفاء للناس وتبني لألطباء أنه شفاء من علل كثرية وأن فيه أيضا 
ة ضررا من بعض الوجوه حصل هذا بالتجربة العادية اليت أجراها اهللا ىف هذه الدار فقيد العلماء ذلك كما اقتضته التجرب

بناء على قاعدة كلية ضرورية من قواعد الدين وهي امتناع أن يأيت ىف الشريعة خرب خبالف خمربه مع أن النص ال يقتضي 
احلصر يف أنه شفاء فقط فأعملوا القاعدة الشرعية الكلية وحكموا ا على اجلزئي واعتربوا اجلزئي أيضا ىف غري املوضع 

الصفراء فمن مل يكن كذلك فهو له شفاء أو فيه له شفاء وال يقال إن هذا املعارض ألن العسل ضار ملن غلبت عليه 
تناقض ألنه يؤدى إىل اعتبار اجلزئي وعدم اعتباره معا ألنا نقول إن ذلك من جهتني وألنه ال يلزم أن يعترب كل جزئي وىف 

 كل حال بل املراد بذلك أنه يعترب اجلزئي إذا مل تتحقق استقامة احلكم

كالعرايا وسائر املستثنيات ويعترب الكلي ىف ختصيصه للعام اجلزئي أو تقييده ملطلقه وما أشبه ذلك حبيث ال بالكلى فيه 
يكون إخالال باجلزئي على اإلطالق وهذا معىن اعتبار أحدمها مع اآلخر وقد مر منه أمثلة ىف أثناء املسائل فال يصح إمهال 

ن عدم االلتفات إليها أخطأ من أخطأ وحقيقتة نظر مطلق ىف مقاصد النظر ىف هذه األطراف فإن فيها مجلة الفقه وم
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الشارع وأن تتبع نصوصه مطلقة ومقيدة أمر واجب فبذلك يصح ترتيل املسائل على مقتضى قواعد الشريعة وحيصل منها 
  صور صحيحة االعتبار وباهللا التوفيق 

  المسألة الثانية كل دليل شرعي إما أن يكون قطعيا أو ظنيا 

يف اعتباره كأدلة وجوب الطهارة من احلدث والصالة والزكاة والصيام واحلج واألمر  ن كان قطعيا فال إشكالفإ
باملعروف والنهي عن املنكر واجتماع الكلمة والعدل وأشباه ذلك وإن كان ظنيا فإما أن يرجع إىل أصل قطعي أوال فإن 

فيه ومل يصح إطالق القول بقبوله ولكنه قسمان قسم يضاد رجع إىل قطعي فهو معترب أيضا وإن مل يرجع وجب التثبت 
أصال وقسم ال يضاده وال يوافقه فاجلميع أربعة أقسام فأما األول فال يفتقر إىل بيان وأما الثاين وهو الظين الراجع إىل أصل 

يك الذكر لتبني للناس ما نزل قطعي فإعماله أيضا ظاهر وعليه عامة أخبار اآلحاد فإا بيان للكتاب لقوله تعاىل وأنزلنا إل
إليهم ومثل ذلك ما جاء ىف األحاديث من صفة الطهارة الصغرى والكربى والصالة واحلج وغري ذلك مما هو بيان لنص 
الكتاب وكذلك ما جاء من األحاديث ىف النهي عن مجلة من البيوع والربا وغريه من حيث هي راجعة إىل قوله تعاىل 

لربا وقوله تعاىل ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل اآلية إىل سائر أنواع البيانات املنقولة باآلحاد أو وأحل اهللا البيع وحرم ا
التواتر إال أن داللتها ظنية ومنه أيضا قوله عليه الصالة والسالم ال ضرر وال ضرار فإنه داخل حتت أصل قطعي يف هذا 

لها ىف وقائع جزئيات وقواعد كليات كقوله تعاىل وال متسكوهن املعىن فإن الضرر والضرار مبثوث منعه ىف الشريعة ك
 ضرارا لتعتدوا وال تضاروهن

التعدي على النفوس واألموال واألعراض وعن الغضب والظلم وكل ما هو ىف املعىن إضرار وأضرار ويدخل حتته اجلناية 
يعة ال مراء فيه وال شك وإذا اعتربت أخبار على النفس أو العقل أو النسل أو املال فهو معىن ىف غاية العموم ىف الشر

اآلحاد وجدا كذلك وأما الثالث وهو الظين املعارض ألصل قطعي وال يشهد له أصل قطعي فمردود بال إشكال ومن 
الدليل على ذلك أمران أحدمها أنه خمالف ألصول الشريعة وخمالف أصوهلا ال يصح ألنه ليس منها وما ليس من الشريعة 

منها والثاين أنه ليس له ما يشهد بصحته وما هو كذلك ساقط االعتبار وقد مثلوا هذا القسم ىف املناسب كيف يعد 
 الغريب مبن أفىت بإجياب شهرين متتابعني ابتداء

على من ظاهر من امرأته ومل يأت الصيام ىف الظهار إال ملن جيد رقبة وهذا القسم على ضربني أحدمها أن تكون خمالفته 
عية فال بد من رده واآلخر أن تكون ظنية إما بأن يتطرق الظن من جهة الدليل الظين وإما من جهة كون لألصل قط

األصل مل يتحقق كونه قطعيا وىف هذا املوضع جمال للمجتهدين ولكن الثابت ىف اجلملة أن خمالفة الظين ألصل قطعي 
 وإن ظهر من أمره ببادئ الرأي عدم املساعدة فيه يسقط اعتبار الظين على اإلطالق وهو مما ال خيتلف فيه والظاهري

فمذهبه راجع ىف احلقيقة إىل املساعدة على هذا األصل التفاق اجلميع على أن الشريعة ال اختالف فيها وال تناقض ولو 
آخر كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا وإذا ثبت هذا فالظاهري ال تناقض عنده ىف ورود نص خمالف لنص 

أو لقاعدة أخرى أما على اعتبار املصاحل فإنه يزعم أن يف املخالف مصلحة ليست ىف اآلخر علمناها أو جهلناها وأما على 
wعدم اعتبارها فأوضح فإن للشارع أن يأمر وينهى كيف شاء فال تناقض بني املتعارضني على كل تقدير فإذا تقرر هذا فقد 
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 فيها ترجع إىل الوفاق يف هذا املعىن فقالوا خرب الواحد إذا كملت شروط صحته فرضوا ىف كتاب األخبار مسألة خمتلفا
 هل جيب عرضه على

الكتاب أم ال فقال الشافعي ال جيب ألنه ال تتكامل شروطه إال وهو غري خمالف للكتاب وعند عيسى بن أبان جيب حمتجا 
اب اهللا فإن وافق فاقبلوه وإال فردوه فهذا اخلالف حبديث ىف هذا املعىن وهو قوله إذا روى لكم حديث فاعرضوه على كت

كما ترى راجع إىل الوفاق وسيأيت تقرير ذلك ىف دليل السنة إن شاء اهللا تعاىل وللمسألة أصل يف السلف الصاحل فقد 
وازرة ردت عائشة رضى اهللا تعاىل عنها حديث إن امليت ليعذب ببكاء أهله عليه ذا األصل نفسه لقوله تعاىل أال تزر 

 وزر أخرى وأن ليس لإلنسان إال ما سعى وردت حديث رؤية النيب لربه ليلة اإلسراء لقوله تعاىل ال تدركه

يناقض اآلية وهو ثبوت رؤية اهللا تعاىل ىف اآلخرة بأدلة قرآنية وسنية تبلغ القطع وال فرق ىف صحة الرؤية بني الدنيا 
سل اليدين قبل إدخاهلما ىف اإلناء استنادا إىل أصل مقطوع به وهو واآلخرة وردت هي وابن عباس خرب أيب هريرة ىف غ

رفع احلرج وما ال طاقة به عن الدين فلذلك قاال فكيف يصنع باملهراس وردت أيضا خرب ابن عمر ىف الشؤم وقالت إمنا 
األشياء ال يفعل شيئا وال كان رسول اهللا حيدث عن أقوال اجلاهلية ملعارضته األصل القطعي أن األمر كله هللا وأن شيئا من 

 طرية وال عدوى ولقد اختلفوا على عمر بن اخلطاب حني خرج إىل الشام فأخرب أن الوباء قد وقع ا فاستشار املهاجرين

واألنصار فاختلفوا عليه إال مهاجرة الفتح فإم اتفقوا على رجوعه فقال أبو عبيدة أفرارا من قدر اهللا فهذا استناد يف رأي 
 إىل أصل قطعي قال عمر لو غريك قاهلا يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر اهللا إىل قدر اهللا فهذا استناد إىل أصل قطعي اجتهادي

أيضا وهو أن األسباب من قدر اهللا مث مثل ذلك برعى العدوة ادبة والعدوة املخصبة وأن اجلميع بقدر اهللا مث أخرب 
لشريعة من هذا كثري جدا ويف اعتبار السلف له نقل كثري ولقد اعتمده مالك حبديث الوباء احلاوى العتبار األصلني ويف ا

بن أنس يف مواضع كثرية لصحته يف االعتبار أال ترى إىل قوله ىف حديث غسل اإلناء من ولوغ الكلب سبعا جاء احلديث 
ا يرجع قوله يف حديث وال أدري ما حقيقته وكان يضعفه ويقول يؤكل صيده فكيف يكره لعابه وإىل هذا املعىن أيض

خيار الس حيث قال بعد ذكره وليس هلذا عندنا حد معروف وال أمر معمول به فيه إشارة إىل أن الس جمهول املدة 
ولو شرط أحد اخليار مدة جمهولة لبطل إمجاعا فكيف يثبت بالشرع حكم ال جيوز شرطا بالشرع فقد رجع إىل أصل 

 اجلهالةإمجاعي وأيضا فإن قاعدة الغرر و

قطعية وهى تعارض هذا احلديث الظين فإن قيل فقد أثبت مالك خيار الس ىف التمليك قيل الطالق يعلق على الغرر 
ويثبت ىف اهول فال منافاة بينهما خبالف البيع ومن ذلك أن مالكا أمهل اعتبار حديث من مات وعليه صيام صام عنه 

احلديث ملنافاته لألصل القرآين الكلي حنو قوله أال تزر وازرة وزر أخرى وأن وليه وقوله أرأيت لو كان على أبيك دين 
ليس لإلنسان إال ما سعى كما اعتربته عائشة ىف حديث ابن عمر وأنكر مالك حديث إكفاء القدور الىت طبخت من 

أكل الطعام قبل القسم ملن اإلبل والغنم قبل القسم تعويال على أصل رفع احلرج الذى يعرب عنه باملصاحل املرسلة فأجاز 
 احتاج
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ويف مذهبه من هذا كثري وهو أيضا رأي أيب حنيفة فإنه قدم خرب القهقهة يف الصالة على القياس إذ ال إمجاع ىف املسألة 
 ورد خرب القرعة ألنه خيالف األصول ألن األصول

لعتق بعد ما نزل يف احملل ال ميكن رده قطعية وخرب الواحد ظين والعتق حل ىف هؤالء العبيد واإلمجاع منعقد على أن ا
فلذلك رده كذا قالوا وقال ابن العريب إذا جاء خرب الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع هل جيوز العمل به أم ال 
فقال أبو حنيفة ال جيوز العمل به وقال الشافعي جيوز وتردد مالك يف املسألة قال ومشهور قوله والذي عليه املعول أن 

ديث إن عضدته قاعدة أخرى قال به وإن كان وحده تركه مث ذكر مسألة مالك يف ولوغ الكلب قال ألن هذا احل
احلديث عارض أصلني عظيمني أحدمها قول اهللا تعاىل فكلوا مما أمسكن عليكم والثاين أن علة الطهارة هي احلياة وهي 

اعدة املعروف وكذلك مل يأخذ أبو حنيفة حبديث منع قائمة ىف الكلب وحديث العرايا إن صدمته قاعدة الربا عضدته ق
بيع الرطب بالتمر لتلك العلة أيضا قال ابن عبد الرب كثري من أهل احلديث استجازوا الطعن على أيب حنيفة لرده كثريا من 

ن فما شذ أخبار اآلحاد العدول قال ألنه كان يذهب ىف ذلك إىل عرضها على ما اجتمع عليه من األحاديث ومعاين القرآ
من ذلك رده ومساه شاذا وقد رد أهل العراق مقتضى حديث املصراة وهو قول مالك ملا رآه خمالفا لألصول فإنه قد 

 خالف أصل اخلراج بالضمان وألن متلف الشيء إمنا يغرم مثله

ابت وقال به يف القول أو قيمته وأما غرم جنس آخر من الطعام أو العروض فال وقد قال مالك فيه إنه ليس باملوطأ وال الث
اآلخر شهادة بأن له أصال متفقا عليه يصح رده إليه حبيث ال يضاد هذه األصول األخر وإذا ثبت هذا كله ظهر وجه 

املسألة إن شاء اهللا وأما الرابع وهو الظين الذي ال يشهد له أصل قطعي وال يعارض أصال قطعيا فهو يف حمل النظر وبابه 
 د يقال ال يقبلباب املناسب الغريب فق

ألنه إثبات شرع على غري ما عهد يف مثله واالستقراء يدل على أنه غري موجود وهذان يوهنان التمسك به على اإلطالق 
ألنه ىف حمل الريبة فال يبقى مع ذلك ظن ثبوته وألنه من حيث مل يشهد له أصل قطعي معارض ألصول الشرع إذ كان 

صال قطعيا مردود فهذا مردود ولقائل أن يوجه اإلعمال بأن العمل بالظن على اجلملة عدم املوافقة خمالفة وكل ما خالف أ
ثابت ىف تفاصيل الشريعة وهذا فرد من أفراده وهو وإن مل يكن موافقا ألصل فال خمالفة فيه أيضا فإن عضد الرد عدم 

منه ىف احلديث قوله عليه الصالة املوافقة عضد القبول عدم املخالفة فيتعارضان ويسلم أصل العمل بالظن وقد وجد 
والسالم القاتل ال يرث وقد أعمل العلماء املناسب الغريب ىف أبواب القياس وإن كان قليال ىف بابه فذلك غري ضائر إذا 

دل الدليل على صحته فصل وأعلم أن املقصود بالرجوع إىل األصل القطعي ليس بإقامة الدليل القطعي على صحة العمل 
على أن العمل خبرب الواحد أو بالقياس واجب مثال بل املراد ما هو أخص من ذلك كما تقدم ىف حديث ال به كالدليل 

 ضرر وال ضرار واملسائل املذكورة معه وهو معىن خمالف للمعىن الذى قصده األصوليون واهللا أعلم

  المسألة الثالثة األدلة الشرعية ال تنافي قضايا العقول 

وه أحدمها أا لو نافتها مل تكن أدلة للعباد على حكم شرعي وال غريه لكنها أدلة باتفاق والدليل على ذلك من وج
wالعقالء فدل أا جارية على قضايا العقول وبيان ذلك أن األدلة إمنا نصبت ىف الشريعة لتتلقاها عقول املكلفني حىت يعملوا 
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 فضال أن تعمل مبقتضاها وهذا معىن كوا خارجة عن مبقتضاها من الدخول حتت أحكام التكليف ولو نافتها مل تتلقها
حكم األدلة ويستوي يف هذا األدلة املنصوبة على األحكام اآلهلية وعلى األحكام التكليفية والثاين أا لو نافتها لكان 

تصور خالفه التكليف مبقتضاها تكليفا مبا ال يطاق وذلك من جهة التكليف بتصديق ما ال يصدقه العقل وال يتصوره بل ي
ويصدقه فإذا كان كذلك امتنع على العقل التصديق ضرورة وقد فرضنا ورود التكليف املنايف التصديق وهو معىن تكليف 
ما ال يطاق وهو باطل حسبما هو مذكور يف األصول والثالث أن مورد التكليف هو العقل وذلك ثابت قطعا باالستقراء 

 وعد فاقده كالبهيمة املهملة وهذا واضح يف اعتبار تصديق العقل باألدلة يف لزوم التام حىت إذا فقد ارتفع التكليف رأسا
 التكليف فلو جاءت على خالف ما يقتضيه

لكان لزوم التكليف على العاقل أشد من لزومه على املعتوه والصيب والنائم إذ ال عقل هلؤالء يصدق أو ال يصدق خبالف 
به وملا كان التكليف ساقطا عن هؤالء لزم أن يكون ساقطا عن العقالء أيضا وذلك العاقل الذي يأتيه ما ال ميكن تصديقه 

مناف لوضع الشريعة فكان ما يؤدي إليه باطال والرابع أنه لو كان كذلك لكان الكفار أول من رد الشريعة به ألم 
تارة يقولون ساحر وتارة جمنون كانوا يف غاية احلرص على رد ما جاء به رسول اهللا حىت كانوا يفترون عليه وعليها ف

وتارة يكذبونه كما كانوا يقولون يف القرآن سحر وشعر وافتراء وإمنا يعلمه بشر وأساطري األولني بل كان أوىل ما يقولون 
إن هذا ال يعقل أو هو خمالف للعقول أو ما أشبه ذلك فلما مل يكن من ذلك شيء دل على أم عقلوا ما فيه وعرفوا 

مقتضى العقول إال أم أبوا من اتباعه ألمور أخر حىت كان من أمرهم ما كان ومل يعترضه أحد ذا املدعى جريانه على 
فكان قاطعا يف نفيه عنه واخلامس أن االستقراء دل على جرياا على مقتضى العقول حبيث تصدقها العقول الراجحة 

 وتنقاد هلا طائعة أو كارهة وال كالم ىف عناد معاند

 جتاهل متعام وهو املعىن بكوا جارية على مقتضى العقول ال أن العقول حاكمة عليها وال حمسنة فيها وال مقبحة وال ىف
وبسط هذا الوجه مذكور يف كتاب املقاصد يف بيان قصد الشارع يف وضع الشريعة لإلفهام فإن قيل هذه دعوى عريضة 

ال يعقل معناه أصال كفواتح السور فإن الناس قالوا إن يف القرآن يصد عن القول ا غري ما وجه أحدها أن يف القرآن ما 
ما يعرفه اجلمهور وفيه ما ال يعرفه إال العرب وفيه ما ال يعرفه إال العلماء بالشريعة وفيه ما ال يعرفه إال اهللا فأين جريان 

الناس أو ال يعلمها إال اهللا تعاىل هذا القسم على مقتضى العقول والثاين أن ىف الشريعة متشاات ال يعلمهن كثري من 
كاملتشاات الفروعية وكاملتشاات األصولية وال معىن الشتباهها إال أا تتشابه على العقول فال تفهمها أصال أو ال 
يفهمها إال القليل واملعظم مصدودون عن فهمها فكيف يطلق القول جبرياا على فهم العقول والثالث أن فيها أشياء 

 على العقول حىت تفرق الناس ا فرقا وحتزبوا أحزابا وصار كل حزب مبا لديهم فرحون فقالوا فيها أقواال كل اختلفت
على مقدار عقله ودينه فمنهم من غلب عليه هواه حىت أداه ذلك إىل اهللكة كنصارى جنران حني اتبعوا يف القول بالتثليث 

دهم من أهل االنتماء إىل اإلسالم الطاعنني على الشريعة بالتناقض قول اهللا تعاىل فعلنا و قضينا و خلقنا مث من بع
 واالختالف مث يليهم سائر الفرق الذين أخرب م رسول اهللا عليه وسلم وكل
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ذلك ناشئ عن خطاب يزل به العقل كما هو الواقع فلو كانت األدلة جارية على تعقالت العقول ملا وقع ىف االعتياد هذا 
 فهم أنه من جهة ماله خروج عن املعقول ولو بوجه ما فاجلواب عن األول أن فواتح السور للناس يف االختالف فلما وقع

تفسريها مقال بناء على أنه مما يعلمه العلماء وإن قلنا إنه مما ال يعلمه العلماء ألبتة فليس مما يتعلق به تكليف على حال فإذا 
ال فليس مما حنن فيه وإن سلم فالقسم الذي ال يعلمه إال اهللا خرج عن ذلك خرج عن كونه دليال على شيء من األعم

تعاىل يف الشريعة نادر والنادر ال حكم له وال تنخرم به الكلية املستدل عليها أيضا ألنه مما ال يهتدي العقل إىل فهمه وليس 
 عن ذلك ألنا نقطع أا لو كالمنا فيه إمنا الكالم على ما يؤدي مفهوما لكن على خالف املعقول وفواتح السور خارجة

بينت لنا معانيها مل تكن إال على مقتضى العقول وهو املطلوب وعن الثاين أن املتشاات ليست مما تعارض مقتضيات 
 العقول وإن

توهم بعض الناس فيها ذلك ألن من توهم فيها ذلك فبناء على اتباع هواه كما نصت عليه اآلية قوله تعاىل فأما الذين يف 
م زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ال أنه بناء على أمر صحيح فإنه إن كان كذلك فالتأويل فيه قلو

راجع إىل معقول موافق ال إىل خمالف وإن فرض أا مما ال يعلمها أحد إال اهللا فالعقول عنها مصدودة ألمر خارجي ال 
 الواحدة فكذلك يأيت يف الكالم احملتوى على مجل كثرية وأخبار مبعان كثرية رمبا ملخالفته هلا وهذا كما يأيت ىف اجلملة

يتوهم القاصر النظر فيها االختالف وكذلك األعجمي الطبع الذى يظن بنفسه العلم مبا ينظر فيه وهو جاهل به ومن هنا 
ض واملخالفة للعقول وضموا إىل ذلك كان احتجاج نصارى جنران يف التثليث ودعوى امللحدين على القرآن والسنة التناق

جهلهم حبكم التشريع فخاضوا حني مل يؤذن هلم يف اخلوض وفيما مل جيز هلم اخلوض فيه فتاهوا فإن القرآن والسنة ملا كان 
عربيني مل يكن لينظر فيهما إال عريب كما أن من مل يعرف مقاصدمها مل حيل له أن يتكلم فيهما إذ ال يصح له نظر حىت 

 عاملا ما فإنه إذا كان كذلك مل خيتلف عليه شيء من الشريعة ولذلك مثال يتبني به املقصود وهو أن نافع بن يكون
 األزرق سأل ابن عباس فقال له إين أجد يف القرآن أشياء ختتلف علي قال فال أنساب بينهم يومئذ

ع مسكها فسواها إىل قوله واألرض بعد ذلك دحاها اهللا حديثا ربنا ما كنا مشركني فقد كتموا يف هذه اآلية وقال بناها رف
فذكر خلق السماء قبل األرض مث قال أئنكم لتكفرون بالذى خلق األرض ىف يومني إىل أن قال مث استوى إىل السماء 

وهي دخان اآلية فذكر يف هذه خلق األرض قبل خلق السماء وقال وكان اهللا غفورا رحيما عزيزا حكيما مسيعا بصريا 
 كان مث مضى فقال ابن عباس ال أنساب بنيهم ىف النفخة األوىل ينفخ ىف الصور فصعق من يف السموات ومن ىف فكأنه

األرض إال من شاء اهللا فال أنساب عند ذلك وال يتساءلون مث ىف النفخة اآلخرة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأما 
غفر ألهل اإلخالص ذنوم فقال املشركون تعالوا نقول ما كنا قوله ما كنا مشركني وال يكتمون اهللا حديثا فإن اهللا ي

مشركني فختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك عرف أن اهللا ال يكتم حديثا وعنده يود الذين كفروا وعصوا 
ن مث الرسول لو تسوى م األرض وخلق األرض يف يومني مث خلق السماء مث استوى إىل السماء فسواهن يف يومني آخري

 دحا األرض
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أي أخرج املاء واملرعى وخلق اجلبال واآلكام وما بينهما يف يومني فخلقت األرض وما فيها من شيء يف أربعة أيام 
وخلقت السموات يف يومني وكان اهللا غفورا رحيما مسى نفسه ذلك وذلك قوله أي مل أزل كذلك فإن اهللا مل يرد شيئا 

ليك القرآن فإن كال من عند اهللا هذا متام ما قال يف اجلواب وهو يبني أن مجيع ذلك إال أصاب به الذي أراد فال خيتلف ع
معقول إذا نزل مرتلته وأتى من بابه وهكذا سائر ما ذكر الطاعنون وما أشكل على الطالبني وما وقف فيه الراسخون ولو 

بيان كاف واحلمد هللا وقد ألف الناس ىف كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا ويف كتاب االجتهاد من ذلك 
  رفع التناقض واالختالف عن القرآن والسنة كثريا فمن تشوف إىل البسط ومد الباع وشفاء الغليل طلبه يف مظانه 

  المسألة الرابعة المقصود من وضع األدلة تنزيل أفعال المكلفين على حسبها 

 اران اعتبار من جهة معقوليتها واعتبار من جهة وقوعها يف اخلارجوهذا ال نزاع فيه إال أن أفعال املكلفني هلا اعتب

وبيان ذلك أن الفعل املكلف به أو بتركه أو املخري فيه يعترب من جهة ماهيته جمردا عن األوصاف الزائدة عليها والالحقة 
ه بقيد االتصاف باألوصاف هلا كانت تلك األوصاف الزمة أو غري الزمه وهذا هو االعتبار العقلي ويعترب من جهة ماهيت

الزائدة الالحقة يف اخلارج الزمةأو أو غري الزمة وهو االعتبار اخلارجي فالصالة املأمور ا مثال يتصور فيها هذان 
 االعتباران وكذلك الطهارة والزكاة واحلج وسائر العبادات والعادات من األنكحة والبيوع

ين فيما إذا نظر إىل الصالة يف الدار املغصوبة أو الصالة الىت تعلق ا شيء واإلجارات وغريها ويظهر الفرق بني االعتبار
من املكروهات واألوصاف الىت تنقص من كماهلا وكذلك سائر األفعال فإذا صح االعتباران عقال فمنصرف األدلة إىل 

 بل هو مقتضى خلالف املنصوص أي اجلهتني هو اجلهة املعقولية أم جلهة احلصول يف اخلارج هذا جمال نظر حمتمل للخالف
يف مسألة الصالة يف الدار املغصوبة وأدلة املذاهب منصوص عليها مبينة يف علم األصول ولكن نذكر من ذلك طرفا 

يتحرى منه مقصد الشارع يف أحد االعتبارين فمما يدل على األول أمور أحدها أن املأمور به أو املنهى عنه أو املخري فيه 
ألفعال اليت تنطلق عليها تلك األمساء وهذا أمر ذهين يف االعتبار ألنا إذا أوقعنا الفعل عرضناه على ذلك إمنا هو حقائق ا

املعقول الذهين فإن صدق عليه صح وإال فال ولصاحب الثاين أن يقول إن املقصود من األمر والنهي والتخيري إمنا هو أن 
 أمور ذهنية بل األمور الذهنية هي مفهومات اخلطاب ومقصود يقوم املكلف مبقتضاها حىت تكون له أفعاال خارجية ال

 اخلطاب ليس نفس التعقل بل االنقياد

وذلك األفعال اخلارجية سواء علينا أكانت عملية أم اعتقادية وعند ذلك فال بد أن تقع موصوفة فيكون احلكم عليها 
ناعة مذهب الكعيب املقررة ىف كتاب األحكام ألن كل كذلك والثاىن أنا لو مل نعترب املعقول الذهين ىف األفعال لزمت ش

فعل أو قول فمن لوازمه يف اخلارج أن يكون ترك احلرام ويلقى فيه مجيع ما تقدم وقد مر بطالنه ولصاحب الثاين أن 
اطل يقول لو اعتربنا املعقول الذهين جمردا عن األوصاف اخلارجية لزم أن ال تعترب األوصاف اخلارجية بإطالق وذلك ب

باتفاق فإن سد الذرائع معلوم يف الشريعة وهو من هذا النمط كذلك كل فعل سائغ يف نفسه وفيه تعاون على الرب 
w والتقوى أو على اإلمث والعدوان إىل ما أشبه ذلك
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ا ومل يصح النهي عن صيام يوم العيد وال عن الصالة عند طلوع الشمس أو عند غروا وهذا الباب واسع جدا والثالث أن
لو اعتربنا األفعال من حيث هي خارجية فقط مل يصح للمكلف عمل إال يف النادر إذ كانت األفعال والتروك مرتبطا 

بعضها ببعض وقد فرضوا مسألة من صلى وعليه دين حان وقته وألزموا املخالفني أن يقولوا ببطالن تلك الصالة ألنه ترك 
يئا فإنه يلزم أن يبطل عليه العمل الصاحل إذا تالزما يف اخلارج وهو ا واجبا وهكذا كل من خلط عمال صاحلا وآخر س

على خالف قول اهللا تعاىل خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا ألما إذا تالزما يف اخلارج فكان أحدمها للوصف الثاين مل 
ا ونص اآلية يبطل هذا يكن العمل الصاحل صاحلا فلم يكن مث خلط خلط عملني بل صار عمال واحدا إما صاحلا وإما سيئ

وكذلك جريان العوائد ىف املكلفني فدل ذلك على أن املقصود هو ما يصدق عليه عمل ىف الذهن ال يف اخلارج ولصاحب 
 الثاين أن يقول أن األمور الذهنية جمردة من األمور اخلارجية

 األمور الذهنية ال تفعل جمردة فهو ظاهر ال تفعل وما ال يفعل ال يكلف به أما أن ما ال يفعل ال يكلف به فواضح وأما أن
أيضا أما يف احملسوسات فكاإلنسان مثال فإن ماهيته املعقولة املركبة من احليوانية والنطقية ال تثبت يف اخلارج ألا كلية 

حىت تتخصص وال تتخصص حىت تتشخص وال تتشخص حىت متتاز عن سواها من املتشخصات بأمور أخر فنوع اإلنسان 
خواص كلية هي له أوصاف كالضحك وانتصاب القامة وعرض األظفار وحنوها وخواص شخصية وهي اليت امتاز يلزمه 

ا كل واحد من أشخاص اإلنسان عن اآلخر ولوال ذلك مل يظهر اإلنسان ىف اخلارج ألبتة فقد صارت إذا األمور 
عيات فكالصالة مثال فإن حقيقتها املركبة من اخلارجة العارضة الزمة لودجود حقيقة اإلنسان يف اخلارج وأما يف الشر

القيام والركوع والسجود والقراءة وغري ذلك ال تثبت يف اخلارج إال على كيفيات وأحوال وهيئات شىت وتلك اهليئات 
حمكمة ىف حقيقة املاهية حىت حيكم عليها بالكمال أو النقصان والصحة والبطالن وهي متشخصات وإال مل يصح احلكم 

حبها بشيء من ذلك إذ هي يف الذهن كاملعدوم وإذا كان كذلك فاالعتبار فيها مبا وقع يف اخلارج وليس إال على صا
أفعاال موصوفة بأمور خاصة الزمة وأمور على خالف ذلك وكل مكلف خماطب يف خاصة نفسه ا فهو إذا خماطب مبا 

ة فهو إذا خماطب ا ال بغريها وهو املطلوب فإن حصلت يصح له أن حيصله يف اخلارج فال ميكن ذلك إال باللوازم اخلارجي
 بزيادة وصف أو نقصانه فلم

حتصل إذا على حقيقتها بل على حقيقة أخرى واليت خوطب ا مل حتصل بعد فإن قيل فيشكل معىن اآلية إذا وهو قوله 
ذلك وهو دليل على أن املعترب ما خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا وأيضا فإن الصالة قد حتصل بزيادة أو نقصان وتصح مع 

يصدق عليه صالة ىف اجلملة وهو االعتبار الذهين قيل أما اآلية فإن األعمال املتعارضة األحكام ليست مبتالزمة حلصوهلا يف 
زمانني وىف حالني وىف مثله نزلت اآلية وإذا تالزمت حىت صار أحدها كالوصف لآلخر فإن كان كالوصف السليب فال 

عدم التالزم ألن الوصف السليب اعتباري للموصوف به ليس صفة وجودية وأما إن كانت صفة وجودية أو إشكال ىف 
كالصفة الوجودية فحينئذ يرجع ذلك إىل احلاصل يف اخلارج وال يدخل مثله حتت اآلية وأما الزيادة غري املبطلة أو 

 فالصالة الناقصة أشبهت يف اخلارج الصالة الكاملة النقصان فاالعتبار فيه مبا حصل يف اخلارج جاريا جمرى املخاطب به
wفعوملت معاملتها ال أنه اعترب فيها الذهين يف اجلملة والبحث يف هذه املسألة يتشعب وينبىن عليه مسائل فقهية فصل 
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جيريان ويتصدى النظر هنا فيما يصري من األفعال املختلفة وصفا لصاحبه حىت جيري فيه النظران وما ال يصري كذلك فال 
 فيه

وبيان ذلك أن األفعال املتالزمة إما أن يصري أحدها وصفا لآلخر أو ال فإن كان الثاين فال تالزم كترك الصالة مع ترك 
الزىن أو السرقة فإن أحد التركني ال يصري كالوصف لآلخر لعدم التزاحم ىف العمل إذ كان ميكن املكلف الترك لكل فعل 

إال ألما ليسا متزامحني على املكلف وسبب ذلك أما راجعان إىل أمر سليب مشروع أو غري مشروع وما ذاك 
والسلبيات اعتباريات ال حقيقية وإن كان األول فإما أن يكون وصفا سلبيا أو وجوديا فإن كان سلبيا فإما أن يثبت 

ية كترك الطهارة ىف الصالة اعتباره فيه شرعا على اخلصوص أوال فإن كان األول فال إشكال ىف اعتبار الصورة اخلارج
وترك االستقبال وإن كان الثاين فال اعتداد بالوصف السليب كترك قضاء الدين مع فعل الصالة فيمن فر من قضائه إىل 

الصالة فإن الصالة وإن وصفت بأا فرار من واجب فليس ذلك بوصف هلا إال اعتباريا تقديريا ال حقيقة له ىف اخلارج 
ديا فهذا هو حمل النظر كالصالة يف الدار املغصوبة والذبح بالسكني املغصوبة والبيوع الفاسدة وإن كان الوصف وجو

ألوصاف فيها خارجة عن حقائقها وما أشبه ذلك فاحلاصل أن التروك من حيث هي تروك ال تتالزم يف اخلارج وكذلك 
 أن الترك إمنا اعترب من جهة فقد وصف األفعال مع التروك إال أن يثبت تالزمها شرعا ويرجع ذلك ىف احلقيقة إىل

وجودي للفعل الوجودي كالطهارة للصالة وأما األفعال مع األفعال فهي الىت تتالزم إذا قرنت يف اخلارج فيحدث منها 
 فعل

  واحد موصوف فينظر فيه ويف وصفه كما تقدم واهللا أعلم وهلذه املسألة تعلق بباب األوامر والنواهي 

  دلة الشرعية المسألة الخامسة األ

ضربان أحدمها ما يرجع إىل النقل احملض والثاين ما يرجع إىل الرأي احملض وهذه القسمة هى بالنسبة إىل أصول األدلة 
واالفكل واحد من الضربني مفتقر إىل اآلخر ألن االستدالل باملنقوالت ال بد فيه من النظر كما أن الرأي ال يعترب شرعا 

 فأما الضرب األول فالكتاب والسنة وأما الثاين فالقياس واالستدالل ويلحق بكل واحد منهما إال إذا استند إىل النقل
وجوه إما باتفاق وإما باختالف فليحق بالضرب األول اإلمجاع على أي وجه قيل به ومذهب الصحايب وشرع من قبلنا 

حد ويلحق بالضرب الثاين االستحسان ألن ذلك كله وما يف معناه راجع إىل التعبد بأمر منقول صرف ال نظر فيه أل
واملصاحل املرسلة إن قلنا إا راجعة إىل أمر نظري وقد ترجع إىل الضرب األول إن شهدنا أا راجعة إىل العمومات 

 املعنوية حسبما يتبني يف موضعه من هذا الكتاب حبول اهللا

نا مل نثبت الضرب الثاين بالعقل وإمنا أثبتناه باألول فصل مث نقول إن األدلة الشرعية ىف أصلها حمصورة يف الضرب األول أل
إذ منه قامت أدلة صحة االعتماد عليه وإذا كان كذلك فاألول هو العمدة وقد صار إذ ذاك الضرب األول مستند 
 اليت األحكام التكليفية من جهتني إحدامها جهة داللته على األحكام اجلزئية الفرعية واألخرى جهة داللته على القواعد
تستند إليها األحكام اجلزئية الفرعية فاألوىل كداللته على أحكام الطهارة والصالة والزكاة واحلج واجلهاد والصيد 

wوالذبائح والبيوع واحلدود وأشباه ذلك والثانية كداللته على أن االمجاع حجة وعلى أن القياس حجة وأن قول الصحايب 
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ك فصل مث نقول إن الضرب األول راجع يف املعىن إىل الكتاب وذلك من حجة وشرع من قبلنا حجة وما كان حنو ذل
وجهني أحدمها أن العمل بالسنة واالعتماد عليها إمنا يدل عليه الكتاب ألن الدليل على صدق الرسول املعجزة وقد حصر 

هذا وإن كان له من املعجزات عليه الصالة والسالم معجزته يف القرآن بقوله وإمنا كان الذى أوتيته وحيا أوحاه اهللا إيل 
كثري جدا بعضه يؤمن على مثله البشر ولكن معجزة القرآن أعظم من ذلك كله وأيضا فإن اهللا قد قال يف كتابه يا أيها 

الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم وقال وأطيعوا اهللا ورسوله يف مواضع كثرية وتكراره يدل على 
ة مبا أتى به مما يف الكتاب ومما ليس فيه مما هو من سنته وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه عموم الطاع

 فانتهوا وقال فليحذر الذين خيالفون عن أمره

أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم إىل ما أشبه ذلك والوجه الثاين أن السنة إمنا جاءت مبينة للكتاب وشارحة ملعانيه 
 قال تعاىل وانزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم وقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وذلك ولذلك

التبليغ من وجهني تبليغ الرسالة وهو الكتاب وبيان معانيه وكذلك فعل فأنت إذا تأملت موارد السنة وجدا بيانا للكتاب 
لوجه مذكور بعد إن شاء اهللا فكتاب اهللا تعاىل هو أصل األصول والغاية اليت هذا هو األمر العام فيها ومتام بيان هذا ا

تنتهي إليها أنظار النظار ومدارك أهل االجتهاد وليس وراءه مرمى ألنه كالم اهللا القدمي وأن إىل ربك املنتهى وقد قال 
رطنا يف الكتاب من شيء وبيان تعاىل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني وقال ما ف

  هذا مذكور بعد إن شاء اهللا 

  مبنى على مقدمتين المسألة السادسة كل دليل شرعي 

  ألخرى ترجع إىل نفس احلكم الشرعيإحدمها راجعة إىل حتقيق مناط احلكم وا

لتدبر وال أعىن بالنظرية مقابل فاألوىل نظرية وأعىن بالنظرية هنا ما سوى النقلية سواء علينا أثبتت بالضرورة أم بالفكر وا
الضرورية والثانية نقلية وبيان ذلك ظاهر يف كل مطلب شرعي بل هذا جار يف كل مطلب عقلي أو نقلي فيصح أن نقول 

 األوىل

 

راجعة إىل حتقيق املناط والثانية راجعة إىل احلكم ولكن املقصود هنا بيان املطالب الشرعية فإذا قلت إن كل مسكر حرام 
يتم القضاء عليه حىت يكون حبيث يشار إىل املقصود منه ليستعمل أو ال يستعمل ألن الشرائع إمنا جاءت لتحكم على فال 

الفاعلني من جهة ما هم فاعلون فإذا شرع املكلف ىف تناول مخر مثال قيل له أهذا مخر أم ال فال بد من النظر يف كونه 
وجد فيه أمارة اخلمر أو حقيقتها بنظر معترب قال نعم هذا مخر فيقال له كل مخرا أو غري مخر وهو معىن حتقيق املناط فإذا 

مخر حرام االستعمال قيجتنبه وكذلك إذا أراد أن يتوضأ مباء فال بد من النظر إليه هل هو مطلق أم ال وذلك برؤية اللون 
ه مطلق وهى املقدمة النظرية مث وبذوق الطعم وشم الرائحة فإذا تبني أنه على أصل خلقته فقد حتقق مناطه عنده وأن

يضيف إىل هذه املقدمة ثانية نقلية وهي أن كل ماء مطلق فالوضوء به جائز وكذلك إذا نظر هل هو خماطب بالوضوء أم 
wال فينظر هل هو حمدث أم ال فإن حتقق احلدث فقد حقق مناط احلكم فريد عليه أنه مطلوب بالوضوء وإن حتقق فقده 
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 غري مطلوب الوضوء وهى املقدمة النقلية فاحلاصل أن الشارع حكم على أفعال املكلفني مطلقة فكذلك فريد عليه أنه
 ومقيدة وذلك مقتضى إحدى املقدمتني وهي النقلية وال يرتل احلكم ا إال على ما حتقق أنه

لشرعيات نعم ويف مناط ذلك احلكم على اإلطالق أو على التقييد وهو مقتضى املقدمة النظرية واملسألة ظاهرة يف ا
اللغويات والعقليات فإنا إذا قلنا ضرب زيد عمرا وأردنا أن نعرف الذي يرفع من األمسني وما الذي ينصب فال بد من 

معرفة الفاعل من املفعول فإذا حققنا الفاعل وميزناه حكمنا عليه مبقتضى املقدمة النقلية وهى أن كل فاعل مرفوع ونصبنا 
عول منصوب وإذا أردنا أن نصغر عقربا حققنا أنه رباعي فيستحق من أبنية التصغري بنية فعيعل املفعول كذلك ألن كل مف

ألن كل رباعي على هذه الشاكلة تصغريه على هذه البنية وهكذا ىف سائر علوم اللغة وأما العقليات فكما إذا نظرنا ىف 
فنجده متغريا وهي املقدمة األوىل مث نأيت مبقدمة العامل هل هو حادث أم ال فال بد من حتقيق مناط احلكم وهو العامل 

مسلمة وهو قولنا كل متغري حادث لكنا قلنا يف الشرعيات وسائر النقليات إنه ال بد أن تكون إحدى املقدمتني نظرية 
يات هذا وهي املفيدة لتحقيق املناط وذلك مطرد يف العقليات أيضا واألخرى نقلية فما الذي جيري يف العقليات جمرى النقل

ال بد من تأمله والذي يقال فيه أن خاصية املقدمة النقلية أن تكون مسلمة إذا حتقق أا نقلية فال تفتقر إىل نظر وتأمل إال 
من جهة تصحيحها نقال ونظري هذا يف العقليات املقدمات املسلمة وهي الضروريات وما ترتل مرتلتها مما يقع مسلما عند 

ملقدمتني وهي أن تكون مسلمة وخاصية األخرى أن تكون حتقيق مناط األمر احملكوم عليه اخلصم فهذه خاصية إحدى ا
 وال حاجة إىل البسط هنا فإن التأمل يبني حقيقة األمر فيه وأيضا ىف فصل السؤال واجلواب له بيان آخر وباهللا التوفيق

  

  المسألة السابعة كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقا 

ل له قانون وال ضابط خمصوص فهو راجع إىل معىن معقول وكل إىل نظر املكلف وهذا القسم أكثر ما غري مقيد ومل جيع
جتده يف األمور العادية اليت هي معقولة املعىن كالعدل واإلحسان والعفو والصرب والشكر يف املأمورات والظلم والفحشاء 

قيدا غري مطلق وجعل له قانون وضابط فهو راجع إىل واملنكر والبغي ونقض العهد ىف املنهيات وكل دليل ثبت فيها م
معىن تعبدي ال يهتدي إليه نظر املكلف لو وكل إىل نظره إذ العبادات ال جمال للعقول يف أصلها فضال عن كيفياا 

 األصول وكذلك يف العوارض الطارئة عليها ألا من جنسها وأكثر ما يوجد يف األمور العبادية وهذا القسم الثاين كثري ىف
املدنية ألا يف الغالب تقييدات لبعض ما تقدم إطالقه أو إنشاء أحكام واردات على أسباب جزئية ويتبني ذلك بايراد 

  مسألة مستأنفة 

  المسألة الثامنة فنقول إذا رأيت في المدنيات أصال كليا فتأمله تجده جزئيا بالنسبة إلى ما هو أعم منه 

 ك أن األصول الكليةأو تكميال ألصل كلي وبيان ذل

اليت جاءت الشريعة حبفظها مخسة وهي الدين والنفس والعقل والنسل واملال أما الدين فهو أصل ما دعا إليه القرآن 
wوالسنة وما نشأ عنهما وهو أول ما نزل مبكة وأما النفس فظاهر إنزال حفظها مبكة كقوله وال تقتلوا النفس الىت حرم اهللا 
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ودة سئلت بأي ذنب قتلت وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررمت إليه وأشباه ذلك وأما العقل إال باحلق وإذا املوؤ
فهو وإن مل يرد حترمي ما يفسده وهو اخلمر إال باملدينة فقد ورد ىف املكيات جممال إذ هو داخل يف حرمة حفظ النفس 

 فالعقل حمفوظ شرعا ىف األصول املكية عما يزيله كسائر األعضاء ومنافعها من السمع والبصر وغريمها وكذلك منافعها
 رأسا كسائر األعضاء ساعة أو حلظة مث يعود كأنه غطى مث

يوقع بينكم العداوة والبغضاء إىل آخر اآلية فظهر أا من العون على اإلمث والعدوان وأما النسل فقد ورد املكي من القرآن 
زواج أو ملك اليمني وأما املال فورد فيه حترمي الظلم وأكل مال اليتيم بتحرمي الزىن واألمر حبفظ الفروج إال على األ

واإلسراف والبغي ونقص املكيال أو امليزان والفساد ىف األرض وما دار ذا املعىن وأما العرض امللحق ا فداخل حتت 
 النهي عن اذايات النفوس

نب الوجود حاصل ففى األربعة األواخر ظاهر وأما ومل ترد هذه األمور ىف احلفظ من جانب العدم إالوحفطها من جا
الدين فراجع إىل التصديق بالقلب واالنقياد باجلوارح والتصديق بالقلب آت باملقصود ىف اإلميان باهللا ورسوله واليوم اآلخر 

كون ما ليفرع عن ذلك كل ما جاء مفصال ىف املدين فاألصل وارد ىف املكي واالنقياد باجلوارح حاصل بوجه واحد وي
زاد على ذلك تكميال وقد جاء ىف املكي من ذلك النطق بالشهادتني والصالة والزكاة وذلك حيصل به معىن االنقياد وأما 

الصوم واحلج فمدنيان من باب التكميل على أن احلج كان من فعل العرب أوال وراثة عن أبيهم إبراهيم فجاء اإلسالم 
 فأصلح

ارعهم وكذلك الصيام أيضا فقد كانت اجلاهلية تصوم يوم عاشوراء وكان النيب يصومه منه ما أفسدوا وردهم فيه إىل مش
أيضا حني قدم املدينة صامه وأمر بصيامه حىت نسخه رمضان وانظر ىف حديث عائشة ىف صيام يوم عاشوراء فأحكمهما 

هو أعظم أيامه حني قال تعاىل اليوم أكملت التشريع املدين وأقرمها على ما أقراهللا تعاىل من التمام الذي بينه يف اليوم الذى 
لكم دينكم اآلية فلهما أصل يف املكي على اجلملة واجلهاد الذى شرع باملدينة فرع من فروع األمر باملعروف والنهي عن 

  املنكر وهو مقرر مبكة كقوله يا بين أقم الصالة وأمر باملعروف وانه عن املنكر وما أشبه ذلك 

 دليل شرعي يمكن أخذه كليا وسواء علينا أكان كليا أم جزئياالمسألة التاسعة كل 

إال ما خصه الدليل كقوله تعاىل خالصة لك من دون املؤمنني وأشباه ذلك والدليل على ذلك أن املستند إما أن يكون 
لة منها عموم كليا أو جزئيا فإن كان كليا فهو املطلوب وإن كان جزئيا فبحسب النازلة ال حبسب التشريع ىف األصل بأد

التشريع ىف األصل كقوله تعاىل يا أيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا وما أرسلناك إال كافة للناس بشريا ونذيرا وأنزلنا 
إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم وهذا معىن مقطوع به ال خيرم القطع به ما جاء من شهادة خزمية وعناق أيب بردة 

 بعثت لألمحر واألسود ومنها أصل شرعية القياس إذ ال معىن له إال جعل اخلاص الصيغة عام الصيغة وقد جاء ىف احلديث
يف املعىن وهو معىن متفق عليه ولو مل يكن أخذ الدليل كليا بإطالق ملا ساغ ذلك ومنها أن اهللا تعاىل قال فلما قضى زيد 

تضي عموما أو غريه ولكن اهللا تعاىل بني أنه أمر به نبيه ألجل منها وطرا زوجناكها اآلية فإن نفس التزويج ال صيغة له تق
wالتأسي فقال لكي ال ولذلك قال لقد كان لكم ىف رسول اهللا أسوة حسنة هذا ورسول اهللا قد خصه اهللا بأشياء كهبة 
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ا سوى ذلك املرأة نفسها له وحترمي نكاح أزواجه من بعده والزيادة على أربع فلذلك مل خيرجه عن مشول األدلة فيم
املستثىن فغريه أحق أن تكون األدلة بالنسبة إليه مقصودة العموم وإن مل يكن هلا صيغ عموم وهكذا الصيغ املطلقة جترى 

ىف احلكم جمرى العامة ومنها أن النيب بني ذلك بقوله وفعله فالقول كقوله حكمي على الواحد حكمي على اجلماعة وقوله 
 ناىف قضايا خاصة سئل فيها أهي ل

خاصة أم للناس عامة بل للناس عامة كما ىف قضية الذى نزلت فيه أقم الصالة طريف النهار وأشباهها وقد جعل نفسه عليه 
الصالة والسالم قدوة للناس كما ظهر ىف حديث اإلصباح جنبا وهو يريد أن يصوم والغسل من التقاء اخلتانني وقوله إين 

  تموين أصلي وخذوا عين مناسككم وهو كثري ألنسى أو أين ألسن وقوله صلوا كما رأي

  المسألة العاشرة األدلة الشرعية 

ضربان أحدمها أن يكون على طريقة الربهان العقلي فيستدل به على املطلوب الذي جعل دليال عليه وكأنه تعليم لألمة 
لعقلية وما جرى جمراها كيف يستدلون على املخالفني وهو ىف أول األمر موضوع لذلك ويدخل هنا مجيع الرباهني ا

كقوله تعاىل لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا وقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عريب مبني وقوله ولو 
 جعلناه قرآنا

أعجميا لقالوا لوال فصلت آياته وقوله أو ليس الذى خلق السموات واألرض بقادر على أن خيلق مثلهم وقوله قال إبراهيم 
ن اهللا يأيت بالشمس من املشرق فأت ا من املغرب وقوله اهللا الذى خلقكم مث رزقكم إىل قوله هل من شركائكم من فإ

يفعل من ذلكم من شئ وهذا الضرب يستدل به على املوالف واملخالف ألنه أمر معلوم عند من له عقل فال يقتصر به 
 النحلة وذلك األدلة الدالة على األحكام التكليفية كداللة األوامر على املوافق يف النحلة والثاين مبين على املوافقة يف

والنواهي على الطلب من املكلف وداللة كتب عليكم القصاص يف القتلى كتب عليكم الصيام أحل لكم ليلة الصيام 
يا يعمل مبقتضاها الرفث فإن هذه النصوص وأمثاهلا مل توضع وضع الرباهني وال أتى ا ىف حمل استدالل بل جيء ا قضا

مسلمة متلقاة بالقبول وإمنا برهاا يف احلقيقة املعجزة الدالة على صدق الرسول اآليت ا فإذا ثبت برهان املعجزة ثبت 
الصدق وإذا ثبت الصدق ثبت التكليف على املكلف فالعامل إذا استدل بالضرب األول أخذ الدليل انشائيا كأنه هو 

الثاين أخذه معىن مسلما لفهم مقتضاه إلزاما وإلتزاما فإذا أطلق لفظ الدليل على الضر بني واضعه وإذا استدل بالضرب 
فهو إطالق بنوع من اشتراك اللفظ ألن الدليل باملعىن األول خالفه باملعىن الثاىن فهو باملعىن األول جار على االصطالح 

  صارت قوال مقبوال فقط املشهور عند العلماء وباملعىن الثاين نتيجة انتجتها املعجزة ف

  القوم  المسألة الحادية عشرة إذا كان الدليل فى حقيقته في اللفظ لم يستدل به على المعنى المجازى األعلى

بتعميم اللفظ املشترك بشرط أن يكون ذلك املعىن مستعمال عند العرب ىف مثل ذلك اللفظ وإال فال فمثال ذلك مع 
من امليت وخيرج امليت من احلي فذهب مجاعة إىل أن املراد باحلياة واملوت ما هو وجود الشرط قوله تعاىل خيرج احلي 

wحقيقي كإخراج اإلنسان احلي من النطفة امليتة وبالعكس وأشباه ذلك مما يرجع إىل معناه وذهب قوم إىل تفسري اآلية 
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اه اآلية ورمبا ادعى قوم أن اجلميع مراد بناء باملوت واحلياة اازيني املستعملني ىف مثل قوله تعاىل أو من كان ميتا فأحيين
على القول بتعميم اللفظ املشترك واستعمال اللفظ ىف حقيقته وجمازه وهلذا األصل أمثلة كثرية ومثال ما ختلف فيه الشرط 

بيل حىت قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون وال جنبا إال عابرى س
تغتسلوا فاملفسرون هنا على أن املراد بالسكر ما هو احلقيقة أو سكر النوم وهو جماز فيه مستعمل وأن اجلنابة والغسل منها 

 على حقيقته فلو فسر على أن السكر هو سكر الغفلة والشهوة وحب الدنيا املانع من قبول العبادة يف اعتبار التقوى كما

ال يف حقائقها املستعلة وال يف جمازاا ورمبا نقل ىف قوله تداووا فإن الذى أنزل الداء أنزل على ظاهره ال تعرفه العرب 
الدواء أن يف إشارة إىل التداوى بالتوبة من أمراض الذنوب وكل ذلك غري معترب فال يصح استعمال األدلة الشرعية يف مثله 

لسنة إمنا جاءت على ما هو معهود هلم وهذا االستعمال وأول قاطع فيه أن القرآن أنزل عربيا وبلسان العرب وكذلك ا
خارج عنه وهلذا املعىن تقرير يف موضعه من هذا الكتاب واحلمد هللا فإن نقل يف التفسري حنوه عن رجل يعتد به يف أهل 

 العلم فالقول فيه مبسوط بعد هذا حبول اهللا

  

   به المسألة الثانية عشرة كل دليل شرعي ال يخلو أن يكون معموال

ىف السلف املتقدمني دائما أو أكثريا أو ال يكون معموال به إال قليال أو يف وقت ما أو ال يثبت به عمل فهذه ثالثة أقسام 
أحدها أن يكون معموال به دائما أو أكثريا فال إشكال ىف االستدالل به وال يف العمل على وفقه وهي السنة املتبعة 

 يقتضي إجيابا أو ندبا أو غري ذلك من األحكام كفعل النيب مع قوله يف الطهارات والطريق املستقيم كان الدليل مما
والصلوات على تنوعها من فرض أو نفل والزكاة بشروطها والضحايا والعقيقة والنكاح والطالق والبيوع وسواها من 

 ووقع فعله أو فعل صحابته معه أو األحكام اليت جاءت يف الشريعة وبينها عليه الصالة والسالم بقوله أو فعله أو اقراره
بعده على وفق ذلك دائما أو أكثريا وباجلملة ساوى القول الفعل ومل خيالفه بوجه فال إشكال ىف صحة االستدالل وصحة 

العمل من سائر األمة بذلك على اإلطالق فمن خالف ذلك فلم يعمل به على حسب ما عمل به األولون جرى فيه ما 
ام من اعتبار الكلية واجلزئية فال معىن لألعادة والثاين أن ال يقع العمل به إال قليال أو يف وقت من تقدم ىف كتاب األحك

 األوقات أو حال

من األحوال ووقع إيثار غريه والعمل به دائما أو أكثريا فذلك الغري هو السنة املتبعة والطريق السابلة وأما ما مل يقع العمل 
فيه وىف العمل على وفقه واملثابرة على ما هو األعم واألكثر فإن إدامة األولني للعمل على عليه إال قليال فيجب التثبت 

خمالفة هذا األقل إما أن يكون ملعىن شرعي أو لغري معىن شرعي وباطل أن يكون لغري معىن شرعي فال بد أن يكون ملعىن 
كاملعارض للمعىن الذي حتروا العمل على وفقه شرعي حتروا العمل به وإذا كان كذلك فقد صار العمل على وفق القليل 

وإن مل يكن معارضا يف احلقيقة فال بد من حترى ما حتروا وموافقة ما داوموا عليه وأيضا فإن فرض أن هذا املنقول الذي 
ن ما قل العمل به مع ما كثر العمل به يقتضيان التخيري فعملهم إذا حقق النظر فيه ال يقتضى مطلق التخيري بل اقتضى أ w
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داوموا عليه هو األوىل ىف اجلملة وأن كان العمل الواقع على وفق اآلخر ال حرج فيه كما نقول ىف املباح مع املندوب إن 
 وضعهما حبسب فعل املكلف يشبه املخري فيه إذ ال حرج ىف ترك املندوب على

 أن يعمل به من املباح ىف اجلملة اجلملة فصار املكلف كاملخري فيهما لكنه يف احلقيقة ليس كذلك بل املندوب أوىل
فكذلك ما حنن فيه وإىل هذا فقد ذكر أهل األصول أن قضايا األعيان ال تكون مبجردها حجة ما مل يعضدها دليل آخر 
الحتماهلا ىف أنفسها وإمكان أن ال تكون خمالفة ملا عليه العمل املستمر ومن ذلك ىف كتاب األحكام وما بعده فإذا كان 

 العمل على خالف ذلك القليل وهلذا القسم أمثلة كثرية ولكنها على ضربني أحدمها أن يتبني فيه للعمل كذلك ترجح
القليل وجه يصلح أن يكون سببا للقلة حىت إذا عدم السبب عدم املسبب وله مواضع كوقوعه بيانا حلدود حدت أو 

 وبيان رسول اهللا ملن سأله عن وقت الصالة فقال أوقات عينت أو حنو ذلك كما جاء ىف حديث إمامة جربيل بالنيب يومني
صل معنا هذين اليومني فصالته ىف اليوم ىف أواخر األوقات وقع موقع البيان ألخر وقت االختياري الذى ال يتعدى مث مل 

 يزل مثابرا على أوائل األوقات إال عند عارض كاإلبراد ىف شدة احلر واجلمع بني الصالتني ىف السفر وأشباه ذلك

وكذلك قوله من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح اخل بيان ألوقات األعذار ال مطلقا 
فلذلك مل يقع العمل عليه ىف حال االختيار ومن أجل ذلك يفهم أن قوله عليه الصالة والسالم أسفروا بالفجر مرجوح 

به أيضا يفهم وجه إنكار أىب مسعود األنصاري على املغرية بن بالنسبة إىل العمل على وفقه وإن مل يصح فاألمر أوضح و
شعبة تأخري الصالة إىل آخر وقتها وإنكار عروة بن الزبري على عمر بن عبد العزيز كذلك واحتجاج عروة حبديث عائشة 

نه احتج أن النيب كان يصلي العصر والشمس يف حجرا قبل أن تظهر ولفظ كان فعل يقتضي الكثرة حبسب العرف فكأ
عليه يف خمالفة ما داوم عليه النيب كما احتج أيضا أبو مسعود على املغرية بأن جربيل نزل فصلى إىل أن قال ذا أمرت 

 وكذلك قول عمر بن اخلطاب للداخل للمسجد يوم اجلمعة وهو على املنرب أية ساعة هذه وأشباهه

ذلك خمافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ومل يعد إىل ذلك وكما جاء يف قيام رسول اهللا يف رمضان يف املسجد مث ترك 
هو وال أبو بكر حىت جاءت خالفة عمر بن اخلطاب فعمل بذلك لزوال علة اإلجياب مث نبه على أن القيام يف آخر الليل 

 يقومون أفضل من ذلك فألجل ذلك كان كبار السلف من الصحابة والتابعني ينصرفون بعد صالة العشاء إىل بيوم وال
مع اإلمام واستحبه مالك ملن قدر عليه وإىل هذا األصل ردت عائشة ترك رسول اهللا اإلدامة على صالة الضحى فعملت 

ا لزوال العلة مبوته فقالت ما رأيت رسول اهللا يصلي الضحى قط وإين ألستحبها وىف رواية وإين ألسبحها وإن كان 
خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم وكانت تصلي الضحى مثاين ركعات رسول اهللا ليدع العمل وهو حيب أن يعلمه 

مث تقول لو نشر يل أبواي ما تركها فإذا بنينا على ما فهمت من ترك رسول اهللا للمداومة على الضحى فال حرج على من 
 فعلها ونظري ذلك أنه عليه الصالة والسالم كان يواصل الصيام مث ى عن الوصال

 من ذلك عائشة وغريها أن النهي للرفق فواصلوا ومل يواصلوا كلهم وإمنا واصل منهم مجاعة كان هلم قوة وفهم الصحابة
على الوصال ومل يتخوفوا عاقبته من الضعف عن القيام بالواجبات وأمثلة هذا الضرب كثرية وحكمه الذي ينبغي فيه 

wسبما فعلوه أما فيما كان تعريفا حبد وما أشبهه فقد استمر املوافقة للعمل الغالب كائنا ما كان وترك القليل أو تقليله ح
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العمل األول على ما هو األوىل فكذلك يكون بالنسبة إىل ما جاء بعد موافقته هلم على ذلك وأما غريه فكذلك أيضا 
يع يوجد مثله ويظهر لك بالنظر يف األمثلة املذكورة فقيام رسول اهللا يف رمضان يف املسجد مث تركه بإطالق خمافة التشر

بعد موته وذلك بالنسبة إىل األئمة والعلماء والفضالء املقتدى م فإن هؤالء منتصبون ألن يقتدى م فيما يفعلون وىف 
باب البيان من هذا الكتاب هلذا بيان فيوشك أن يعتقد اجلاهل بالفعل إذا رأى العامل مداوما عليه أنه واجب وسد الذرائع 

 من األصول القطعية يف الشرع ويف هذا الكتاب له ذكر اللهم إال أن يعمل بهمطلوب مشروع وهو أصل 

الصحابة كما يف قيام رمضان فال بأس وسنتهم ماضية وقد حفظ اهللا فيها هذا احملظور الذي هو ظن الوجوب مع أم مل 
 أيضا فكان على قوهلم وعملهم جيتمعوا على إعماله واملداومة عليه إال وهم يرون أن القيام يف البيوت أفضل ويتحرونه

القيام يف البيوت أوىل ولذلك جعل بعض الفقهاء القيام يف املساجد أوىل ملن مل يستظهر القرآن أو ملن ال يقوى إال بالتأسي 
فكانت أولويته لعذر كالرخصة ومنهم من يطلق القول بأن البيوت أوىل فعلى كل تقدير ما داوم عليه النيب هو املقدم وما 

 السلف الصاحل فسنة أيضا ولذلك يقول بعضهم ال ينبغي تعطيل املساجد عنها مجلة ألا خمالفة ملا استمر عليه العمل رآه
يف الصحابة وأما صالة الضحى فشهادة عائشة بأا مل تر رسول اهللا يصليها قط دليل على قلة عمله ا مث الصحابة مل 

وام عليها منهم مبكان ال يتأسى م فيه كالبيوت عمال بقاعدة الدوام على ينقل عنهم عموم العمل ا وإمنا داوم من د
األعمال وألن عائشة فهمت أنه لوال خوف اإلجياب لداوم عليها وهذا أيضا موجود يف عمل املقتدى م إال أن ضميمة 

ا كالعيدين واخلسوف إخفائها يصد عن االقتداء ومن هنا مل تشرع اجلماعة يف النوافل بإطالق بل يف بعض مؤكدا
وحنوها وما سوى ذلك فقد بني عليه الصالة والسالم أن النوافل يف البيوت أفضل حىت جعلها يف ظاهر لفظ احلديث 

 أفضل

من صالا يف مسجده الذي هو أفضل البقاع اليت يصلى فيها فلذلك صلى عليه الصالة والسالم يف بيت مليكة ركعتني 
 بيت خالته ميمونة بالليل مجاعة ومل يظهر ذلك يف الناس وال أمرهم به وال شهرة فيهم وال يف مجاعة وصلى بابن عباس يف

أكثر من ذلك بل كان عمله يف النوافل على حال االنفراد فدلت هذه القرائن كلها مع ما إنضاف إليها من أن ذلك أيضا 
 أنه مرجوح وأن ما كانوا عليه يف األعم األغلب هو مل يشتهر يف السلف الصاحل وال واظبوا على العمل به دائما وال كثريا

األوىل واألحرى وإذا نظرنا إىل أصل الذريعة اشتد األمر يف هذه القضايا فكان العمل على ما داوم عليه األولون أوىل وهو 
يكون مظنة اشتهار الذي أخذ به مالك فيما روى عنه أنه جييز اجلماعة يف النافلة يف الرجلني والثالثة وحنو ذلك وحيث ال 

وما سوى ذلك فهو يكرهه وأما مسألة الوصال فإن األحق واألوىل ما كان عليه عامتهم ومل يواصل خاصتهم حىت كانوا 
يف صيامهم كالعامة يف تركهم له ملا رزقهم اهللا من القوة اليت هي امنوذج من قوله عليه الصالة والسالم إين أبيت عند ريب 

 يطعمين

بعض من كان يسرد الصيام قال بعد ما ضعف يا ليتين قبلت رخصه رسول اهللا وأيضا فإن طلب املداومة ويسقيين مع أن 
على األعمال الصاحلة يطلب املكلف بالرفق والقصد خوف االنقطاع وقد مر هلذا املعىن تقرير يف كتاب األحكام فكان ا 

wوا عليه وعلى هذا فامحل نظائر هذا الصرب والضرب ألحرى احلمل على التوسط وليس إال ما كان عليه العامة وما واظب
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الثاين ما كان على خالف ذلك ولكنه يأيت على وجوه منها أن يكون حمتمال يف نفسه فيختلفوا فيه حبسب ما يقوى عند 
م اتهد فيه أو خيتلف يف أصله والذي هو أبرأ للعهدة وأبلغ يف االحتياط تركه والعمل على وفق األعم األغلب كقيا

الرجل للرجل إكراما له وتعظيما فإن العمل املتصل تركه فقد كانوا ال يقومون لرسول اهللا إذا أقبل عليهم وكان جيلس 
حيث ينتهي به الس ومل ينقل عن الصحابة عمل مستمر ولو كان لنقل حىت روى عن عمر بن عبد العزيز أنه ملا 

إن تقعدوا نقعد وإمنا يقوم الناس لرب العاملني فقيامه جلعفر ابن عمه استخلف قاموا له يف الس فقال إن تقوموا نقم و
وقوله قوموا لسيدكم إن محلناه على ظاهره فاألوىل خالفه ملا تقدم وأن نظرنا فيه وجدناه حمتمال أن يكون القيام على 

 وجه االحترام والتعظيم

وم له أو ليفسح له يف الس حىت جيد موضعا للقعود أو أو على وجه آخر من املبادرة إىل اللقاء لشوق جيده القائم للمق
لإلعانة على معىن من املعاين أو لغري ذلك مما حيتمل وإذا احتمل املوضع طلبنا بالوقوف مع العمل املستمر إلمكان أن 

جعنا إىل هذا يكون هذا العمل القليل غري معارض له فنحن يف اتباع العمل املستمر على بينة وبراءة ذمة باتفاق وإن ر
احملتمل مل جند فيه مع املعارض األقوى وجها للتمسك إال من باب التمسك مبجرد الظاهر وذلك ال يقوى قوة معارضه 
ومثل ذلك قصة مالك مع سفيان يف املعانقة فإن مالكا قال له كان ذلك خاصا جبعفر فقال سفيان ما خيصه خيصنا وما 

يكون مالك عمل يف املعانقة بناء على هذا األصل فجعل معانقة النيب عليه الصالة يعمه يعمنا إذا كنا صاحلني فيمكن أن 
والسالم أمرا خاصا أي ليس عليه العمل فالذي ينبغي وقفه على ما جرى فيه وكذلك تقبيل اليد أن فرضنا أو سلمنا 

 الترك من الصحابة والتابعني فدل صحة ما روى فيه فإنه مل يقع تقبيل يد رسول اهللا إال نادرا مث مل يستمر فيه عمل إال
على مرجوحيته ومن ذلك سجود الشكر أن فرضنا ثبوته عن النيب فإنه مل يداوم عليه مع كثرة البشائر اليت توالت عليه 
والنعم اليت أفرغت عليه إفراغا فلم ينقل عنه مواظبة على ذلك وال جاء عن عامة الصحابة منه شيء إال يف الندرة مثل 

 الك إذ نزلت توبته فكان العمل على وفقه تركا للعمل على وفق العامة منهمكعب بن م

ومن هذا املكان يتطلع إىل قصد مالك رمحه اهللا يف جعله العمل مقدما على األحاديث إذ كان إمنا يراعي كل املراعاة 
 وراقب أعماهلم وكان العمل العمل املستمر واألكثر ويترك ما سوى ذلك وإن جاء فيه أحاديث وكان ممن أدرك التابعني

املستمر فيهم مأخوذا عن العمل املستمر يف الصحابة ومل يكن مستمرا فيهم إال وهو مستمر يف عمل رسول اهللا أو يف قوة 
املستمر وقد قيل ملالك أن قوما يقولون أن التشهد فرض فقال أما كان أحد يعرف التشهد فأشار إىل اإلنكار عليه بأن 

ع الذي جاء خبالف ما عليه من تقدم وسأله أبو يوسف عن األذان فقال مالك وما حاجتك إىل ذلك مذهبهم كاملبتد
فعجبا من فقيه يسأل عن األذان مث قال له مالك وكيف األذان عندكم فذكر مذهبهم فيه فقال من أين لكم هذا فذكر له 

قال له مالك ما أدرى ما أذان يوم وما صالة يوم أن بالال ملا قدم الشام سألوه أن يؤذن هلم فأذن هلم كما ذكر عنهم ف
هذا مؤذن رسول اهللا وولده من بعده يؤذنون يف حياته وعند قربه وحبضرة اخللفاء الراشدين بعده فأشار مالك إىل أن ما 

ا حيل موقعه جرى عليه العمل وثبت مستمرا أثبت يف اإلتباع وأوىل أن يرجع إليه وقد بني يف العتبية أصال هلذا املعىن عظيم
wعند من نظر إىل مغزاه وذلك أنه سئل عن الرجل يأيت إليه األمر حيبه فيسجد هللا شكرا فقال ال يفعل ليس مما مضى من 
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أمر الناس قيل له إن أبا بكر الصديق فيما يذكرون سجد يوم اليمامة شكرا أفسمعت ذلك قال ما مسعت ذلك وأرى أن 
ن يسمع املرء الشيء فيقول هذا شيء مل نسمع له خالفا مث قال قد فتح على كذبوا على أيب بكر وهذا من الضالل أ

 رسول اهللا وعلى

املسلمني بعده أفسمعت أن أحدا منهم سجد إذا جاءك مثل هذا مما كان يف الناس وجرى على أيديهم ال يسمع عنهم فيه 
هل مسعت أن أحدا منهم سجد فهذا إمجاع شيء فعليك بذلك فإنه لو كان لذكر ألنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم ف

إذا جاءك األمر ال تعرفه فدعه هذا ما قال وهو واضح يف أن العمل العام هو املعتمد على أي وجه كان ويف أي حمل وقع 
 أو وال يلتفت إىل قالئل ما نقل وال نوادر األفعال إذا عارضها األمر العام والكثري ومنها أن يكون هذا القليل خاصا بزمانه
بصاحبه الذي عمل به أو خاصا حبال من األحوال فال يكون فيه حجة على العمل به يف غري ما تقيد به كما قالوا يف 

مسحه عليه الصالة والسالم على ناصيته وعلى العمامة يف الوضوء أنه كان به مرض وكذلك يه عليه الصالة والسالم 
إذنه بعد ذلك مل يكن نسخا وهو قوله إمنا يتكم ألجل الدافة ومنها عن ادخار حلوم األضاحي بعد ثالث بناء على أن 

أن يكون مما فعل فلتة فسكت عنه النيب مع علمه به مث بعد ذلك ال يفعله ذلك الصحايب وال غريه وال يشرعه النيب وال 
ي بعثه النيب عليه الصالة يأذن فيه ابتداء ألحد فال جيب أن يكون تقريره عليه إذنا له ولغريه كما يف قصة الرجل الذ

 والسالم يف أمر فعمل

فيه مث رأى أن قد خان اهللا ورسوله فربط نفسه بسارية من سوارى املسجد وحلف أن ال حيله إال رسول اهللا فقال عليه 
ية الصالة والسالم أما إنه لو جاءين الستغفرت له وتركه كذلك حىت حكم اهللا فيه فهذا وأمثاله ال يقتضي أصل املشروع
ابتداء وال دواما أما االبتداء فلم يكن فعله ذلك بإذن رسول وأما دواما فإنه إمنا تركه حىت حيكم اهللا فيه وهذا خاص 

بزمانه إذ ال وصول إىل ذلك إال بالوحي وقد انقطع بعده فال يصح اإلبقاء على ذلك لغريه حىت ينظر احلكم فيه وأيضا 
ه أنه فعل مثل فعله ال يف زمان رسول اهللا وال فيما بعده فإذا العمل مبثله أشد فإنه مل يؤثر عن ذلك الرجل وال عن غري

غررا إذ مل يكن قبله تشريع يشهد له ولو كان قبله تشريع لكان استمرار العمل خبالفه كافيا يف مرجوحيته ومنها أن 
ة والسالم ومل يعلم به فيجيزه أو مينعه يكون العمل القليل رأيا لبعض الصحابة مل يتابع عليه إذ كان يف زمانه عليه الصال

ألنه من األمور التعبدية البعيدة عن االجتهاد كما روى عن أيب طلحة األنصاري أنه أكل بردا وهو صائم يف رمضان فقيل 
له أتأكل الربد وأنت صائم فقال إمنا هو برد نزل من السماء نطهر به بطوننا وإنه ليس بطعام وال شراب قال الطحاوي 

لعل ذلك من فعله مل يقف النيب عليه الصالة والسالم عليه فيعلمه الواجب عليه فيه قال وقد كان مثل هذا على عهد و
رسول اهللا فلم ير ذلك عمر شيئا إذ مل خيرب أن النيب وقف عليه فلم ينكره فكذلك ما روى عن أيب طلحة قال والذي كان 

ني عمر بن اخلطاب إذا جاءه رجل فقال زيد بن ثابت يفيت الناس من ذلك ما روى عن رفاعة بن رافع قال كنت عن مي
يف الغسل من اجلنابة برأيه فقال أعجل به علي فجاء زيد فقال عمر قد بلغ من أمرك أن تفيت الناس بالغسل من اجلنابة يف 

 مسجد النيب عليه الصالة والسالم برأيك
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كين مسعت من أعمامي شيئا فقلت به فقال من أي أعمامك فقال من أيب فقال زيد واهللا يا أمري املؤمنني ما أفتيت برأيي ول
بن كعب وأيب أيوب ورفاعة ابن رافع فالتفت إىل عمر فقال ما يقول هذا الفىت فقلت إنا كنا نفعله على عهد رسول اهللا 

 مث ال يغتسل ألكته مث ال نغتسل قال أفسألتم النيب عن ذلك فقلت ال مث قال يف آخر احلديث لئن أخربت بأحد يفعله
عقوبة فهذا أيضا من ذلك القبيل والشاهد له أنه مل يعمل به وال استمر من عمل الناس على حال فكفى مبثله حجة على 

الترك ومنها أن يكون عمل به قليال مث نسخ فترك العمل به مجلة فال يكون حجة بإطالق فكان من الواجب يف مثله 
ه حديث الصيام عن امليت فإنه مل ينقل استمرار عمل به وال كثرة فإن غالب الرواية فيه دائرة الوقوف مع األمر العام ومثال

على عائشة وابن عباس ومها أول من خالفاه فروى عن عائشة أا سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم فقالت أطعموا 
دا من أصحاب رسول اهللا وال من التابعني عنها وعن ابن عباس أنه قال ال يصوم أحد عن أحد قال مالك ومل أمسع أن أح

باملدينة أمروا أحدا أن يصوم عن أحد وال يصلي أحد عن أحد وإمنا يفعل ذلك كل أحد عن نفسه فهذا إخبار بترك 
العمل دائما يف معظم الصحابة ومن يليهم وهو الذي عول عليه يف املسألة كما أنه عول عليه يف مجلة عمله وقد سئل عن 

 آن الذي يف املفصل وقيل له أتسجد أنت فيهسجود القر

فقال ال وقيل له إمنا ذكرنا هذا لك حلديث عمر بن عبد العزيزفقال أحب األحاديث إيل ما اجتمع الناس عليه وهذا مما مل 
جيتمع الناس عليه وإمنا هو حديث من حديث الناس وأعظم من ذلك القرآن يقول اهللا منه آيات حمكمات هن أم الكتاب 

القرآن أعظم خطرا وفيه الناسخ واملنسوخ فكيف باألحاديث وهذا مما مل جيتمع عليه وهذا ظاهر يف أن العمل بأحد ف
املتعارضني دليل على أنه الناسخ لآلخر إذ كانوا إمنا يأخذون باألحدث فاألحدث من أمر رسول اهللا وروى عن ابن 

سول اهللا ناسخة ومنسوخة وهذا صحيح وملا أخذ مالك مبا شهاب أنه قال أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا حديث ر
عليه الناس وطرح ما سواه انضبط له الناسخ من املنسوخ على يسر واحلمد هللا ومث أقسام أخر يستدل على احلكم فيها مبا 

إال قليال تقدم ذكره وبسبب ذلك ينبغي للعامل أن يتحرى العمل على وفق األولني فال يسامح نفسه يف العمل بالقليل 
وعند احلاجة ومس الضرورة إن اقتضى معىن التخيري ومل خيف نسخ العمل أو عدم صحة يف الدليل أو احتماال ال ينهض 
به الدليل أن يكون حجة أو ما أشبه ذلك أما لو عمل بالقليل دائما للزمه أمور أحدها املخالفة لألولني يف تركهم الدوام 

  ما فيها والثاينعليها ويف خمالفة السلف األولني

استلزام ترك ما داوموا عليه إذ الفرض أم داوموا على خالف هذه اآلثار فإدامة العمل على موافقة ما مل يداوموا عليه 
خمالفة ملا داوموا عليه والثالث أن ذلك ذريعة إىل اندراس أعالم ما داوموا عليه واشتهار ما خالفه إذ اإلقتداء باألفعال أبلغ 

اء باألقوال فإذا وقع ذلك ممن يقتدي به كان أشد احلذر احلذر من خمالفة األولني فلو كان مث فضل مالكان من اإلقتد
األولون أحق به واهللا املستعان والقسم الثالث أن ال يثبت عن األولني أم عملوا به على حال فهو أشد مما قبله واألدلة 

ن من أنه دليل على ما زعموا ليس بدليل عليه ألبتة إذ لو كان دليال عليه مل املتقدمة جارية هنا باألوىل وما تومهه املتأخرو
يعزب عن فهم الصحابة والتابعني مث يفهمه هؤالء فعمل األولني كيف كان مصادم ملقتضى هذا املفهوم ومعارض له ولو 

wف اإلمجاع فهو خمطئ وأمة كان ترك العمل فما عمل به املتأخرون من هذا القسم خمالف إلمجاع األولني وكل من خال
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حممد ال جتتمع على ضاللة فما كانوا عليه من فعل أو ترك فهو السنة واألمر املعترب وهو اهلدى وليس مث األصواب أو خطأ 
فكل من خالف السلف األولني فهو على خطأ وهذا كاف واحلديث الضعيف الذي ال يعمل العلماء مبثله جار هذا ارى 

 أهل السنة دعوى الرافضة أن النيب نص على علي أنه اخلليفة بعده ألن عمل كافة الصحابة على ومن هنالك مل يسمع
خالفه دليل على بطالنه أو عدم اعتباره ألن الصحابة ال جتتمع على خطأ وكثريا ما جتد أهل البدع والضاللة يستدلون 

 عامة ويظنون أم على شيءبالكتاب والسنة حيملوما مذاهبهم ويغربون مبشتبهاما ىف وجوه ال

ولذلك أمثلة كثرية كاالستدالالت الباطنية على سوء مذاهبهم مبا هو شهري يف النقل عنهم وسيأيت منه أشياء يف دليل 
الكتاب إن شاء اهللا واستدالل التناسخية على صحة ما زعموا بقوله تعاىل يف أي صورة ما شاء ركبك وكثري من فرق 

ر من الكتاب والسنة يف تصحيح ما ذهبوا إليه مما مل جير له ذكر وال وقع ببال أحد من السلف االعتقادات تعلق بظواه
األولني وحاش هللا من ذلك ومنه أيضا استدالل من أجاز قراءة القرآن باإلدارة وذكر اهللا برفع األصوات ويئة االجتماع 

ارسونه فيما بينهم احلديث واحلديث اآلخر ما اجتمع قوم بقوله عليه الصالة والسالم ما اجتمع قوم يتلون كتاب اهللا ويتد
يذكرون اهللا اخل وبسائر ما جاء يف فضل جمالس الذكر وكذلك استدالل من استدل على جواز دعاء املؤذنني بالليل بقوله 

يل بالقرآن تعاىل وال تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي اآلية وقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية وجبهر قوام الل
 واستدالهلم على الرقص يف املساجد وغريها حبديث لعب احلبشة يف املسجد بالدرق واحلراب وقوله عليه

الصالة والسالم هلم دونكم يا بين أرفدة واستدالل كل من اخترع بدعة أو استحسن حمدثة مل تكن يف السلف الصاحل بأن 
كتب املصحف وتصنيف الكتب وتدوين الدواوين وتضمني الصناع السلف اخترعوا أشياء مل تكن يف زمان رسول اهللا ك

وسائر ما ذكر األصوليون يف أصل املصاحل املرسلة فخلطوا وغلطوا واتبعوا ما تشابه من الشريعة ابتغاء الفتنة وابتغاء 
ا على هذه املسالك تأويلها وهو كله خطأ على الدين واتباع لسبيل امللحدين فإن هؤالء الذين أدركوا هذه املدارك وعربو

إما أن يكونوا قد أدركوا من فهم الشريعة ما مل يفهمه األولون أو حادوا عن فهمها وهذا األخري هو الصواب إذ 
املتقدمون من السلف الصاحل هم كانوا على الصراط املستقيم ومل يفهموا من األدلة املذكورة وما أشبهها إال ما كانوا 

يهم وال عملوا ا فدل على أن تلك األدلة مل تتضمن هذه املعاين املخترعة حبال وصار عليه وهذه احملدثات مل تكن ف
عملهم خبالف ذلك دليال إمجاعيا على أن هؤالء يف استدالهلم وعملهم خمطئون وخمالفون للسنة فيقال ملن استدل بأمثال 

 أنه مل يوجد وال بد من ذلك فيقال له ذلك هل وجد هذا املعىن الذي استنبطت يف عمل األولني أو مل يوجد فإن زعم
أفكانوا غافلني عما تنبهت له أو جاهلني به أم ال وال يسعه أن يقول ذا ألنه فتح لباب الفضيحة على نفسه وخرق 

لإلمجاع وإن قال إم كانوا عارفني مبآخذ هذه األدلة كما كانوا عارفني مبآخذ غريها قيل له فما الذي حال بينهم وبني 
ل مبقتضاها على زعمك حىت خالفوها إىل غريها ما ذاك إال ألم اجتمعوا فيها على اخلطأ دونك أيها املتقول العم

 والربهان الشرعي والعادي دال على عكس القضية فكل ما جاء خمالفا ملا عليه السلف الصاحل فهو الضالل بعينه

يف األولني وإذا كان مسكوتا عنه ووجد له يف األدلة فإن زعم أن ما انتحله من ذلك إمنا هو من قبيل املسكوت عنه 
wمساغ فال خمالفة إمنا املخالفة أن يعاند ما نقل عنهم بضده وهو البدعة املنكرة قيل له بل هو خمالف ألن ما سكت عنه يف 
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ى ما مضى الشريعة على وجهني أحدمها أن تكون مظنة العمل به موجودة يف زمان رسول اهللا فلم يشرع له أمر زائد عل
فيه فال سبيل إىل خمالفته ألن تركهم ملا عمل به هؤالء مضاد له فمن استلحقه صار خمالفا للسنة حسبما تبني يف كتاب 

املقاصد والثاين أن ال توجد مظنة العمل به مث توجد فيشرع له أمر زائد يالئم تصرفات الشرع يف مثله وهي املصاحل 
 عليها إذ هي راجعة إىل أدلة الشرع حسبما تبني يف علم األصول فال يصح إدخال املرسلة وهي من أصول الشريعة املبين

ذلك حتت جنس البدع وأيضا فاملصاحل املرسلة عند القائل ا ال تدخل ىف التعبدات ألبتة وإمنا هي راجعة إىل حفظ أصل 
قول باملصاحل املرسلة مشددا يف العبادات أن امللة وحياطة أهلها يف تصرفام العادية ولذلك جتد مالكا وهو املسترسل يف ال

ال تقع إال على ما كانت عليه يف األولني فلذلك ى عن أشياء وكره أشياء وإن كان إطالق األدلة ال ينفيها بناء منه على 
 يكن حجة أا تقيدت مطلقاا بالعمل فال مزيد عليه وقد متهد أيضا يف األصول أن املطلق إذا وقع العمل به على وجه مل

يف غريه فاحلاصل أن األمر أو اإلذن إذا وقع على أمر له دليل مطلق فرأيت األولني قد عنوا به على وجه واستمر عليه 
 عملهم فال حجة فيه على العمل على وجه آخر

لكن على بل هو مفتقر إىل دليل يتبعه يف إعمال ذلك الوجه وذلك كله مبني يف باب األوامر والنواهي من هذا الكتاب 
وجه آخر فإذا ليس ما انتحل هذا املخالف العمل به من قبيل املسكوت عنه وال من قبيل ما أصله املصاحل املرسلة فلم يبق 

إذا أن يكون إال من قبيل املعارض ملا مضى عليه عمل األقدمني وكفى بذلك مزلة قدم وباهللا التوفيق فصل وأعلم أن 
ليست على رتبة واحدة بل فيها ما هو خفيف ومنها ما هو شديد وتفصيل القول يف املخالفة لعمل األولني فيما تقدم 

ذلك يستدعي طوال فلنكله إىل نظر اتهدين ولكن املخالف على ضربني أحدمها أن يكون من أهل االجتهاد فال خيلو أن 
ل وإن مل يعط االجتهاد حقه يبلغ يف اجتهاده غاية الوسع أوال فإن كان كذلك فال حرج عليه وهو مأجور على كل حا

وقصر فيه فهو آمث حسبما بينه أهل األصول والثاين أن ال يكون من أهل االجتهاد وإمنا أدخل نفسه فيه غلطا أو مغالطة إذ 
مل يشهد له باالستحقاق أهل الرتبة وال رأوه أهال للدخول معهم فهذا مذموم وقلما تقع املخالفة لعمل املتقدمني إال من 

  القسم ألن اتهدين وإن اختلفوا يف األمر العام يف املسائل اليت اختلفوا فيها ال خيتلفون إال فيما اختلفأهل هذا

فيه األولون أوىف مسألة موارد الظنون ال ذكر هلم فيها فاألول يلزم منه اختالف األولني يف العمل والثاين يلزم منه اجلريان 
فأن أهله ال يعرفون ما يف موافقة العمل من أوجه الرجحان فإن موافقته شاهد على ما ورد فيه عمل أما القسم الثاين 

للدليل الذي استدل به ومصدق له على حنو ما يصدقه اإلمجاع فإنه نوع من اإلمجاع فعلى خبالف ما إذا خالفه فإن 
وهنة ألن اتهد مىت نظر يف دليل املخالفة موهنة له أو مكذبة وأيضا فإن العمل خملص لألدلة من شوائب احملامل املقدرة امل

على مسألة احتاج إىل البحث عن أمور كثرية ال يستقيم إعمال الدليل دوا والنظر يف أعمال املتقدمني قاطع الحتماالا 
حتما ومعني لناسخها من منسوخها ومبني ملها إىل غري ذلك فهو عون يف سلوك سبيل االجتهاد عظيم ولذلك اعتمده 

ن أنس ومن قال بقوله وقد تقدم منه أمثلة وأيضا فإن ظواهر األدلة إذا اعتربت من غري اعتماد على األولني فيها مالك ب
مؤدية إىل التعارض واالختالف وهو مشاهد معىن وألن تعارض الظواهر كثري مع القطع بأن الشريعة ال اختالف فيها 

wتلفني يف األحكام ال الفروعية وال األصولية يعجز عن االستدالل ولذلك ال جتد فرقة من الفرق الضالة وال أحد من املخ
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على مذهبه بظواهر من األدلة وقد مر من ذلك أمثلة بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق 
على الشريعة وانظر بأدلة ينسبها إىل الشريعة املرتهة وىف كتب التواريخ واألخبار من ذلك أطراف ما أشنعها يف االفتئات 

 يف مسألة التداوي من اخلمار يف

درة الغواص للحريري وأشباهها بل قد استدل بعض النصارى على صحة ما هم عليه اآلن بالقرآن مث حتيل فاستدل على 
رعي أم مع ذلك كاملسلمني يف التوحيد تعاىل اهللا عما يقولون علوا كبريا فلهذا كله جيب على كل ناظر يف الدليل الش

مراعاة ما فهم منه األولون وما كانوا عليه يف العمل به فهو أحرى بالصواب وأقوم يف العلم والعمل وهلذا األمر سبب 
  نذكره حبول اهللا على االختصار وهي 

  المسألة الثالثة عشرة فاعلم أن اخذ األدلة على األحكام يقع في الوجود 

قار واقتباس ما تضمنه من احلكم ليعرض عليه النازلة املفروضة لتقع يف علي وجهني أحدمها أن يؤخذ الدليل مأخذ االفت
الوجود على وفاق ما أعطى الدليل من احلكم أما قبل وقوعها فبأن توقع على وفقه وأما بعد وقوعها فليتالىف األمر 

 شأن اقتباس السلف ويستدرك اخلطأ الواقع فيها حبيث يغلب على الظن أو يقطع بأن ذلك قصد الشارع وهذا الوجه هو
 الصاحل األحكام من األدلة والثاين أن يؤخذ مأخذ االستظهار على صحة غرضه يف النازلة العارضة

فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فليس مقصودهم االقتباس منها وإمنا مرادهم الفتنة ا واهم إذ هو السابق 
ع لتكون هلم حجة يف زيغهم والراسخون يف العلم ليس هلم هوى يقدمونه على أحكام األدلة املعترب وأخذ األدلة فيه بالتب

فلذلك يقولون آمنا به كل من عند ربنا ويقولون ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فيتربءون إىل اهللا مما ارتكبه أولئك 
و أصل الشريعة ألا إمنا جاءت لتخرج املكلف الزائغون فلذلك صار أهل الوجه األول حمكمني للدليل على أهوائهم وه

عن هواه حىت يكون عبدا هللا وأهل الوجه الثاين حيكمون أهواءهم على األدلة حىت تكون األدلة يف أخذهم هلا تبعا 
  وتفصيل هذه اجلملة قد مر منه يف كتاب املقاصد وسيأيت متامه يف كتاب االجتهاد حبول اهللا تعاىل 

  رة اقتضاء األدلة لألحكام بالنسبة إلى محالها المسألة الرابعة عش

على وجهني أحدمها االقتضاء األصلي قبل طروء العوارض وهو الواقع على احملل جمردا عن التوابع واإلضافات كاحلكم 
لواقع بإباحة الصيد والبيع واإلجارة وسن النكاح وندب الصدقات غري الزكاة وما أشبه ذلك والثاين االقتضاء التبعي وهو ا

 على احملل مع اعتبار

التوابع واإلضافات كاحلكم بإباحة النكاح ملن ال أرب له يف النساء ووجوبه على من خشي العنت وكراهية الصيد ملن 
قصد فيه اللهو وكراهية الصالة ملن حضره الطعام أو ملن يدافعه األخبثان وباجلملة كل ما اختلف حكمه األصلي القتران 

بني املعىن املراد فهل يصح االقتصار يف االستدالل عن الدليل املقتضى للحكم األصلي أم البد من اعتبار أمر خارجي فإذا ت
التوابع واإلضافات حىت يتقيد دليل اإلطالق باألدلة املقتضية العتبارها هذا مما فيه نظر وتفصيل فال خيلو أن يأخذ املستدل 

wقع أوال فإن أخذه جمردا صح االستدالل وأن أخذه بقيد الوقوع فال يصح الدليل على احلكم مفردا جمردا عن اعتبار الوا
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وبيان ذلك أن الدليل املأخوذ بقيد الوقوع معناه الترتيل على املناط املعني وتعيني املناط موجب يف كثري من النوازل إىل 
اا إذ ليس موضع احلاجة خبالف ما إذا ضمائم وتقييدات ال يشعر املكلف ا عند عدم التعيني وإذا مل يشعر ا مل يلزم بي

اقترن املناط بأمر حمتاج إىل اعتباره يف االستدالل فال بد من اعتباره فقول اهللا تعاىل ال يستوي القاعدون من املؤمنني اآلية 
حكم ملا نزلت أوال كانت مقررة حلكم أصلي مرتل على مناط أصلي من القدرة وإمكان االمتثال وهو السابق فلم يرتل 

 أوىل الضرر وملا اشتبه ذو الضرر ظن أن عموم نفي

من نوقش احلساب عذب بناء على تأصيل قاعدة أخروية سألت عائشة عن معىن قول اهللا عز وجل فسوف حياسب 
حسابا يسريا ألنه يشكل دخوله حتت عموم احلديث فبني عليه الصالة والسالم أن ذلك العرض ال احلساب املناقش فيه 

 الصالة والسالم من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه اخل فسألته عائشة عن هذه الكراهية هل هي الطبيعية أم ال وقال عليه
فأخربها أن ال وتبني مناط الكراهية املرادة وقال اهللا تعاىل وقوموا هللا قانتني ترتيال على املناط املعتاد فلما عرض مناط آخر 

ه الصالة والسالم بقوله وفعله حني جحش شقه وقال عليه الصالة والسالم أنا خارج عن املعتاد وهو املرض بينه علي
 وكافل اليتيم كهاتني مث ملا تعني مناط فيه نظر قال عليه الصالة والسالم أليب ذر ال تولني مال يتيم

ول حكم عام مث أتى واألمثلة يف هذا املعىن ال حتصى واستقراؤها من الشريعة يفيد العلم بصحة هذا التفصيل فلو فرض نز
كل من مسعه يتثبت يف مقتضى ذلك العام بالنسبة إليه لكان اجلواب على وفق هذه القاعدة نظري وصيته عليه الصالة 

والسالم لبعض أصحابه بشيء ووصيته لبعض بأمر آخر كما قال قل ريب اهللا مث استقم وقال آلخر ال تغضب وكما قبل 
ره ورد على بعضهم ما أتى به بعد حتريضه على اإلنقاق يف سبيل اهللا إىل سائر من بعضهم مجيع ما له ومن بعضهم شط

األمثال فصل ولتعني املناط مواضع منها األسباب املوجبة لتقرير األحكام كما إذا نزلت آية أو جاء حديث على سبب 
نتم ختتانون أنفسكم اآلية إذ كان ناس علم اهللا أنكم ك فإن الدليل يأيت حبسبه وعلى وفاق البيان التمام فيه فقد قال تعاىل

خيتانون أنفسهم فجاءت اآلية تبيح هلم ما كان ممنوعا قبل حىت ال يكون فعلهم ذلك الوقت خيانة منهم ألنفسهم وقوله 
تعاىل وإن خفتم أن ال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم اآلية إذ نزلت عند وجود مظنة خوف أن ال يقسطوا 

لك ويف احلديث فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله احلديث أتى فيه بتمثيل اهلجرة ملا وما أشبه ذ
كان هو السبب وقال ويل لألعقاب من النار مع أن غري األعقاب يساويها حكما لكنه كان السبب يف احلديث التقصري 

وهم بعض املناطات داخال يف حكم أو خارجا عنه وال يكون يف االستيعاب يف غسل الرجلني ومن ذلك كثري ومنها أن يت
كذلك يف احلكم فمثال األول ما تقدم يف قوله عليه الصالة والسالم من نوقش احلساب عذب وقوله من كره لقاء اهللا 

نزل علي كره اهللا لقاءه ومثال الثاين قوله عليه الصالة والسالم للمصلي ما منعك أن جتيبين إذ دعوتك وقد جاء فيما 
وأنفقوا مما رزقناكم فإنه ال يفهم املقصود به من أول وهلة فجاءت  استجيبوا هللا وللرسول اآلية أو كما قال عليه الصالة

أقوال النيب وأفعاله مبينة لذلك ومثال اخلاص قصة عدي بن حامت يف فهم اخليط األبيض من اخليط األسود حىت نزل بسببه 
 تعاىل اختذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اهللا وقصة ابن عمر يف طالق زوجته إىل من الفجر وقصته يف معىن قوله

wأمثال من ذلك كثرية فهذه املواضع وأشباهها مما يقتضي تعيني املناط ال بد فيها من أخذ الدليل على وفق الواقع بالنسبة 
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فروض الوقوع ويصح إفراده مبقتضى الدليل الدال إىل كل نازلة فأما إن مل يكن مث تعيني فيصح أخذه على وفق الواقع م
عليه يف األصل ما مل يتعني فال بد من اعتبار توابعه وعند ذلك نقول ال يصح للعامل إذا سئل عن أمر كيف حيصل يف 

 الواقع إال أن جييب حبسب الواقع فإن أجاب على غري ذلك أخطأ يف عدم اعتبار

ناط معني فأجاب عن مناط غري معني ال يقال إن املعني يتناوله املناط غري املعني املناط املسئول عن حكمه ألنه سئل عن م
ألنه فرد من أفراد عام أو مقيد من مطلق ألنا نقول ليس الفرض هكذا وإمنا الكالم على مناط خاص خيتلف مع العام 

اط اخلاص وما مثل هذا إال مثل من لطروء عوارض كما تقدم متثيله فإن فرض عدم اختالفهما فاجلواب إمنا يقع حبسب املن
سأل هل جيوز بيع الدرهم من سكة كذا بدرهم يف وزنه من سكة أخرى أو املسكوك بغري املسكوك وهو يف وزنه فأجابه 
املسئول بأن الدرهم بالدرهم سواء بسواء فمن زاد أو ازداد فقد أرىب فإنه ال حيصل له جواب مسألته من ذلك األصل إذ 

ل ما سألتك عنه من قبيل الربا أم ال أما لو سأله هل جيوز الدرهم بالدرهم وهو يف وزنه وسكته وطيبه له أن يقول فه
فأجابه كذلك حلصل املقصود لكن بالعرض لعلم السائل بأن الدرمهني مثالن من كل وجه فإذا سئل عن بيع الفضة 

ناط مطلق فأجابه مبقتضى األصل ولو فصل له بذلك الكالم لكان مصيبا ألن السؤال مل يقع إال على م بالفضة فأجاب
األمر حبسب الواقع جلاز وحيتمل فرض صور كثرية وهو شأن املصنفني أهل التفريع والبسط للمسائل وبسبب ذلك 

عظمت أجرام الدواوين وكثرت أعداد املسائل غري أن احلكمة اقتضت أن جياب السائل على حد سؤاله فإن سأل عن 
على وفق االقتضاء األصلي وإن سأل عن معني فال بد من اعتباره يف الواقع إىل أن يستويف له ما مناط غري معني أجيب 

  حيتاج إليه ومن اعترب األقضية والفتاوى املوجودة يف القرآن والسنة وجدها على وفق هذا األصل وباهللا التوفيق وأما 

  النظر الثاني في عوارض األدلة 

   فينحصر القول فيه يف مخسة فصول

  األول في اإلحكام والتشابه الفصل 

  وله مسائل 

  المسألة األولى المحكم يطلق بإطالقين عام وخاص 

فأما اخلاص فالذي يراد به خالف املنسوخ وهي عبارة علماء الناسخ واملنسوخ سواء علينا أكان ذلك احلكم ناسخا أم ال 
ذي يعين به البني الواضح الذي ال يفتقر يف بيان معناه إىل فيقولون هذه اآلية حمكمة وهذه اآلية منسوخة وأما العام فال

غريه فاملتشابه باإلطالق األول هو املنسوخ وباإلطالق الثاين الذي ال يتبني املراد به من لفظه كان مما يدرك مثله بالبحث 
أنزل عليك الكتاب منه آيات والنظر أم ال وعلى هذا الثاين مدارك كالم املفسرين يف بيان معىن قول اهللا تعاىل هو الذي 

حمكمات ويدخل حتت املتشابه واحملكم باملعىن الثاين ما نبه عليه احلديث من قول النيب احلالل بني واحلرام بني وبينهما 
 أمور
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مشتبهات فالبني هو احملكم وإن كانت وجوه التشابه ختتلف حبسب اآلية واحلديث فاملعىن واحد ألن ذلك راجع إىل فهم 
 وإذا تؤمل هذا اإلطالق وجد املنسوخ وامل والظاهر والعام واملطلق قبل معرفة مبيناا داخلة حتت معىن املخاطب

  املتشابه كما أن الناسخ وما ثبت حكمه واملبني واملؤول واملخصص واملقيد داخلة حتت معىن احملكم 

  المسألة الثانية التشابه 

 مقدار الواقع منه هل هو قليل أم كثري والثابت من ذلك القلة ال الكثرة قد علم أنه واقع يف الشرعيات لكن النظر يف
ألمور أحدها النص الصريح وذلك قوله تعاىل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر 

ما قالوا أم الطريق متشاات فقوله يف احملكمات هن أم الكتاب يدل أا املعظم واجلمهور وأم الشيء معظمه وعامته ك
مبعىن معظمه وأم الدماغ مبعىن اجللدة احلاوية له اجلامعة ألجزائه ونواحيه واألم أيضا األصل ولذلك قيل ملكة أم القرى ألن 

 األرض دحيت من حتتها واملعىن يرجع إىل األول فإذا كان كذلك

به لو كان كثريا لكان االلتباس واإلشكال كثريا وعند ذلك فقوله تعاىل وأخر متشاات إمنا يراد ا القليل والثاين أن املتشا
ال يطلق على القرآن أنه بيان وهدى كقوله تعاىل هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقني وقوله تعاىل هدى للمتقني 

كل امللتبس إمنا هو وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم وإمنا نزل القرآن لريفع االختالف الواقع بني الناس واملش
إشكال وحرية ال بيان وهدى لكن الشريعة إمنا هي بيان وهدى فدل على أنه ليس بكثري ولوال أن الدليل أثبت أن فيه 

متشاا مل يصح القول به لكن ما جاء فيه من ذلك فلم يتعلق باملكلفني حكم من جهته زائد على اإلميان به وإقراره كما 
االستقراء فإن اتهد إذا نظر يف أدلة الشريعة جرت له على قانون النظر واتسقت أحكامها جاء وهذا واضح والثالث 

وانتظمت أطرافها على وجه واحد كما قال تعاىل كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري وقال تعاىل تلك 
به بعضه بعضا ويصدق أوله آخره وآخره آيات الكتاب احلكيم وقال تعاىل اهللا نزل أحسن احلديث كتابا متشاا يعين يش

أوله أعين أوله وآخره يف الرتول فإن قيل كيف يكن املتشابه قليال وهو كثري جدا على الوجه الذي فسر به آنفا فإنه قد 
دخل فيه من املنسوخ وامل والعام واملطلق واملؤول كثري وكل نوع من هذه األنواع حيتوي على تفاصيل كثرية 

ذلك اخلرب املنقول عن ابن عباس حيث قال ال عام إال خمصص إال قوله تعاىل واهللا بكل شيء عليم وإذا نظر ويكفيك من 
 املتأمل إىل أدلة الشرع على التفصيل مع قواعدها

الكلية ألفيت ال جتري على معهود االطراد فالواجبات من الضروريات أوجبت على حكم اإلطالق والعموم يف الظاهر مث 
اجيات والتكميليات والتحسينيات فقيدا على وجوه شىت وأحناء ال تنحصر وهكذا سائر ما ذكر مع العام مث جاءت احل

إنك ال جتد املسائل املتفق عليها من الشريعة بالنسبة إىل ما اختلف فيه إال القليل ومعلوم أن املتفق عليه واضح وأن 
تشابه يقع يف مناطه وإىل هذا فإن الشريعة مبناها يف التكليف على املختلف فيه غري واضح ألن مثار االختالف إمنا هو ال

األمر والنهي وقد اختلف فيه أوال يف معناه مث يف صيغته مث إذا تعينت له صيغة افعل أو ال تفعل فاختلف يف ماذا تقتضيه 
ه أيضا إىل أن يثبت تعيينه إىل على أقوال خمتلفة فكل ما ينبين على هذا األصل من فرع متفق عليه أو خمتلف فيه خمتلف في

wجهة بإمجاع وما أعز ذلك وأيضا فإن األدلة اليت يتلقى معناها من األلفاظ ال تتخلص إال أن تسلم من القوادح العشرة 
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املذكورة يف أول الكتاب وذلك عسري جدا وأما اإلمجاع فمتنازع فيه أوال مث إذا ثبت ففي ثبوت كونه حجه باتفاق 
 إذا ختلف منها شرط مل يكن حجة أو اختلف فيه مث إن العموم خمتلفشروط كثرية جدا 

فيه ابتداء هل له صيغة موجودة أم ال وإذا قلنا بوجودها فال يعمل منها ما يعمل إال بشروط تشترط وأوصاف تعترب وإال 
 بل حمتملة للتأويل مل مل يعترب أو اختلف يف اعتباره وكذلك املطلق مع مقيدة وأيضا فإذا كان معظم األدلة غري نصوص

يستقر منها للناظر دليل يسلم بإطالق مث أخبار اآلحاد هي عمدة الشريعة وهى أكثر األدلة ويتطرق إليها من جهة 
األسانيد ضعف حىت إا خمتلف يف كوا حجة أم ال وإذا كانت حجه فلها شروط أيضا إن اختلت مل تعمل أو اختلف 

منه األحكام املفهوم وكله خمتلف فيه فال مسألة تتفرع منه متفق عليها مث إذا رجعنا إىل يف إعماهلا ومن مجلة ما يقتنص 
القياس أتى الوادي بطمه على القرى بسبب اختالفهم فيه أوال مث يف أصنافه مث يف مسالك علله مث يف شروط صحته وال بد 

 يصري مقتضاه حكما ظاهرا جليا وأيضا مع ذلك أن يسلم من مخسة وعشرين اعتراضا وما أبعد هذا من التخلص حىت
فإن كل استدالل شرعي مبين على مقدمتني إحدامها شرعية وفيها من النظر ما فيها ومقدمة نظرية تتعلق بتحقيق املناط 

وليس كل مناط معلوما بالضرورة بل الغالب أنه نظري فقد صار غالب أدلة الشرع نظرية وقد زعم ابن اجلويين أن 
ية العقلية ال ميكن االتفاق فيها عادة وهو رأي القاضي أيضا والنظرية غري العقلية احملضة أوىل أن ال يقع املسائل النظر

االتفاق فيها فهذا كله مما يبني لك أن املتشاات يف الشريعة كثرية جدا خبالف ما تقدم االستدالل عليه فاجلواب أن هذا 
 ملذكوركله ال دليل فيه أما املتشابه حبسب التفسري ا

وإن دخل فيه تلك األنواع كلها اليت مدار األدلة عليها فال تشابه فيها حبسب الواقع إذ هي قد فسرت بالعموم املراد به 
اخلصوص قد نصب الدليل على ختصيصه وبني املراد به وعلى ذلك يدل قول ابن عباس ال عام إال خمصص فأي تشابه فيه 

منا يكون متشاا عند عدم بيانه والربهان قائم على البيان وأن الدين قد كمل قبل وقد حصل بيانه ومثله سائر األنواع وإ
موت رسول اهللا صلى اهللا عيله وسلم ولذلك ال يقتصر ذو اإلجتهاد على التمسك بالعام مثال حىت يبحث عن خمصصه 

عام مع خاصه هو الدليل فإن فقد وعلى املطلق حىت ينظر هل له مقيد أم ال إذا كان حقيقة البيان مع اجلمع بينهما فال
اخلاص صار العام مع إرادة اخلصوص فيه من قبيل املتشابه وصار ارتفاعه زيغا واحنرافا عن الصواب وألجل ذلك عدت 
املعترلة من أهل الزيغ حيث اتبعوا حنو قوله تعاىل اعملوا ما شئتم وقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وتركوا مبينه 

 كم به ذوا عدل منكم هديا اآلية وقوله فابعثواوهو قوله حي

حكما من أهله وحكما من أهلها واتبع اجلربية حنو قوله واهللا خلقكم وما تعملون وتركوا بيانه وهو قوله جزاء مبا كانوا 
مر اهللا يكسبون وما أشبهه وهكذا سائر من اتبع هذه األطراف من غري نظر فيما وراءها ولو مجعوا بني ذلك ووصلوا ما أ

به أن يوصل لوصلوا إىل املقصود فإذا ثبت هذا فالبيان مقترن باملبني فإذا أخذ املبني من غري بيان صار متشاا وليس 
مبتشابه يف نفسه شرعا بل الزائغون أدخلوا فيه التشابه على أنفسهم فضلوا عن الصراط املستقيم وبيان هذا املعىن يتقرر 

  بفرض قاعدة وهي 
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  الثة وهي أن المتشابه الواقع في الشريعة المسألة الث

على ضربني أحدمها حقيقي واآلخر إضايف وهذا فيما خيتص ا نفسها ومث ضرب آخر راجع إىل املناط الذي تترتل عليه 
منه األحكام فاألول هو املراد باآلية ومعناه راجع إىل أنه مل جيعل لنا سبيل إىل فهم معناه وال نصب لنا دليل على املراد 

فإذا نظر اتهد يف أصول الشريعة وتقصاها ومجع أطرافها مل جيد فيها ما حيكم له معناه وال ما يدل على مقصوده ومغزاه 
وال شك يف أنه قليل ال كثري وعلى ذلك دلت األدلة السابقة يف أول املسألة وال يكون إال فيما ال يتعلق به تكليف سوى 

 فصل البيان واإلمجال ويف حنو من هذا نزلت آية آل عمران هو الذي أنزلجمرد اإلميان به وهذا مذكور يف 

على رسول اهللا قال ابن إسحاق بعد ما ذكر منهم مجله ووصف من شأم وهم من النصرانية على دين امللك مع 
الغيوب وخيلق من اختالف من أمرهم يريد يف شأن عيسى يقولون هو اهللا ألنه كان حيىي املوتى و يربىء األ سقام وخيرب ب

الطني كهيئة الطري مث ينفح فيه فيكون طريا ويقولون هو ولد اهللا ألنه مل يكن له أب يعلم وقد تكلم يف املهد بشيء مل 
يصنعه ولد آدم قبله ويقولون هو ثالث ثالثة لقول اهللا فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا ولو كان واحدا ملا قال أال فعلت 

نه هو وعيسى ومرمي قال ففي كل ذلك من أمرهم قد نزل القرآن يعين صدر سورة آل وقضيت وأمرت وخلقت ولك
عمران إىل قوله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ففي احلكاية مما حنن فيه أم ما قدروا اهللا حق قدرة إذ قاسوه 

فوا عن اخلالق القدرة على خلق إنسان من بالعبيد فنسبوا له الصاحبة والولد وأثبتوا للمخلوق ماال يصلح إال للخالق ون
غري أب وكان الواجب عليهم اإلميان بآيات اهللا وترتيهه عما ال يليق به فلم يفعلوا بل حكموا على األمور اإلهلية مبقتضى 

ألنه مل آرائهم فزاغوا عن الصراط املستقيم والثاىن وهو اإلضايف ليس بداخل يف صريح اآلية وإن كان يف املعىن داخال فيه 
يصر متشاا من حيث وضع يف الشريعة من جهة أنه قد حصل بيانه يف نفس األمر ولكن الناظر قصر يف إإلجتهاد أو زاغ 

عن طريق البيان اتباعا للهوى فال يصح أن ينسب االشتباه إىل األدلة وإمنا ينسب إىل الناظرين التقصري أو اجلهل مبواقع 
 للمتشابه ألم إذا كانوا على ذلك مع حصول البيان فما ظنك م مع عدمه فلهذا قيل األدلة فيطلق عليهم أم متبعون

إم داخلون باملعىن يف حكم اآلية ومن أمثلة هذا القسم ما تقدم آنفا للمعتزلة واخلوارج وغريهم ومثله ما خرجه مسلم 
رض حىت يأذن يل أيب أو حيكم اهللا يل وهو عن سفيان قال مسعت رجال يسأل جابر بن يزيد اجلعفي عن قوله فلن أبرح األ

 خري

احلاكمني فقال جابر مل جيئ تأويل هذه اآلية قال سفيان وكذب قال احلميدي فقلنا لسفيان ما أراد ذا فقال إن الرافضة 
خرجوا تقول أن عليا يف السحاب فال خيرج يعىن مع من خرج من ولده حىت ينادي مناد من السماء تريد عليا أنه ينادى ا

مع فالن يقول جابر فذا تأويل هذه اآلية وكذب كانت يف إخوة يوسف فهذه اآلية أمرها واضح ومعناها ظاهر يدل عليه 
ما قبل اآلية وما بعدها كما دل اخلاص على معىن العام ودل املقيد على معىن املطلق فلما قطع جابر اآلية عما قبلها وما 

 واملقيد عن املطلق صار املوضع بالنسبة إليه من املتشابه فكان من حقه التوقف لكنه بعدها كما قطع غريه اخلاص عن العام
اتبع فيه هواه فزاغ عن معىن اآلية وأما الثالث فالتشابه فيه ليس بعائد على األدلة وإمنا هو عائد على مناط األدلة فالنهي 

wتة بالذكية حصل االشتباه يف املأكول ال يف الدليل عن أكل امليتة واضح واإلذن يف أكل الذكية كذلك فإذا اختلطت املي
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على حتليله أو حترميه لكن جاء الدليل املقتضى حلكمه يف اشتباهه وهو االتقاء حىت يتبني األمر وهو أيضا واضح ال تشابه 
  املسألةفيه وهكذا سائر ما دخل يف هذا النوع مما يكون حمل االشتباه فيه املناط ال نفس الدليل فال مدخل له يف

فصل فإذا ثبت هذا فلنرجع إىل اجلواب عن باقي السؤال فنقول قد ظهر مما تقدم أن التشابه باعتبار وقوع األدلة مع ما 
يعارضها كالعام واخلاص وما ذكر معه قليل وأن ما عد منه غري معدود منه وإمنا يعد منه التشابه احلقيقي خاصة وأما 

املتشاات بإطالق بل فيها ما هو منها وهو نادر كاخلالف الواقع فيما أمسك مسائل اخلالف وإن كثرت فليست من 
عنه السلف الصاحل فلم يتكلموا فيه بغري التسليم له واإلميان بغيبة احملجوب أمره عن العباد كمسائل االستواء والرتول 

ترك اخلوض يف معانيها دل على والضحك واليد والقدم والوجه وأشباه ذلك وحني سلك األولون فيها مسلك التسليم و
أن ذلك هو احلكم عندهم فيها وهو ظاهر القرآن ألن الكالم فيما ال حياط به جهل وال تكليف يتعلق مبعناها وما سواها 
من مسائل اخلالف ليس من أجل تشابه أدلتها فإن الربهان قد دل على خالف ذلك بل من جهة نظر اتهد ىف خمارجها 

 هد ال جتب إصابته ملا ىف نفس األمر بل عليه االجتهاد مبقدار وسعةومناطاا وات

واألنظار ختتلف بإختالف القرائح والتبحر ىف علم الشريعة فلكل مأخذ جيرى عليه وطريق يسلكه حبسبه ال حبسب ما ىف 
إىل التشابه اإلضايف وهو نفس األمر فخرج املنصوص من األدلة عن أن يكون متشاا ذا االعتبار وإمنا قصاراه أن يصري 

الثاين أو إىل التشابه الثالث ويدل على ذلك أنك تأخذ كل عامل ىف نفسه وما حصل له من علم الشريعة فال جتد عنده من 
األدلة املتشاة والنصوص املة إال النادر القليل ألنه أخذ الشريعة مأخذ اطردت له فيه واستمرت أدلتها على استقامة 

وع اخلالف ىف املسائل يستلزم تشابه أدلتها لتشات على أكثر الناس ومل يتخلص منها بالبيان إال القليل ولو كان وق
واألمر على ضد ذلك وما من جمتهد إال وهو مقر بوضوح أدلة الشرع وإن وقع اخلالف ىف مسائلها ومعترف بأن قوله 

ره من غري شك فيه فيستقرى من هذا إمجاع على أن تعاىل منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاات على ظاه
املتشابه ىف الشريعة قليل وإن اعترفوا بكثرة اخلالف وأيضا فإن كل خالف واقع ال يستمر أن يعد ىف اخلالف أما أوال 
 فلما تقدم من أن الفرق اخلارجة عن السنة حني مل جتمع بني أطراف األدلة تشات عليها املآخذ فضلت وما ضلت إال

وهى غري معتربة القول فيما ضلت فيه فخالفها ال يعد خالفا وهكذا ما جرى جمراها ىف اخلروج عن اجلادة وإىل ذلك فإن 
 من اخلالف ما هو راجع ىف املعىن إىل الوفاق وهذا مذكور ىف كتاب االجتهاد فسقط

ه آخر وهو أن كثريا مما ليس مبحتاج إليه بسببه كثري مما يعد ىف اخلالف وإذا روجع ما هنالك تبني منه هذا املقصد ووج
ىف علم الشريعة قد أدخل فيها وصار من مسائلها ولو فرض رفعه من الوجود رأسا ملا اختل مما حيتاج إليه ىف الشريعة شئ 
بدليل ما كان عليه السلف الصاحل يف فهمها دع العرب احملفوظة اللسان كالصحابة ومن يليهم من غريهم بل من ولد بعد 

ما فسد اللسان فاحتاج إىل علم كالم العرب كمالك والشافعي وأيب حنيفة ومن قبلهم أو بعدهم وأمثاهلم فلما دخلت 
تلك األمور وقع اخلالف بسببها ولو مل تدخل فيها مل يقع ذلك اخلالف ومن استقرى مسائل الشريعة وجد منها ىف كالم 

ات تنبيه على هذا املعىن وىف كتاب اإلجتهاد معرفة ما حيتاج إليه اتهد املتأخرين عن تلك الطبقة كثريا وقد مر ىف املقدم
w  من العلوم املعينة له على اجتهاده فإذا مجعت هذه األطراف تبني منها أن املتشابه قليل وأن احملكم هو األمر العام الغالب 
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  لجزئية المسألة الرابعة التشابه ال يقع فى القواعد الكلية وإنما يقع فى الفروع ا

والدليل على ذلك من وجهني أحدمها االستقراء أن األمر كذلك والثاىن أن األصول لو دخلها التشابه لكان أكثر الشريعة 
من املتشابه وهذا باطل وبيان ذلك أن الفرع مبىن على أصله يصح بصحته ويفسد بفساده ويتضح باتضاحه وخيفى خبفائه 

 الفرع إذ كل فرع فيهوباجلملة فكل وصف ىف األصل مثبت ىف 

ما يف األصل وذلك يقتضي أن الفروع املبنية على األصول املتشاة متشاة ومعلوم أن األصول منوط بعضها ببعض يف 
التفريع عليها فلو وقع يف أصل من األصول اشتباه لزم سريانه يف مجيعها فال يكون احملكم أم الكتاب لكنه كذلك فدل 

 يف شئ من أمهات الكتاب فإن قيل فقد وقع يف األصول أيضا فإن أكثر الزائغني عن احلق إمنا على أن املتشابه ال يكون
زاغوا يف األصول ال يف الفروع ولو كان زيغهم يف الفروع لكان األمر أسهل عليهم فاجلواب أن املراد باألصول القواعد 

اين الشريعة الكلية ال اجلزئية وعند ذلك ال نسلم الكلية كانت يف أصول الدين أو يف أصول الفقه أو يف غري ذلك من مع
أن التشابه وقع فيها ألبتة وإمنا يف فروعها فاآليات املومهة للتشبيه واألحاديث اليت جاءت مثلها فروع عن أصل الترتيه 

آن بل الذي هو قاعدة من قواعد العلم اإلهلي كما أن فواتح السور وتشاها واقع ذلك يف بعض فروع من علوم القر
األمر كذلك أيضا يف التشابه الراجع إىل املناط فإن اإلشكال احلاصل يف الذكية املختلطة بامليتة من بعض فروع أصل 
التحليل والتحرمي يف املناطات البينة وهي األكثر فإذا اعترب هذا املعىن مل يوجد التشابه يف قاعدة كلية وال يف أصل عام 

  أنه اإلضايفاللهم إال أن يؤخذ التشابه على

فعند ذلك فرق بني األصول والفروع يف ذلك ومن تلك اجلهة حصل يف العقائد الزيغ والضالل وليس هو املقصود ههنا 
وال هو مقصود صريح اللفظ وإن كان مقصودا باملعىن واهللا أعلم ألنه تعاىل قال منه آيات حمكمات اآلية فأثبت فيه 

  ينسب إىل الكتاب حقيقة وإن نسب إليه فبااز متشاا وما هو راجع لغلط الناظر ال 

  المسألة الخامسة تسليط التأويل على التشابه 

فيه تفصيل فال خيلو أن يكون من املتشابه احلقيقي أو من اإلضايف فإن كان من اإلضايف فال بد منه إذا تعني بالدليل كما 
به ذلك ألن جمموعهما هو احملكم وقد مر بيانه وأما إن كان بني العام باخلاص واملطلق باملقيد والضروري باحلاجي وما أش

من احلقيقي فغري الزم تأويله إذ قد تبني يف باب اإلمجال والبيان أن امل ال يتعلق به تكليف أن كان موحدا ألنه إما أن 
 يقع بيانه بالقرآن الصريح أو باحلديث الصحيح

آمنا به كل من عند ربنا وقد ذهب مجلة من متأخرى األمة إىل تسليط منه اآلية مث قال والراسخون يف العلم يقولون 
التأويل عليها أيضا رجوعا إىل ما يفهم من اتساع العرب يف كالمها من جهة الكناية واالستعارة والتمثيل وغريها من 

قوله والراسخون يف العلم أنواع االتساع تأنيسا للطالبني وبناء على استبعاد اخلطاب مبا ال يفهم مع إمكان الوقوف على 
وهو أحد القولني للمفسرين منهم جماهد وهي مسألة اجتهادية ولكن الصواب من ذلك ما كان عليه السلف وقد استدل 

  الغزايل على صحة هذا املذهب بأمور ذكرها يف كتابه املسمى بإجلام العوام فطالعه من هنالك 
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   المسألة السادسة إذ تسلط التأويل على المتشابه

 فرياعى يف املؤول به أوصاف ثالثة أن يرجع إىل معىن صحيح يف االعتبار متفق عليه يف اجلملة بني املختلفني ويكون اللفظ

املؤول قابال له وذلك أن االحتمال املؤول به إما أن يقبله اللفظ أوال فإن مل يقبله فاللفظ نص ال احتمال فيه فال يقبل 
ن جيري على مقتضى العلم أوال فإن جرى على ذلك فال إشكال يف اعتباره ألن اللفظ قابل التأويل وإن قبله اللفظ فإما أ

له واملعىن املقصود من اللفظ ال يأباه فإطراحه إمهال ملا هو ممكن االعتبار قصدا وذلك غري صحيح ما مل يقم دليل آخر 
مله اللفظ على حال والدليل على ذلك أنه لو على إمهاله أو مرجوحيته وأما إن مل جير على مقتضى العلم فال يصح أن حي

صح لكان الرجوع إليه مع ترك اللفظ الظاهر رجوعا إىل العمى ورميا يف جهالة فهو ترك للدليل لغري شيء وما كان 
 كذلك فباطل هذا وجه ووجه ثان وهو أن التأويل إمنا يسلط على الدليل ملعارضة ما هو أقوى منه

 يبطل املرجوح مجلة اعتمادا على الراجح وال يلزم نفسه اجلمع وهذا نظر يرجع إىل مثله عند فالناظر بني أمرين إما أن
التعارض على اجلملة وإما أن ال يبطله ويعتمد القول به على وجه فذلك الوجه إن صح واتفق عليه فذاك وإن مل يصح 

يح الدليل بأمر باطل وذلك يقتضى فهو نقض الغرض ألنه رام تصحيح دليله املرجوح لشيء ال يصح فقد أراد تصح
بطالنه عند ما رام أن يكون صحيحا هذا خلف ووجه ثالث وهو أن تأويل الدليل معناه أن حيمل على وجه يصح كونه 
دليال يف اجلملة فرده إىل ما يصح رجوع إىل أنه دليل ال يصح على وجه وهو مجع بني النقيضني ومثاله تأويل من تأول 

ه تعاىل واختذ اهللا إبراهيم خليال بالفقري فإن ذلك يصري املعىن القرآين غري صحيح وكذلك تأويل من لفظ اخلليل يف قول
 تأول غوى من قوله وعصى آدم ربه فغوى أنه من غوى

املعىن ال خيتص بباب التأويل بل هو جار يف باب التعارض والترجيح فإن اإلحتمالني قد يتواردان على موضوع واحد 
  ترجيح فيهما فذلك ثان عن صحة قبول احملل هلما وصحتهما يف أنفسهما والدليل يف املوضعني واحد فيفتقر إىل ال

  الفصل الثاني في األحكام والنسخ 

  ويشتمل على مسائل 

  المسألة األولى اعلم أن القواعد الكلية هي الموضوعة أوال والذي نزل بها القرآن على النبي بمكة ثم تبعها أشياء بالمدينة 

ملت ا تلك القواعد اليت وضع أصلها مبكة وكان أوهلا اإلميان باهللا ورسوله واليوم اآلخر مث تبعه ما هو من األصول ك
العامة كالصالة وإنفاق املال وغري ذلك وى عن كل ما هو كفر أو تابع للكفر كاالفتراءآت اليت افتروها من الذبح لغري 

 ى اهللا وسائر ما حرموه على أنفسهم أو أوجبوه من غرياهللا وللشركاء الذين ادعوهم افتراء عل

أصل مما خيدم أصل عبادة غري اهللا وأمر مع ذلك مبكارم األخالق كلها كالعدل واإلحسان والوفاء بالعهد وأخذ العفو 
ق واإلعراض عن اجلاهل والدفع باليت هي أحسن واخلوف من اهللا وحده والصرب والشكر وحنوها وى عن مساوى األخال

من الفحشاء واملنكر والبغي والقول بغري علم والتطفيف يف املكيال وامليزان والفساد يف األرض والزىن والقتل والوأد وغري 
ذلك مما كان سائرا يف دين اجلاهلية وإمنا كانت اجلزئيات املشروعات مبكة قليلة واألصول الكلية كانت يف الرتول 

w إىل املدينة واتسعت خطة اإلسالم كملت هنالك األصول الكلية على تدريج والتشريع أكثر مث ملا خرج رسول اهللا
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كإصالح ذات البني والوفاء بالعقود وحترمي املسكرات وحتديد احلدود اليت حتفظ األمور الضرورية وما يكملها وحيسنها 
 ورفع احلرج بالتخفيفات والرخص وما أشبه ذلك كله تكميل لألصول الكلية

 معظمه باملدينة ملا اقتضته احلكمة اإلهلية يف متهيد األحكام وتأمل كيف جتد معظم النسخ إمنا هو ملا كان فالنسخ إمنا وقع
فيه تأنيس أوال للقريب العهد باإلسالم واستئالف هلم مثل كون الصالة كانت صالتني مث صارت مخسا وكون إنفاق 

أن القبلة كانت باملدينة بيت املقدس مث صارت الكعبة وكحل املال مطلقا حبسب اخلرية يف اجلملة مث صار حمدودا مقدرا و
نكاح املتعة مث حترميه وأن الطالق كان إىل غري اية على قول طائفة مث صار ثالثا والظهار كان طالقا مث صار غري طالق 

  قريبا خفيفا مث أحكم إىل غري ذلك مما كان أصل احلكم فيه باقيا على حاله قبل اإلسالم مث أزيل أو كان أصل مشروعيته 

  المسألة الثانية لما تقرر أن المنزل بمكة من أحكام الشريعة هو ما كان من األحكام الكلية 

والقواعد األصولية يف الدين على غالب األمر اقتضى ذلك أن النسخ فيها قليل ال كثري ألن النسخ ال يكون يف الكليات 
 وقوعا وإن أمكن عقال

ء التام وأن الشريعة مبنية على حفظ الضروريات واحلاجيات والتحسينيات ومجيع ذلك مل ينسخ ويدل على ذلك االستقرا
منه شئ بل إمنا أتى باملدينة ما يقويها وحيكمها وحيصنها وإذا كان كذلك مل يثبت نسخ لكلي ألبتة ومن استقرى كتب 

واجلزئيات املكية قليلة وإىل هذا فإن االستقراء يبني الناسخ واملنسوخ حتقق هذا املعىن فإمنا يكون النسخ يف اجلزئيات منها 
أن اجلزئيات الفرعية اليت وقع فيها الناسخ واملنسوخ بالنسبة إىل ما بقي حمكما قليلة ويقوى هذا يف قول من جعل املنسوخ 

م الكتاب وأخر من املتشابه وغري املنسوخ من احملكم لقوله تعاىل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أ
متشاات فدخول النسخ يف الفروع املكية قليل و هي قليلة فالنسخ فيها قليل فهو إذا بالنسبة إىل األحكام املكية نادر 

ووجه آخر وهو أن األحكام إذا ثبتت على املكلف فادعاء النسخ فيها ال يكون إال بأمر حمقق ألن ثبوا على املكلف أوال 
 محمقق فرفعها بعد العل

بثبوا ال يكون إال مبعلوم حمقق ولذلك أمجع احملققون على أن خرب الواحد ال ينسخ القرآن وال اخلرب املتواتر ألنه رفع 
للمقطوع به باملظنون فاقتضى هذا أن ما كان من األحكام املكية يدعي نسخه ال ينبغي قبول تلك الدعوى فيه إال مع 

لدليلني وال دعوى اإلحكام فيهما فصل وهكذا يقال يف سائر األحكام مكية قاطع بالنسخ حبيث ال ميكن اجلمع بني ا
كانت أو مدنية ويدل على ذلك الوجهان األخريان ووجه ثالث وهو أن غالب ما ادعى فيه النسخ إذا تأمل وجدته 

ل أو ختصيصا لعموم أو متنازعا فيه وحمتمال وقريبا من التأويل باجلمع بني الدليلني على وجه من كون الثاين بيانا م
تقييدا ملطلق وما أشبه ذلك من وجوه اجلمع مع البقاء على األصل من اإلحكام يف األول والثاين وقد أسقط ابن العريب 

من الناسخ واملنسوخ كثريا ذه الطريقة وقال الطربي أمجع أهل العلم على أن زكاة الفطر فرضت مث اختلفوا يف نسخها 
 ثبتت باإلمجاع وباألحاديث الصحاح عن النيب مل جيز أن تزال إال باإلمجاع أو حديث يزيلها ويبني قال ابن النحاس فلما

نسخها ومل يأت من ذلك شيء انتهى املقصود منه ووجه رابع يدل على قلة النسخ وندوره أن حترمي ما هو مباح حبكم 
w  كانا على حكماألصل ليس بنسخ عند األصوليني كاخلمر والربا فإن حترميهما بعد ما
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األصل ال يعد نسخا حلكم اإلباحة األصلية ولذلك قالوا يف حد النسخ إنه رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي متأخر ومثله 
رفع براءة الذمة بدليل وقد كانوا يف الصالة يكلم بعضهم بعضا إىل أن نزل وقوموا هللا قانتني وروى أم كانوا يلتفتون يف 

ين هم يف صالم خاشعون قالوا وهذا إمنا نسخ أمرا كانوا عليه وأكثر القرآن على ذلك معىن هذا الصالة إىل أن نزل الذ
أم كانوا يفعلون ذلك حبكم األصل من اإلباحة فهو مما ال يعد نسخا وهكذا كل ما أبطله الشرع من أحكام اجلاهلية 

 تخلص يف يدك من منسوخهافإذا اجتمعت هذه األمور ونظرت إىل األدلة من الكتاب والسنة مل ي

  إال ما هو نادر على أن ههنا معىن جيب التنبه له ليفهم اصطالح القوم يف النسخ وهي 

  المسألة الثالثة وذلك أن الذي يظهر من كالم المتقدمين أن النسخ عندهم في اإلطالق أعم منه في كالم األصوليين 

م بدليل متصل أو منفصل نسخا وعلى بيان املبهم وامل فقد يطلقون على تقييد املطلق نسخا وعلى ختصيص العمو
نسخا كما يطلقون على رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا ألن مجيع ذلك مشترك يف معىن واحد وهو أن 

 معمول النسخ يف االصطالح املتأخر اقتضى أن األمر املتقدم غري مراد يف التكليف وإمنا املراد ما جئ به آخرا فاألول غري
به والثاين هو املعمول به وهذا املعىن جار يف تقييد املطلق فإن املطلق متروك الظاهر مع مقيده فال إعمال له يف إطالقه بل 
املعمل هو املقيد فكأن املطلق مل يفد مع مقيدة شيئا فصار مثل الناسخ واملنسوخ وكذلك العام مع اخلاص إذ كان ظاهر 

ميع ما يتناوله اللفظ فلما جاء اخلاص أخرج حكم ظاهر العام عن االعتبار فأشبه الناسخ العام يقتضي مشول احلكم جل
املنسوخ إال أن اللفظ العام مل يهمل مدلوله مجلة وإمنا أمهل منه ما دل عليه اخلاص وبقي السائر على احلكم األول واملبني 

 مع املبهم كاملقيد مع املطلق فلما كان كذلك استسهل إطالق

لنسخ يف مجلة هذه املعاين لرجوعها إىل شيء واحد وال بد من أمثلة تبني املراد فقد روى عن ابن عباس أنه قال يف لفظ ا
قوله تعاىل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد إنه ناسخ لقوله تعاىل من كان يريد حرث اآلخرة نزد له 

نها وعلى هذا التحقيق تقييد ملطلق إذا كان قوله نؤته منها مطلقا ومعناه مقيد يف حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته م
باملشيئة وهو قوله يف األخرى ملن نريد وإال فهو إخبار واألخبار ال يدخلها النسخ وقال يف قوله والشعراء يتبعهم الغاوون 

ملوا الصاحلات وذكروا اهللا كثريا اآلية قال مكي إىل قوله وأم يقولون ما ال يفعلون هو منسوخ بقوله إال الذين آمنوا وع
وقد ذكر عن ابن عباس يف أشياء كثرية يف القرآن فيها حرف االستثناء أنه قال منسوخ قال وهو جماز ال حقيقة ألن 
 املستثىن مرتبط باملستثىن منه بينه حرف االستثناء أنه يف بعض األعيان الذين عمهم اللفظ األول والناسخ منفصل عن

 املنسوخ رافع حلكمه وهو بغري

على أهلها إنه منسوخ بقوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غري مسكونة اآلية وليس من الناسخ واملنسوخ يف شيء 
غري أن قوله ليس عليكم جناح يثبت أن البيوت يف اآلية األخرى إمنا يراد ا املسكونة وقال يف قوله انفروا خفافا وثقاال 

خ بقوله وما كان املؤمنون لينفروا كافة واآليتان يف معنيني ولكنه نبه على أن احلكم بعد غزوة تبوك أن ال جيب إنه منسو
النفري على اجلميع وقال يف قوله تعاىل قل األنفال هللا والرسول منسوخ بقوله واعلموا أمنا غنمتم من شىء فأن هللا مخسه 

wوقال يف قوله وما على الذين يتقون من حسام من شىء إنه منسوخ بقوله وقد وإمنا ذلك بيان ملبهم يف قوله هللا والرسول 
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نزل عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم آيات اهللا يكفر ا اآلية وآية األنعام خرب من األخبار واألخبار ال تنسخ وال تنسخ 
 وقال يف قوله وإذا حضر القسمة أولوا القرىب واليتامى واملساكني

وإذا حضر القسمة أولوا القرىب واليتامى واملساكني فارزقوهم منه اآلية إنه منسوخ بآية املواريث وقال مثله وقال يف قوله 
الضحاك والسدى وعكرمة وقال احلسن منسوخ بالزكاة وقال ابن املسيب نسخه املرياث والوصية واجلمع بني اآليتني 

 من ال يرث بدليل قوله وإذا حضر كما ترى الرزق باحلضور ممكن الحتمال محل اآلية على الندب واملراد بأوىل القرىب
فإن املراد غري الوارثني وبني احلسن أن املراد الندب أيضا بدليل آية الوصية واملرياث فهو من بيان امل واملبهم وقال هو 

منسوخ بقوله ال يكلف اهللا وابن مسعود يف قوله وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا فيغفر ملن يشاء إنه 
 نفسا إال وسعها بدليل أن ابن عباس فسر اآلية بكتمان الشهادة إذ تقدم قوله

حياسبكم به اهللا اآلية فحصل أن ذلك من باب ختصيص العموم أو بيان امل وقال يف قوله وال يبدين زينتهن إال ما ظهر 
 منها إنه منسوخ بقوله

 إال ما ظهر منها إنه منسوخ بقوله والقواعد من النساء اآلية وليس بنسخ إمنا هو ختصيص وقال يف قوله وال يبدين زينتهن
ملا تقدم من العموم وعن أيب الدرداء وعبادة بن الصامت يف قوله تعاىل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أنه ناسخ 

هل الكتاب حالل وإن مل يذكر اسم اهللا عليه فهو لقوله وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه فإن كان املراد أن طعام أ
ختصيص للعموم وإن كان املراد أن طعامهم حالل بشرط التسمية فهو أيضا من باب التخصيص لكن آية األنعام هي آية 
 العموم املخصوص يف الوجه األول ويف الثاين بالعكس وقال عطاء يف قوله تعاىل ومن يوهلم يومئذ دبره إنه منسوخ بقوله

إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني إىل آخر اآليتني وإمنا هو ختصيص وبيان لقوله ومن يوهلم فكأنه على معىن 
ومن يوهلم وكانوا مثلى عدد املؤمنني فال تعارض وال نسخ باإلطالق األخري وقال يف قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم إنه 

 خالتها وهذا من باب ختصيص العموم وقال وهب بن منبه يف قوله منسوخ بالنهي عن نكاح املرأة على عمتها أو
ويستغفرون ملن يف األرض نسختها اآلية اليت يف غافر ويستغفرون للذين آمنوا وهذا معناه أن آية غافر مبينة آلية الشورى 

 خرب من اهللا ولكن جيوز إذ هو خرب حمض واألخبار ال نسخ فيها وقال ابن النحاس هذا ال يقع فيها ناسخ وال منسوخ ألنه
أن يكون وهب ابن منبه أراد أن هذه اآلية على نسخة تلك اآلية ال فرق بينهما يعين أما مبعىن واحد وإحدامها تبني 

األخرى قال وكذا جيب أن يتأول للعلماء وال يتأولوا عليهم اخلطأ العظيم إذا كان ملا قالوه وجه قال والدليل على ما قلناه 
أمحد بن حممد مث أسند عن قتادة ىف قوله ويستغفرون ملن يف األرض قال للمؤمنني منهم وعن عراك بن مالك ما حدثناه 

وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب أن قوله والذين يكرتون الذهب والفضة اآلية منسوخ بقوله خذ من أمواهلم صدقة وإمنا 
 هو بيان ملا يسمى كرتا

ربيع ابن أنس والسدى وابن زيد وهذا من الطراز املذكور ألن اآليتني مدنيتان ومل ترتال إال فاتقوا اهللا ما استطعتم وقاله ال
بعد تقرير أن الدين ال حرج فيه وأن التكليف مبا ال يستطاع مرفوع فصار معىن قوله اتقوا اهللا حق تقاته فيما استطعتم 

wإطالق سورة آل عمران مقيد بسورة التغابن وقال قتادة أيضا وهو معىن قوله فاتقوا اهللا ما استطعتم فإمنا أرادوا بالنسخ أن 
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يف قوله واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء إنه نسخ من ذلك اليت مل يدخل ا بقوله فما لكم عليهن من عدة 
رتبتم فعدن تعتدوا واليت يئست من احمليض واليت مل حتض بعد واحلامل بقوله والالئى يئسن من احمليض من نسائكم إن ا

ثالثة أشهر إىل قوله أن يضعن محلهن وقال عبد امللك بن حبيب يف قوله اعملوا ما شئتم وقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر وقوله ملن شاء منكم أن يستقيم إن ذلك منسوخ بقوله وما تشاؤن إال أن يشاء اهللا رب العاملني وهذه اآلية إمنا 

وعيد وهو معىن ال يصح نسخه فاملراد أن إسناد املشيئة للعباد ليس على ظاهره بل هي مقيدة جاءت يف معرض التهديد وال
مبشيئة اهللا سبحانه وقال يف قوله األعراب أشد كفرا ونفاقا وقوله ومن األعراب من يتخذ ما ينفق مغرما إنه منسوخ بقوله 

 اليت ال يصح نسخها واملقصود أن عموم األعراب ومن األعراب من يؤمن باهللا واليوم اآلخر اآلية وهذا من األخبار
 خمصوص مبن كفر دون من آمن وقال أبو عبيد وغريه إن قوله وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك

هم الفاسقون منسوخ بقوله إال الذين تابوا من بعد ذلك اآلية وقد تقدم البن عباس مثله وقيل يف قوله إن اهللا يغفر 
بقوله إن اهللا ال يغفر أن يشرك به اآلية وهذا من باب ختصيص العموم ال من باب النسخ ويف قوله الذنوب مجيعا منسوخ 

إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم إنه منسوخ بقوله إن الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك عنها مبعدون 
 يف األخبار وهو غري جائز قال مكي وأيضا وكذلك قوله تعاىل وإن منكم إال واردها منسوخ ا أيضا وهو إطالق النسخ

فإن هذا لو نسخ لوجب زوال حكم دخول املعبودين من دون اهللا كلهم النار ألن النسخ إزالة احلكم األول وحلول الثاين 
حمله وال جيوز زوال احلكم األول يف هذا بكليته إمنا زال بعضه فهو ختصيص وبيان ويف قوله ومن مل يستطع منكم طوال 

 ينكح احملصنات املؤمنات اآلية إنه منسوخ بقوله ذلك ملن خشى العنت منكم وإمنا هو بيان لشرط نكاح اإلماء أن
 املؤمنات

واألمثلة هنا كثرية توضح لك أن مقصود املتقدمني بإطالق لفظ النسخ بيان ما يف تلقي األحكام من جمرد ظاهره أشكال 
   إطالق األصوليني فليفهم هذا وباهللا التوفيق وإيهام ملعىن غري مقصود للشارع فهو أعم من

  المسألة الرابعة القواعد الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات لم يقع فيها نسخ 

وإمنا وقع النسخ يف أمور جزئية بدليل االستقراء فإن كل ما يعود باحلفظ على األمور اخلمسة ثابت وإن فرض نسخ بعض 
إال بوجه آخر من احلفظ وإن فرض النسخ يف بعضها إىل غري بدل فأصل احلفظ باق إذ ال يلزم جزئياا فذلك ال يكون 

من رفع بعض أنواع اجلنس رفع اجلنس بل زعم األصوليون أن الضروريات مراعاة يف كل ملة وإن اختلفت أوجه احلفظ 
 شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا حبسب كل ملة وهكذا يقتضي األمر يف احلاجيات والتحسينيات وقد قال اهللا تعاىل

والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه وقال تعاىل فاصرب كما صرب 
أولو العزم من الرسل وقال بعد ذكر كثري من األنبياء عليهم السالم أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده وقال تعاىل 

 حيكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اهللا اآلية وكثري من اآليات أخربوكيف 

إين أنا اهللا ال إله إال أنا فاعبدين وأقم الصالة لذكرى وقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقال إنا 
wنفس بالنفس إىل سائر ما يف ذلك بلوناهم كما بلونا أصحاب اجلنة اآليات يف منع اإلنفاق وقال وكتبنا عليهم فيها أن ال
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من معاين الضروريات وكذلك احلاجيات فأنا نعلم أم مل يكلفوا مبا ال يطاق هذا وإن كانوا قد كلفوا بأمور شاقة فذلك 
ال يرفع أصل اعتبار احلاجيات ومثل ذلك التحسينيات فقد قال تعاىل أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون يف 

نكر وقوله فبهداهم اقتده يقتضي بظاهره دخول حماسن العادات من الصرب على األذى والدفع باليت هي أحسن ناديكم امل
وغري ذلك وأما قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فإنه يصدق على الفروع اجلزئية وبه جتتمع معاين اآليات واألخبار 

فيها وثبتت ومل تنسخ فهي يف امللة الواحدة اجلامعة حملاسن فإذا كانت الشرائع قد انفقت يف األصول مع وقوع النسخ 
 امللل أوىل واهللا تعاىل أعلم

  الفصل الثالث في األوامر والنواهي 

  وفيه مسائل 

  المسألة األولى األمر والنهي يستلزم طلبا وإرادة من اآلمر 

هى عنه وإرادة لعدم إيقاعه ومع هذا ففعل فاألمر يتضمن طلب املأمور به وإرادة إيقاعه والنهي يتضمن طلبا لترك املن
املأمور به وترك املنهى عنه يتضمنان أو يستلزمان إرادة ا يقع الفعل أو الترك أو ال يقع وبيان ذلك أن اإلرادة جاءت يف 

 ال يكون فال الشريعة على معنيني أحدمها اإلرادة اخللقية القدرية املتعلقة بكل مراد فما أراد اهللا كونه كان وما أراد أن
 سبيل إىل كونه أو تقول وما مل يرد أن يكون فال سبيل إىل كونه

والثاين اإلرادة األمرية املتعلقة بطلب إيقاع املأمور به وعدم إيقاع املنهى عنه ومعىن هذه اإلرادة أنه حيب فعل ما أمر به 
نهي حيب ترك املنهى عنه ويرضاه فاهللا عز ويرضاه وحيب أن يفعله املأمور ويرضاه منه من حيث هو مأمور به وكذلك ال

وجل أمر العباد مبا أمرهم به فتعلقت إرادته باملعىن الثاىن باألمر إذ األمر يستلزمها ألن حقيقة إلزام املكلف الفعل أو الترك 
أن يريد اإللزام فال بد أن يكون ذلك اإللزام مرادا وإال مل يكن إلزاما وال تصور له معىن مفهوم وأيضا فال ميكن مع ذلك 

مع العرو عن إرادة إيقاع امللزم به على املعىن املذكور لكن اهللا تعاىل أعان أهل الطاعة فكان أيضا مريدا لوقوع الطاعة 
منهم فوقعت على وفق إرادته باملعىن األول وهو القدري ومل يعن أهل املعصية فلم يرد وقوع الطاعة منهم فكان الواقع 

دته باملعىن األول واإلرادة ذا املعىن األول ال يستلزمها األمر فقد يأمر مبا ال يريد وينهى عما يريد الترك وهو مقتضى إرا
وأما باملعىن الثاىن فال يأمر إال مبا يريد وال ينهى إال عما ال يريد واإلرادة على املعنيني قد جاءت ىف الشريعة فقال تعاىل ىف 

دره لإلسالم ومن يرد اهللا أن يضله جيعل صدره ضيقا حرجا اآلية وىف حكاية نوح األوىل فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح ص
 عليه السالم ال ينفعكم نصحي

شاء اهللا ما اقتتل الذين من بعدهم إىل قوله ولكن اهللا يفعل ما يريد وهو كثري جدا وقال ىف الثانية يريد اهللا بكم اليسر وال 
م من حرج ولكن يريد ليطهركم اآلية يريد اهللا ليبني لكم ويهديكم سنن الذين يريد بكم العسر ما يريد اهللا ليجعل عليك

من قبلكم ويتوب عليكم إىل قوله يريد اهللا أن خيفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفا إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل 
wسألة فرمبا نفى بعض الناس اإلرادة عن البيت وهو كثري جدا أيضا وألجل عدم التنبه للفرق بني اإلرادتني وقع الغلط يف امل
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األمر والنهي مطلقا ورمبا نفاها بعضهم عما مل يؤمر به مطلقا وأثبتها يف األمر مطلقا ومن عرف الفرق بني املوضعني مل 
رادة يلتبس عليه شيء من ذلك وحاصل اإلرادة األمرية أا إرادة التشريع وال بد من إثباا بإطالق واإلرادة القدرية هي إ

 التكوين فإذا رأيت يف هذا التقييد إطالق لفظ القصد وإضافته إىل الشارع فإىل معىن اإلرادة التشريعية

أشري وهي أيضا إرادة التكليف وهو شهري يف علم األصوليني أن يقولوا إرادة التكوين ويعنون باملعىن الثاين الذين جيرى 
  الصطالح واهللا املستعان ذكره بلفظ القصد يف هذا الكتاب وال مشاحة يف ا

  المسألة الثانية األمر بالمطلقات 

يستلزم قصد الشارع إىل إيقاعها كما أن النهي يستلزم قصده لترك إيقاعها وذلك أن معىن األمر والنهي اقتضاء الفعل 
لطلب إال هذا واقتضاء الترك ومعىن االقتضاء الطلب والطلب يستلزم مطلوبا والقصد إليقاع ذلك املطلوب وال معىن ل

ووجه ثان أنه لو تصور طلب ال يستلزم القصد إليقاع املطلوب ألمكن أن يرد أمر مع القصد لعدم إيقاع املأمور به وأن 
 يرد ي مع القصد إليقاع املنهي عنه وبذلك ال يكون األمر أمرا وال النهي يا هذا خلف ولصح

 ي من غري قصد إىل إيقاع فعل أو عدمه فيكون املأمور به أو انقالب األمر يا وبالعكس وألمكن أن يوجد أمر أو
املنهى عنه مباحا أو مسكوتا عن حكمه وهذا كله حمال والثالث أن األمر والنهي من غري قصد إىل إيقاع املأمور به وترك 

ضح من أن يستدل عليه املنهى عنه هو كالم الساهي والنائم وانون وذلك ليس بأمر وال ي باتفاق واألمر يف هذا أو
فإن قيل هذا مشكل من أوجه أحدها أنه يلزم على هذا أن يكون التكليف مبا ال يطاق مقصودا إىل إيقاعه فإن احملققني 

اتفقوا على جواز ذلك وإن مل يقع فإن جوازه يستلزم صحة القصد إىل إيقاعه والقصد إىل إيقاع ما ال ميكن إيقاعه عبث 
ىل األمر مبا ال يطاق عبثا وجتويز العبث على اهللا حمال فكل ما يلزم عنه حمال وذلك استلزام القصد فيلزم أن يكون القصد إ

 إىل اإليقاع خبالف ما إذا قلنا إن األمر ال يستلزم القصد إىل اإليقاع فإنه ال يلزم منه حمظور عقلي فوجب القول به

ك قد توعد السيد على ضرب عبده زاعما أنه ال يطيعه وطلب والثاين أن مثل هذا يلزم يف السيد إذا أمر عبده حبضرة مل
متهيد عذره مبشاهدة امللك فإنه يأمر العبد وهو غري قاصد إليقاع املأمور به ألن القصد هنا يستلزم قصده إلهالك نفسه 

ا للمأمور به وذلك ال يصدر من العقالء فلم يصح أن يكون قاصدا وهو آمر وإذا مل يصح مل يلزم أن يكون كل آمر قاصد
وكذلك النهي حرفا حبرف وهو املطلوب والثالث أن هذا الزم يف أمر التعجيز حنو فليمدد بسبب إىل السماء ويف أمر 

التهديد حنو اعملوا ما شئتم وما أشبه ذلك إذ معلوم أن املعجز واملهدد غري قاصد إليقاع املأمور به يف تلك الصيغة 
يقاع ما ال يطاق ال بد منه وال يلزم من القصد إىل ذلك حصوله إذ القصد إىل األمر فاجلواب عن األول أن القصد إىل إ

بالشيء ال يستلزم إرادة الشئ إال على قول من يقول إن األمر إرادة الفعل وهو رأي املعتزلة وأما األشاعرة فاألمر عندهم 
 غري مستلزم لإلرادة وإال وقعت املأمورات كلها وأيضا

ما ال يطاق عدم القصد إىل إيقاعه مل يكن تكليف ما ال يطاق ألن حقيقته إلزام فعل ما ال يقدر على لو فرض يف تكليف 
فعله وإلزام الفعل هو القصد إىل أن يفعل أو الزم القصد إىل أن يفعل فإذا علم ذلك فال تكليف به فهو طلب للتحصيل ال 

wة فإن السيد إذا أمر عبده فقد طلب منه أن حيصل ما طلب للحصول وبينهما فرق واضح وهكذا القول يف مجيع األسئل
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أمر به ومل يطلب حصول ما أمره به وفرق بني طلب التحصيل وطلب احلصول وأما أمر التعجيز والتهديد فليس يف 
 احلقيقة بأمر وإن قيل أنه أمر بااز فعلى ما تقدم إذ األمر وإن كان جمازيا فيستلزم قصدا به يكون أمرا

  ه ااز وإال فال يكون أمرا دون قصد إىل إيقاع املأمور به بوجه فيتصور وج

  المسألة الثالثة األمر بالمطلق ال يستلزم األمر 

أحدها أنه لو استلزم األمر باملقيد النتفى أن يكون أمرا باملطلق وقد فرضناه كذلك هذا  باملقيد والدليل على ذلك أمور
معناه أعتق ما يطلق عليه هذا االسم من غري تعيني فلو كان يستلزم األمر باملقيد خلف فإنه إذا قال الشارع أعتق رقبة ف

لكان معناه أعتق الرقبة املعينة الفالنية فال يكون أمرا مبطلق ألبتة والثاين أن األمر من باب الثبوت وثبوت األعم ال يستلزم 
ح بعض األصوليني الذين اعتربوا الكليات الذهنية ثبوت األخص فاألمر باألعم ال يستلزم األمر باألخص وهذا على اصطال

يف األمور الشرعية والثالث أنه لو كان أمرا باملقيد فإما أن يكون معينا أو غري معني فإن كان معينا لزم تكليف ما ال يطاق 
 معني فتكليف ما وقوعا فإنه مل يعني يف النص وللزم أن يكون ذلك املعني بالنسبة إىل كل مأمور وهذا حمال وإن كان غري

ال يطاق الزم أيضا ألنه أمر مبجهول واهول ال يتصحل به امتثال فالتكليف به حمال وإذا ثبت أن األمر ال يتعلق باملقيد 
قصد الشارع متعلقا باملقيد من حيث هو مقيد فال يكون مقصودا له ألنا قد فرضنا أن قصده إيقاع  لزم أن ال يكون

يف إيقاع املقيد مل يكن قصده إيقاع املطلق هذا خلف ال ميكن فإن قيل هذا معارض بأمرين املطلق فلو كان له قصد 
أحدمها أنه لو كان األمر باملطلق من حيث هو مطلق ال يستلزم األمر باملقيد لكان التكليف به حماال أيضا ألن املطلق ال 

د يف اخلارج إذ ال يقع به االمتثال إال عند حصوله يوجد يف اخلارج وإمنا هو موجود يف الذهن واملكلف به يقتضى أن يوج
ىف اخلارج وإذ ذاك يصري مقيدا فال يكون بإيقاعه ممتثال والذهين ال ميكن إيقاعه يف اخلارج فال يكون التكليف به تكليفا 

صري إليه بل القول به مبا ال يطاق وهو ممتنع فال بد أن يكون األمر به مستلزما لألمر باملقيد وحينئذ ميكن األمثال فوجب امل
والثاين أن املقيد لو مل يقصد يف األمر باملطلق مل خيتلف الثواب باختالف األفراد الواقعة من املكلف ألا من حيث األمر 

باملطلق على تساو فكان يكون الثواب على تساو أيضا وليس كذلك بل يقع الثواب على مقادير املقيدات املتضمنة لذلك 
ور بالعتق إذا أعتق أدون الرقاب كان له من الثواب مبقدار ذلك وإذا أعتق األعلى كان ثوابه أعظم وقد سئل املطلق فاملأم

عليه الصالة والسالم عن أفضل الرقاب فقال أغالها مثنا وأنفسها عند أهلها وأمر باملغاالة يف أمثان القربات كالضحايا 
مر فيها أعظم وال خالف يف أن قصد األعلى يف أفراد املطلقات وبإكمال الصالة وغريها من العبادات حىت يكون األ

 املأمور ا

أفضل وأكثر ثوابا من غريه فإذا كان التفاوت ىف أفراد املطلقات موجبا للتفاوت يف الدرجات لزم من ذلك كون املقيدات 
العرب ليس معناه التكليف مقصودة للشارع وإن حصل األمر باملطلقات فاجلواب عن األول أن التكليف باملطلق عند 

بأمر ذهين بل معناه التكليف بفرد من األفراد املوجودة يف اخلارج أو اليت يصح وجودها يف اخلارج مطابقا ملعىن اللفظ لو 
أطلق عليه اللفظ صدق وهو االسم النكرة عند العرب فإذا قال أعتق رقبة فاملراد طلب إيقاع العتق بفرد مما يصدق عليه 

w فإا مل تضع لفظ الرقبة إال على فرد من األفراد غري خمتص بواحد من اجلنس هذا هو الذي تعرفه العرب لفظ الرقبة
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واحلاصل أن األمر به أمر بواحد كما يف اخلارج وللمكلف اختياره يف األفراد اخلارجية وعن الثاين أن ذلك التفاوت الذي 
ن نفس األمر باملطلق أو من دليل خارجي واألول ممنوع ملا تقدم من التفت إليه الشارع إما أن يكون القصد إليه مفهوما م

 األدلة ولذلك مل يقع التفاوت يف الوجوب أو الندب الذي اقتضاه األمر

باملطلق وإمنا وقع التفاوت ىف أمر آخر خارج عن مقتضى مفهوم املطلق وهذا صحيح والثاين مسلم فإن التفاوت إمنا فهم 
 الدالة على أن أفضل الرقاب أعالها وأن الصالة املشتملة على مجيع آداا املطلوبة أفضل من من دليل خارجي كاألدلة

اليت نقص منها بعض ذلك وكذا سائر املسائل فمن هنالك كان مقصود الشارع ولذلك كان ندبا ال وجوبا وإن كان 
بعض يستلزم القصد إىل األفراد وليس ذلك األصل واجبا ألنه زائد على مفهومه فإذا القصد إىل تفضيل بعض األفراد على 

من جهة األمر باملطلق بل من دليل خارج فثبت أن القصد إىل املطلق من حيث هو مطلق ال يستلزم القصد إىل املقيد من 
حيث هو مقيد خبالف الواجب املخري فإن أنواعه مقصودة للشارع باإلذن فإذا أعتق املكلف رقبة أو ضحى بأضحية أو 

 ومثلها موافق للمطلق فله أجر ذلك من حيث هو داخل حتت املطلق إال أن يكون مث فضل زائد فيثاب عليه صلى صالة
مبقتضى الندب اخلارجي وهو مطلق أيضا وإذا كفر بعتق فله أجر العتق أو أطعم فأجر اإلطعام أو كسا فأجر الكسوة 

 كفر فإن تعيني الشارع املخري فيه يقتضي قصده إىل حبسب ما فعل ال ألن له أجر كفارة اليمني فقط من غري تقييد مبا
  ذلك دون غريه وعدم تعيينه يف املطلقات يقتضي عدم قصده إىل ذلك وقد اندرج هنا أصل آخر وهي 

  المسألة الرابعة 

  وترمجتها أن األمر املخري يستلزم قصد الشارع إىل أفراده املطلقة املخري فيها 

  ي المسألة الخامسة المطلوب الشرع

 ضربان أحدمها ما كان شاهد الطبع خادما له ومعينا على مقتضاه حبيث

يكون الطبع اإلنساين باعثا على مقتضى الطلب كاألكل والشرب والوقاع والبعد عن استعمال القاذورات من أكلها 
 ذلك الطلب من غري والتضمخ ا أو كانت العادة اجلارية من العقالء يف حماسن الشيم ومكارم األخالق موافقة ملقتضى

منازع طبيعي كستر العورة واحلفظ على النساء واحلرم وما أشبه ذلك وإمنا قيد بعدم املنازع حترزا من الزىن وحنوه مما 
يصد فيه الطبع عن موافقة الطلب والثاين ما مل يكن كذلك كالعبادات من الطهارات والصلوات والصيام واحلج وسائر 

لعدل الشرعي واجلنايات واألنكحة املخصوصة بالوالية والشهادة وما أشبه ذلك فأما الضرب املعامالت املراعى فيها ا
 األول فقد يكتفي الشارع يف طلبه مبقتضى اجلبلة الطبيعية

والعادات اجلارية فال يتأكد الطلب تأكد غريه حوالة على الوازع الباعث على املوافقة دون املخالفة وإن كان يف نفس 
 أال ترى أنه مل يوضع يف هذه األشياء على املخالفة حدود معلومة زيادة على ما أخرب به من اجلزاء األخروي األمر متأكدا

ومن هنا يطلق كثري من العلماء على تلك األمور أا سنن أو مندوب إليها أو مباحات على اجلملة مع أنه لو خولف 
wذلك املقتضى كما جاء يف قاتل نفسه أنه يعذب يف جهنم مبا قتل األمر والنهي فيها خمالفة ظاهرة مل يقع احلكم على وفق 
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به نفسه وجاء يف مذهب مالك أن من صلى بنجاسة ناسيا فال إعادة عليه إال استحسانا ومن صلى ا عامدا أعاد أبدا من 
 العادية فإذا خالف حيث خالف األمر احلتم فأوقع على إزالة النجاسة لفظ السنة اعتمادا على الوازع الطبيعي واحملاسن

ذلك عمدا رجع إىل األصل من الطلب اجلزم فأمر باإلعادة أبدا وأبني من هذا أنه مل يأت نص جازم يف طلب األكل 
والشرب واللباس الواقي من احلر والربد والنكاح الذي به بقاء النسل وإمنا جاء ذكر هذه األشياء يف معرض اإلباحة أو 

 مظنة خمالفة خمالفة الطبع أمر وأبيح له احملرم إىل أشباه ذلك وأما الضرب الثاين فإن الندب حىت إذا كان املكلف يف
الشارع قرره على مقتضاه من التأكيد يف املؤكدات والتخفيف يف املخففات إذ ليس لإلنسان فيه خادم طبعي باعث على 

جمرد تكليف وكما يكون ذلك يف الطلب مقتضى الطلب بل رمبا كان مقتضى اجلبلة ميانعه وينازعه كالعبادات ألا 
 األمري كذلك يكون يف النهي فإن

املنهيات على الضربني فاألول كتحرمي اخلبائث وكشف العورات وتناول السموم واقتحام املهالك وأشباهها ويلحق ا 
كرب فإن مثل هذا قريب اقتحام احملرمات لغري شهوة عاجلة وال باعث طبعي كامللك الكذاب والشيخ الزاين والعائل املست

مما ختالفه الطباع وحماسن العادات فال تدعو إليه شهوة وال مييل إليه عقل سليم فهذا الضرب مل يؤكد حبد معلوم يف 
الغالب وال وضعت له عقوبة معينة بل جاء النهي فيه كما جاء األمر يف املطلوبات اليت ال يكون الطبع خادما هلا إال أن 

 خمالفا لوازع الطبع ومقتضى العادة إىل ما فيه من انتهاك حرمة الشرع أشبه بذلك ااهر باملعاصي مرتكب هذا ملا كان
 املعاند فيها بل هو هو فصار األمر يف حقه أعظم بسبب أنه ال يستدعي لنفسه حظا عاجال وال يبقى هلا

شيخ الزاين وأخويه ما جاء وكذلك فيمن قتل يف جمال العقالء بل البهائم مرتبة وألجل ذلك جاء من الوعيد يف الثالثة ال
نفسه خبالف العاصي بسبب شهوة عنت وطبع غلب ناسيا ملقتضى األمر ومغلقا عنه باب العلم مبآل املعصية ومقدار ما 

 وال جىن مبخالفة األمر ولذلك قال تعاىل إمنا التوبة على اهللا للذين يعملون السوء جبهالة اآلية أما الذي ليس له داع إليها
باعث عليها فهو يف حكم املعاند ااهر فصار هاتكا حلرمة النهي واألمر مستهزئا باخلطاب فكان األمر فيه أشد ولكن 

كل ما كان الباعث فيه على املخالفة الطبع جعل فيه يف الغالب حدود وعقوبات مرتبة إبالغا يف الزجر عما تقتضيه 
 وازعا عنه فإنه مل جيعل له حد حمدود فصل هذا األصل وجد منه باالستقراء الطباع خبالف ما خالف الطبع أو كان الطبع

مجل فوقع التنبيه عليه ألجلها ليكون الناظر يف الشريعة ملتفتا إليه فإنه رمبا وقع األمر والنهي يف األمور الضرورية على 
روريات كما تقدم متثيله يف األكل والشرب الندب أو اإلباحة والترتيه فيما يفهم من جماريها فيقع الشك يف كوا من الض

واللباس والوقاع وكذلك وجوه االحتراس من املضرات واملهلكات وما أشبه ذلك فريى أن ذلك ال يلحق بالضروريات 
 وهو منها يف االعتبار االستقرائي شرعا ورمبا وجد األمر بالعكس

ال إال أن ما تقدم هو احلكم املتحكم والقاعدة اليت ال من هذا فألجل ذلك وقع التنبيه عليه ليكون من اتهد على ب
تنخرم فكل أحد وما رأى واهللا املستعان وقد تقدم التنبيه على شيء منه يف كتاب املقاصد وهو مقيد مبا تقيد به هنا أيضا 

  واهللا أعلم 
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  المسألة السادسة كل خصلة أمر بها أو نهى عنها مطلقا 

ألمر أو النهي فيها على وزان واحد يف كل فرد من أفرادها كالعدل واإلحسان والوفاء من غري حتديد وال تقدير فليس ا
بالعهد وأخذ العفو من األخالق واإلعراض عن اجلاهل والصرب والشكر ومواساة ذي القرىب واملساكني والفقراء واالقتصاد 

 اهللا والتوفية يف الكيل وامليزان واتباع يف اإلنفاق واإلمساك والدفع باليت هي أحسن واخلوف والرجاء واالنقطاع إىل
الصراط املستقيم والذكر هللا وعمل الصاحلات واالستقامة واالستجابة هللا واخلشية والصفح وخفض اجلناح للمؤمنني 

والدعاء إىل سبيل اهللا والدعاء للمؤمنني واإلخالص والتفويض واإلعراض عن اللغو وحفظ األمانة وقيام الليل والدعاء 
رع والتوكل والزهد يف الدنيا وابتغاء اآلخرة واإلنابة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والتقوى والتواضع والتض

واالفتقار إىل اهللا والتزكية واحلكم باحلق واتباع األحسن والتوبة واإلشفاق والقيام بالشهادة واالستعاذة عند نزغ الشيطان 
ذكر والتحدث بالنعم وتالوة القرآن والتعاون على احلق والرهبة والرغبة وكذلك والتبتل وهجر اجلاهلني وتعظيم اهللا والت

الصدق واملراقبة وقول املعروف واملسارعة إىل اخلريات وكظم الغيظ وصلة الرحم والرجوع إىل اهللا ورسوله عند التنازع 
 والتسليم ألمر اهللا والتثبت يف األمور والصمت واالعتصام باهللا

ني واإلخبات واحملبة هللا والشدة على الكفار والرمحة للمؤمنني والصدقة هذا كله يف املأمورات وأما وإصالح ذات الب
املنهيات فالظلم والفحش وأكل مال اليتيم واتباع السبل املضلة واإلسراف واإلقتار واإلمث والغفلة واالستكبار والرضى 

اء شيعا والبغي واليأس من روح اهللا وكفر النعمة والفرح بالدنيا بالدنيا من اآلخرة واألمن من مكر اهللا والتفرق يف األهو
والفخر ا واحلب هلا ونقص املكيال وامليزان واإلفساد يف األرض واتباع اآلباء من غري نظر والطغيان والركون للظاملني 

  األرض مرحا وطاعة منواإلعراض عن الذكر ونقض العهد واملنكر وعقوق الوالدين والتبذير واتباع الظنون واملشي يف

من اتبع هواه واإلشراك يف العبادة واتباع الشهوات والصد عن سبيل اهللا واإلجرام وهلو القلب والعدوان وشهادة الزور 
والكذب والغلو يف الدين والقنوط واخليالء واالغترار بالدنيا واتباع اهلوى والتكلف واالستهزاء بآيات اهللا واالستعجال 

والنميمة والشح واهللع والدجر واملن والبخل واهلمز واللمز والسهو عن الصالة والرياء ومنع املرافق وتزكية النفس 
وكذلك اشتراء الثمن القليل بآيات اهللا ولبس احلق بالباطل وكتم العلم وقسوة القلب واتباع خطوات الشيطان واإللقاء 

تشابه واختاذ الكافرين أولياء وحب احلمد مبا مل يفعل واحلسد باليد إىل التهلكة وإتباع الصدقة باملن واألذى واتباع امل
والترفع عن حكم اهللا والرضى حبكم الطاغوت والوهن لألعداء واخليانة ورمي الربيء بالذنب وهو البهتان ومشاقة اهللا 

 على اإلمث والعدوان والرسول واتباع غري سبيل املؤمنني وامليل عن الصراط املستقيم واجلهر بالسوء من القول والتعاون
واحلكم بغري ما أنزل اهللا واالرتشاء على إبطال األحكام واألمر باملنكر والنهي عن املعروف ونسيان اهللا والنفاق وعبادة 

اهللا على حرف والظن والتجسس والغيبة واحللف الكاذبة وما أشبه ذلك من األمور اليت وردت مطلقة يف األمر والنهي مل 
 دود إال أن جميئها يف القرآن على ضربنييؤت فيها حبد حم

أحدمها أن تأيت على العموم واإلطالق يف كل شيء وعلى كل حال لكن حبسب كل مقام وعلى ما تعطيه شواهد 
wاألحوال يف كل موضع ال على وزان واحد وال حكم واحد مث وكل ذلك إىل نظر املكلف فيزن مبيزان نظره ويتهدى ملا 
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كل تصرف آخذا ما بني األدلة الشرعية واحملاسن العادية كالعدل واإلحسان والوفاء بالعهد هو الالئق واألحرى يف 
 وإنفاق عفو املال وأشباه ذلك أال ترى إىل قوله يف احلديث إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء

إلحسان فيه مأمورا به أمرا فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة احلديث اخل فقول اهللا تعاىل إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان ليس ا
جازما يف كل شيء وال غري جازم يف كل شيء بل ينقسم حبسب املناطات أال ترى أن إحسان العبادات بتمام أركاا من 

باب الواجب وإحساا بتمام آداا من باب املندوب ومنه إحسان القتلة كما نبه عليه احلديث وإحسان الذبح إمنا هو 
يكون يف الذبح من باب الواجب إذا كان هذا اإلحسان راجعا إىل تتميم األركان والشروط مندوب ال واجب وقد 

وكذلك العدل يف عدم املشي بنعل واحدة ليس كالعدل يف أحكام الدماء واألموال وغريها فال يصح إذا إطالق القول يف 
فصل األمر فيه وذلك راجع إىل نظر اتهد قوله تعاىل إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان إنه أمر إجياب أو أمر ندب حىت ي

تارة وإىل نظر املكلف وإن كان مقلدا تارة أخرى حبسب ظهور املعىن وخفائه والضرب الثاين أن تأيت يف أقصى مراتبها 
 ولذلك جتد الوعيد مقرونا

ا ملن ذم اهللا من الكافرين ويعني ا يف الغالب وجتد املأمور به منها أوصافا ملن مدح اهللا من املؤمنني واملنهى عنها أوصاف
ذلك أيضا أسباب الترتيل ملن استقراها فكان القرآن آتيا بالغايات تنصيصا عليها من حيث كان احلال والوقت يقتضي 
ذلك ومنبها ا على ما هو دائر بني الطرفني حىت يكون العقل ينظر فيما بينهما حبسب ما دله دليل الشرع فيميز بني 

 القرب والبعد من أحد الطرفني كي ال يسكن إىل حالة هي مظنة اخلوف لقرا من الطرف املذموم أو املراتب حبسب
مظنة الرجاء لقرا من الطرف احملمود تربية حكيم خبري وقد روى يف هذا املعىن عن أيب بكر الصديق يف وصيته لعمر بن 

 آية الشدة وآية الشدة معاخلطاب عند موته حني قال له أمل تر أنه نزلت آية الرخاء مع 

آية الرخاء ليكون املؤمن راغبا راهبا فال يرغب رغبة يتمىن فيها على اهللا ما ليس له وال يرهب رهبة يلقى فيها بيده إىل 
التهلكة أومل تر يا عمر أن اهللا ذكر أهل النار بسيء أعماهلم ألنه رد عليهم ما كان هلم من حسن فإذا ذكرم قلت إين 

كون منهم وذكر أهل اجلنة بأحسن أعماهلم ألنه جتاوز هلم عما كان هلم من سيء فإذا ذكرم قلت إين أخشى أن أ
مقصر أين عملي من أعماهلم هذا ما نقل وهو معىن ما تقدم فإن صح فذاك وإال فاملعىن صحيح يشهد له االستقراء وقد 

رد عليهم ما كان هلم من حسن فيقول قائل أنا خري منهم روى أومل تر يا عمر أن اهللا ذكر أهل النار بسيء أعماهلم ألنه 
فيطمع وذكر أهل اجلنة بأحسن أعماهلم ألنه جتاوز هلم عما كان هلم من سيء فيقول قائل من أين أدرك درجتهم فيجتهد 

اء جائال واملعىن على هذه الرواية صحيح أيضا يترتل على املساق املذكور فإذا كان الطرفان مذكورين كان اخلوف والرج
بني هاتني األخيتني املنصوصتني يف حمل مسكوت عنه لفظا منبه عليه حتت نظر العقل ليأخذ كل على حسب اجتهاده 
ودقة نظره ويقع التوازن حبسب القرب من أحد الطرفني والبعد من اآلخر وأيضا فمن حيث كان القرآن آتيا بالطرفني 

ا يف عبارات مطلقة تصدق على القليل والكثري فكما يدل املساق على أن املراد الغائبني حسبما اقتضاه املساق فإمنا أتى م
 أقصى احملمود أو املذموم يف ذلك اإلطالق كذلك قد يدل

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 الشاطيب-املوافقات يف أصول الشريعة                  325

اللفظ على القليل والكثري من مقتضاه فيزن املؤمن أوصافه احملمودة فيخاف ويرجو ويزن أوصافه املذمومة فيخاف أيضا 
 ىف قوله تعاىل إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان فوزن نفسه يف ميزان العدل عاملا أن أقصى ويرجو مثال ذلك أنه إذا نظر

العدل اإلقرار بالنعم لصاحبها وردها إليه مث شكره عليها وهذا هو الدخول يف اإلميان والعمل بشرائعه واخلروج عن الكفر 
ه وخياف أن ال يكون يبلغ يف هذا املدى غايته وإطراح توابعه فإن وجد نفسه متصفا بذلك فهو يرجو أن يكون من أهل

ألن العبد ال يقدر على توفية حق الربوبية يف مجيع أفراد هذه اجلملة فإن نظر بالتفصيل فكذلك أيضا فإن العدل كما 
 يطلب يف اجلملة يطلب يف التفصيل كالعدل بني اخللق إن كان حاكما والعدل يف أهله وولده ونفسه حىت العدل يف البدء

بامليامن يف لباس النعل وحنوه كما أن هذا جار يف ضده وهو الظلم فإن أعاله الشرك باهللا إن الشرك لظلم عظيم مث يف 
التفاصيل أمور كثرية أدناها مثال البدء باملياسر وهكذا سائر األوصاف وأضدادها فال يزال املؤمن يف نظر واجتهاد يف هذه 

ألجل هذا قيل إن األوامر والنواهي املتعلقة باألمور املطلقة ليست على وزان واحد األمور حىت يلقى اهللا وهو على ذلك ف
بل منها ما يكون من الفرائض أو من النوافل يف املأمورات ومنها ما يكون من احملرمات أو من املكروهات يف املنهيات 

لسلف الصاحل يتوقفون عن اجلزم بالتحرمي لكنها وكلت إىل أنظار املكلفني ليجتهدوا يف حنو هذه األمور كان الناس من ا
ويتحرجون عن أن يقولوا حالل أو حرام هكذا صراحا بل كانوا يقولون يف الشيء إذا سئلوا عنه ال أحب هذا وأكره 
هذا ومل أكن ألفعل هذا وما أشبهه ألا أمور مطلقة يف مدلوالا غري حمدودة يف الشرع حتديدا يوقف عنده ال يتعدى 

تعاىل وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على اهللا الكذب وقد جاء مما يعضد وقد قال 
 هذا األصل زيادة

إميام بظلم اآلية فإا ملا نزلت قال الصحابة وأينا مل يظلم فرتلت إن الشرك لظلم عظيم ويف رواية ملا نزلت هذه اآلية 
قالوا أينا مل يلبس إميانه بظلم فقال رسول اهللا ليس بذلك أال تسمع إىل قول لقمان شق ذلك على أصحاب رسول اهللا و

إن الشرك لظلم عظيم ويف الصحيح آية املنافق ثالث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان فقال ابن عباس 
قال ما لكم وهلن إمنا خصصت وابن عمر وذكرا لرسول اهللا ما أمههما من هذا احلديث فضحك عليه الصالة والسالم ف

ن املنافقني ما قويل إذا حدث كذب فذلك فيما أنزل اهللا علي إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اهللا اآلية 
أفأنتم كذلك قلنا ال قال ال عليكم أنتم من ذلك برآء وأما قويل إذا وعد أخلف فذلك فيما أنزل علي ومنهم من عاهد 

من فضله لنصدقن اآليات الثالث أفأنتم كذلك قلنا ال قال ال عليكم أنتم من ذلك برآء وأما قويل إذا ائتمن اهللا لئن آتانا 
خان فذلك فيما أنزل اهللا علي إنا عرضنا األمانة على السموات واألرض واجلبال اآلية فكل إنسان مؤمتن على دينه 

 ي يف السر والعالنيةفاملؤمن يغتسل من اجلنابة يف السر والعالنية ويصوم ويصل

واملنافق ال يفعل ذلك أفأنتم كذلك قلنا ال قال ال عليكم أنتم من ذلك براء ومن تأمل الشريعة وجد من هذا ما يطمئن 
  إليه قلبه يف اعتماد هذا األصل وباهللا التوفيق 
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  المسألة السابعة األوامر والنواهي 

ا من حيث جمردة ال يعترب فيه علة مصلحية وهذا نظر من جيري ضربان صريح وغري صريح فأما الصريح فله نظران أحدمه
مع جمرد الصيغة جمرى التعبد احملض من غري تعليل فال فرق عند صاحب هذا النظر بني أمر وأمر وال بني ي وي كقوله 

ا البيع وقوله وال أقيموا الصالة مع قوله اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة وقوله فاسعوا إىل ذكر اهللا مع قوله وذرو
تصوموا يوم النحر مثال مع قوله ال تواصلوا وما أشبه ذلك مما يفهم فيه التفرقة بني األمرين وهذا حنو ما يف الصحيح أنه 
عليه الصالة والسالم خرج على أيب ابن كعب وهو يصلي فقال عليه الصالة والسالم يا أيب فالتفت إليه ومل جيبه وصلى 

 ف

لى يا رسول اهللا وال أعود إن شاء اهللا وهو يف البخاري عن أيب سعيد بن املعلى وأنه صاحب القصة فهذا ملا حيييكم قال ب
منه عليه الصالة والسالم إشارة إىل النظر رد األمر وإن كان مث معارض ويف أيب داود أن ابن مسعود جاء يوم اجلمعة 

 النيب فقال له تعال يا عبد اهللا ومسع عبد اهللا ابن رواحة والنيب خيطب فسمعه يقول اجلسوا فجلس بباب املسجد فرآه
رسول اهللا وهو بالطريق يقول اجلسوا فجلس بالطريق فمر به عليه الصالة والسالم فقال ما شأنك فقال مسعتك تقول 

 يف بين اجلسوا فقال له زادك اهللا طاعة ويف البخاري قال عليه الصالة والسالم يوم األحزاب ال يصل أحد العصر إال
قريظة فأدركهم وقت العصر يف الطريق فقال بعضهم ال نصلى حىت نأتيها وقال بعضهم بل نصلى ومل يرد منا ذلك فذكر 
ذلك للنيب فلم يعنف واحدة من الطائفتني وكثري من الناس فسخوا البيع الواقع يف وقت النداء رد قوله تعاىل وذروا البيع 

 نصراف إليه والقول بهوهذا وجه من االعتبار ميكن اال

به عاما وإن كان غريه أرجح منه وله جمال يف النظر منفسح فمن وجوهه أن يقال ال خيلو أن نعترب يف األوامر والنواهى 
املصاحل أوال فإن مل نعتربها فذلك أحرى يف الوقوف مع جمردها وإن اعتربناها فلم حيصل لنا من معقوهلا أمر يتحصل عندنا 

وامر والنواهي فإن املصلحة وإن علمناها على اجلملة فنحن جاهلون ا على التفصيل فقد علمنا أن حد دون اعتبار األ
الزىن مثال ملعىن الزجر بكونه يف احملصن الرجم دون ضرب العنق أو اجللد إىل املوت أو إىل عدد معلوم أو السجن أو 

يب عام دون الرجم أو القتل أو زيادة عدد اجللد على الصوم أو بذل مال كالكفارات وىف غري احملصن جلد مائة وتغر
املائة أو نقصانه عنها إىل غري ذلك من وجوه الزجر املمكنة يف العقل هذا كله مل نقف على حتقيق املصلحة فيما حد فيه 

 على اخلصوص دون غريه وإذا مل نعقل ذلك وال ميكن ذلك للعقول دل على أن فيما حد من ذلك مصلحة ال نعلمها

 وهكذا جيرى احلكم يف سائر ما يعقل معناه

أما التعبدات فهي أحرى بذلك فلم يبق لنا إذا وزر دون الوقوف مع جمرد األوامر والنواهى وكثريا ما يظهر لنا ببادىء 
الرأي لألمر أو النهي معىن مصلحي ويكون يف نفس األمر خبالف ذلك يبينه نص آخر يعارضه فال بد من الرجوع إىل 

لنص دون اعتبار ذلك املعىن وأيضا فقد مر يف كتاب املقاصد أن كل أمر وي ال بد فيه من معىن تعبدي وإذا ثبت ذلك ا
هذا مل يكن إلمهاله سبيل فكل معىن يؤدى إىل عدم اعتبار جمرد األمر والنهي ال سبيل إىل الرجوع إليه فإذا املعىن املفهوم 

wبيل إليه وإال فاحلاصل الرجوع إىل األمر والنهي دونه فآل األمر يف القول باعتبار لألمر والنهي إن كر عليه باإلمهال فال س
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املصاحل أنه ال سبيل إىل اعتبارها مع األمر والنهي وهو املطلوب وال يقال إن عدم االلتفات إىل املعاين إعراض عن مقاصد 
 فيه اإلنسان فإن كان قدالشارع املعلومة كما يف قول القائل ال جيوز الوضوء باملاء الذي بال 

بال يف إناء مث صبه يف املاء جاز الوضوء به ألنا نقول هذا أيضا معارض مبا يضاده يف الطرف اآلخر يف تتبع املعاىن مع إلغاء 
الصيع كما قيل يف قوله عليه الصالة والسالم يف أربعني شاة شاة إن املعين قيمة شاة ألن املقصود سد اخللة وذلك حاصل 

الشاة فجعل املوجود معدوما واملعدوم موجود وأدى ذلك إىل أن ال تكون الشاة واجبة وهو عني املخالفة وأشباه بقيمة 
ذلك من أوجه املخالفة الناشئة عن تتبع املعاين وإذا كانت املعاين غري معتربة بإطالق وإمنا تعترب من حيث هي مقصود 

ا مع املعاين كاألصل مع الفرع وال يصح اتباع الفرع مع إلغاء الصيغ فاتباع أنفس الصيغ الىت هى األصل واجب أل
األصل ويكفي من التنبيه على رجحان هذا النحو ما ذكر والثاين من النظرين هو من حيث يفهم من األوامر والنواهى 

 قصد شرعي حبسب االستقراء وما يقترن ا من القرائن احلالية أو املقالية الدالة على أعيان

 يف املأمورات واملفاسد يف املنهيات فإن املفهوم من قوله أقيموا الصالة احملافظة عليها واإلدامة هلا ومن قوله اكلفوا املصاحل
من العمل ما لكم به طاقة الرفق باملكلف خوف العنت أو االنقطاع ال أن املقصود نفس التقليل من العبادة أو ترك الدوام 

 إىل ذكر اهللا مقصودة احلفظ على إقامة اجلمعة وعدم التفريط فيها ال األمر بالسعي على التوجه هللا وكذلك قوله فاسعوا
إليها فقط وقوله وذروا البيع جار جمرى التوكيد لذلك بالنهي عن مالبسة الشاغل عن السعي ال أن املقصود النهي عن 

ا وكذلك إذا قال ال تصوموا يوم النحر البيع مطلقا يف ذلك الوقت على حد النهي عن بيع الغرر أو بيع الربا أو حنومه
املفهوم منه مثال قصد الشارع إىل ترك إيقاع الصوم فيه خصوصا ومن قوله ال تواصلوا أو قوله ال تصوموا الدهر الرفق 

 باملكلف أن ال يدخل فيما ال حيصيه وال يدوم عليه ولذلك كان عليه الصالة والسالم يواصل ويسرد الصوم

 األرض إذ علم قطعا أن مقصود الشارع ليس مالبسة االصطياد عند اإلحالل وال االنتشار عند الصالة فانتشروا يف
انقضاء الصالة وإمنا مقصودة أن سبب املنع من هذه األشياء قد زال وهو انقضاء الصالة وزوال حكم اإلحرام فهذا النظر 

 اعتبار املصاحل شرعا وأن األوامر والنواهى مشتملة يعضده االستقراء أيضا وقد مر منه أمثلة وأيضا فقد قام الدليل على
عليها فلو تركنا اعتبارها على اإلطالق لكنا قد خالفنا الشارع من حيث قصدنا موافقته فإن الفرض أن هذا األمر وقع 

 اعتربه الشارع هلذه املصلحة فإذا ألغينا النظر فيها يف التكليف مبقتضى األمر كنا قد أمهلنا يف الدخول حتت حكم األمر ما
 فيه فيوشك أن خنالفه يف بعض موارد ذلك األمر وذلك أن الوصال

وسرد الصيام قد جاء النهي عنه وقد واصل عليه الصالة والسالم بأصحابه حني اهم فلم ينتهوا ويف هذا أمران إن أخذنا 
انوا قد عاندوا يه باملخالفة مشافهة بظاهر النهي أحدمها أنه اهم فلم ينتهوا فلو كان املقصود من النهي ظاهره لك

وقابلوه بالعصيان صراحا ويف القول ذا ما فيه واآلخر أنه واصل م حني مل ميتثلوا يه ولو كان النهي على ظاهره لكان 
لبوا تناقضا وحاشى هللا من ذلك وإمنا كان ذلك النهي للرفق م خاصة وإبقاء عليهم فلما مل يساحموا أنفسهم بالراحة وط

فضيلة احتمال التعب يف مرضاة اهللا أراد عليه الصالة والسالم أن يريهم بالفعل ما اهم ألجله وهو دخول املشقة حىت 
wيعلموا أن يه عليه الصالة والسالم هو الرفق م واألخلق بالضعفاء الذين ال يصربون على احتمال الألواء يف مرضاة 
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والسالم ى عن أشياء وأمر بأشياء وأطلق القول فيها إطالقا ليحملها املكلف يف نفسه رم وأيضا فإن النيب عليه الصالة 
ويف غريه على التوسط ال على مقتضى اإلطالق الذى يقتضيه لفظ األمر والنهي فجاء األمر مبكارم األخالق وسائر األمور 

ملكلف جعل له النظر فيها حبسب ما يقتضيه املطلقة والنهي عن مساوى األخالق وسائر املناهي املطلقة وقد تقدم أن ا
حاله ومنته ومثل ذلك ال يتأتى مع احلمل على الظاهر جمردا من االلتفات إىل املعاين وقد ى عليه الصالة والسالم عن بيع 

 الغرر وذكر منه أشياء كبيع الثمرة قبل أن تزهى

غة امتنع علينا بيع كثري مما هو جائز بيعه وشراؤه كبيع وبيع حبل احلبلة واحلصاة وغريها وإذا أخذنا مبقتضى جمرد الصي
اجلوز واللوز والقسطل يف قشرها وبيع اخلشبة واملغيبات يف األرض واملقاثى كلها بل كان ميتنع كل ما فيه وجه مغيب 

ا ال يصح فيه كالديار واحلوانيت املغيبة األسس واألنقاض وما أشبه ذلك مما ال حيصى ومل يأت فيه نص باجلواز ومثل هذ
القول باملنع أصال ألن الغرر املنهى عنه حممول على ما هو معدود عند العقالء غررا مترددا بني السالمة والعطب فهو مما 

 خص باملعىن املصلحي وال يتبع فيه اللفظ مبجرده

ا أمر وجوب أو ندب وما وأيضا فاألوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساو يف داللة االقتضاء والتفرقة بني ما هو منه
هو ي حترمي أو كراهة ال تعلم من النصوص وإن علم منها بعض فاألكثر منها غري معلوم وما حصل لنا الفرق بينها إال 

باتباع املعاىن والنظر اىل للمصاحل ويف أي مرتبة تقع وباالستقراء املعنوي ومل نستند فيه رد الصيغة وإاللزم يف األمر أن ال 
يف الشريعة إال على قسم واحد ال على أقسام متعددة والنهى كذلك أيضا بل نقول كالم العرب على اإلطالق ال يكون 

بد فيه من اعتبار معىن املساق يف داللة الصيغ وإالصار ضحكة وهزءة أال ترى إىل قوهلم فالن أسد أو محار أو عظيم 
 ينحصر من األمثلة لو اعترب اللفظ مبجرده مل يكن له معىن الرماد أو جبان الكلب وفالنة بعيدة مهوى القرط وما ال

معقول فما ظنك بكالم اهللا وكالم رسوله وعلى هذا املساق جيري التفريق بني البول يف املاء الدائم وصبه من اإلناء فيه 
 وقد حكى أمام احلرمني عن ابن سريج أنه ناظر أبا بكر بن داود األصبهاين

له ابن سريج أنت تلتزم الظواهر وقد قال تعاىل فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره فما تقول فيمن يف القول بالظاهر فقال 
يعمل مثقال ذرتني فقال جميبا الذرتان ذرة وذرة فقال ابن سريج فلو عمل مثقال ذرة ونصف فتبلد وانقطع وقد نقل 

ن تغاليا يف رد العمل بالظاهر فالعمل عياض عن بعض العلماء أن مذهب داود بدعة ظهرت بعد املائتني وهذا وإن كا
بالظواهر أيضا على تتبع وتغال بعيد عن مقصود الشارع كما أن إمهاهلا إسراف أيضا كما تقدم يف آخر كتاب املقاصد 

وسيذكر بعد إن شاء اهللا تعاىل فصل فإذا ثبت هذا وعمل العامل على مقتضى املفهوم من علة األمر والنهي فهو جار على 
لقومي موافق لقصد الشارع يف ورده وصدره ولذلك أخذ السلف الصاحل أنفسهم باإلجتهاد يف العبادة والتحري يف السنن ا

األخذ بالعزائم وقهروها حتت مشقات التعبد فإم فهموا أن األوامر والنواهي واردة مقصودة من جهة اآلمر والناهى 
ان املكلف ضعيفا يف نفسه ضعيفا يف عزمه ضعيفا يف صربه لينظر كيف تعملون وليبلوكم أيكم أحسن عمال لكن ملا ك

عذره ربه الذي علمه كذلك وخلقه عليه فجعل له من جهة ضعفه رفقا يستند إليه يف الدخول يف األعمال وأدخل يف قلبه 
ق به أن حب الطاعة وقواه عليها وكان معه عند صربه على بعض الزعازع املشوشة واخلواطر املشغبة وكان من مجلة الرف w
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جعل له جماال يف رفع احلرج عند صدماته ويئة له يف أول العمل بالتخفيف استقباال بذلك ثقل املداومة حىت ال يصعب 
عليه البقاء فيه واالستمرار عليه فإذا داخل العبد حب اخلري وانفتح له يسر املشقة صار الثقيل عليه خفيفا فتوخى مطلق 

 يه تبتيال وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون فكأناألمر بالعبادة بقوله وتبتل إل

فصل وأما األوامر والنواهي غري الصرحية فضروب أحدها ما جاء جميء األخبار عن تقرير احلكم كقوله تعاىل كتب 
عليكم الصيام والوالدات يرضعن أوالدهن ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال فكفارته إطعام عشرة مساكني 

شباه ذلك مما فيه معىن األمر فهذا ظاهر احلكم وهو جار جمرى الصريح من األمر والنهي والثاين ما جاء جميء مدحه أو وأ
مدح فاعله يف األوامر أو ذمه أو ذم فاعله يف النواهي وترتيب الثواب على الفعل يف األوامر وترتيب العقاب يف النواهي أو 

غض والكراهية أو عدم احلب يف النواهي وأمثلة هذا الضرب ظاهرة كقوله والذين آمنوا اإلخبار مبحبة اهللا يف األوامر والب
باهللا ورسله أولئك هم الصديقون وقوله بل أنتم قوم مسرفون وقوله ومن يطع اهللا ورسوله ندخله جنات ومن يعص اهللا 

ملسرفني وال يرضى لعباده الكفر وإن ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا وقوله واهللا حيب احملسنني وقوله إنه ال حيب ا
 تشكروا يرضه لكم وما أشبه ذلك فإن هذه األشياء دالة

على طلب الفعل يف احملمود وطلب الترك يف املذموم من غري إشكال والثالث ما يتوقف عليه املطلوب كاملفروض يف 
وكون املباح مأمورا به بناء على قول مسألة ما ال يتم الواجب إال به ويف مسألة األمر بالشيء هل هو ي عن ضده 

الكعيب وما أشبه ذلك من األوامر والنواهي الىت هى لزومية لألعمال ال مقصودة ألنفسها وقد اختلف الناس فيها ويف 
اعتبارها وذلك مذكور يف األصول ولكن إذا بنينا على اعتبارها فعلى القصد الثاين ال على القصد األول بل هى أضعف 

ار من األوامر والنواهى الصرحية التبعية كقوله وذروا البيع ألن رتبة الصريح ليست كرتبة الضمين يف االعتبار يف االعتب
أصال وقد مر يف كتاب املقاصد أن املقاصد الشرعية ضربان مقاصد أصلية ومقاصد تابعة فهذا القسم يف األوامر والنواهى 

 مستمد من ذلك ويف

د من ذكر مسألة تقررها يف فصل يبني ذلك حىت تتخذ دستورا ألمثاهلا يف فقه الشريعة حبول الفرق بينهما فقه كثري وال ب
اهللا فصل الغصب عند الفقهاء هو التعدي على الرقاب والتعدي خمتص بالتعدي على املنافع دون الرقاب فإذا قصد 

مل يقصد إال الرقبة فكان النهي أوال الغاصب متلك رقبة املغصوب فهو منهى عن ذلك آمث فيما فعل من جهة ما قصد وهو 
عن االستيالء على الرقبة وأما التعدي على املنافع فالقصد فيه متلك املنافع دون الرقبة فهو منهي عن ذلك االنتفاع من 

 جهة ما قصد وهو مل يقصد إال املنافع لكن كل واحد منهما يلزمه اآلخر باحلكم التبعي وبالقصد الثاين ال بالقصد األول

فإذا كان غاصبا فهو ضامن للرقاب ال للمنافع وإمنا يضمن قيمة الرقبة يوم الغصب ال بأرفع القيم ألن االنتفاع تابع فإذا 
كان تابعا صار النهي عن االنتفاع تابعا للنهي عن االستيالء على الرقبة فلذلك ال يضمن قيمة املنافع إال على قول بعض 

كة يف القصد األول واألظهر أن ال ضمان عليه لعموم قوله عليه الصالة والسالم اخلراج العلماء بناء على أن املنافع مشار
بالضمان وسبب ذلك ما ذكر من أن النهي عن اإلنتفاع غري مقصود لنفسه بل هو تابع للنهي عن الغصب وإمنا هو شبيه 

wعلماء لكونه غري مقصود يف نفسه فأوىل أن بالبيع وقت النداء فإذا كان البيع مع التصريح بالنهي صحيحا عند مجاعة من ال
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يصح مع النهي الضمين وهذا البحث جار يف مسألة ما ال يتم الواجب إال به هل هو واجب أم ال فإن قلنا غري واجب فال 
 إشكال وإن قلنا واجب فليس وجوبه مقصودا

أمر بأحد أضداده فإن قلنا بذلك يف نفسه وكذلك مسألة األمر بالشيء هل هو ي عن ضده والنهي عن الشيء هل هو 
فليس مبقصود لنفسه فال يكون لألمر والنهي حكم منحتم إال عند فرضه مقصودا بالقصد األول وليس كذلك وأما إذا 

كان متعديا فضمانة ضمان التعدي ال ضمان الغصب فإن الرقبة تابعة فإذا كان كذلك صار النهي عن إمساك الرقبة تابعا 
ء على املنافع فلذلك يضمن بأرفع القيم مطلقا ويضمن ما قل وما كثر وأما ضمان الرقبة يف التعدي للنهي عن االستيال

فعند التلف خاصة من حيث كان تلفها عائدا على املنافع بالتلف خبالف الغصب يف هذه األشياء ولو كان أمرمها واحدا 
حبس املغصوب أو املسروق عن أسواقه ومنافعه مث رده ملا فرق بينهما مالك وال غريه قال مالك يف الغاصب والسارق إذا 

 حباله مل يكن

ربه أن يضمنه وإن كان مستعريا أو متكاريا ضمن قيمته وهذا التفريع إمنا هو على املشهور يف مذهب مالك وأصحابه 
قوله على مآخذ منها القاعدة وإال فإذا بنينا على غريه فاملأخذ آخر واألصل املبين عليه ثابت فالقائل باستواء البابني ينبين 

اليت يذكرها أهل املذهب وهي هل الدوام كاالبتداء فإن قلنا ليس الدوام كاالبتداء فذلك جار على املشهور يف الغصب 
فالضمان يوم الغصب واملنافع تابعة وإن قلنا إنه كاالبتداء فالغاصب يف كل حني كاملبتدئ للغصب فهو ضامن يف كل 

جب أن يضمن املغصوب بأرفع القيم كما قال ابن وهب وأشهب وعبد امللك قال ابن شعبان ألن وقت ضمانا جديدا في
عليه أن يرده يف كل وقت ومىت مل يرده كان كمغتصبه حينئذ ومنها القاعدة املتقررة وهي أن األعيان ال ميلكها يف احلقيقة 

لقصد إىل ملك الرقاب منصرف إىل ملك املنافع أم ال فإن إال باريها تعاىل وإمنا للعبد منها املنافع وإذا كان كذلك فهل ا
 قلنا هو منصرف إليها إذ أعيان الرقاب ال منفعة

فيها من حيث هي أعيان بل من حيث اشتماهلا على املنافع املقصودة فهذا مقتضى قول من مل يفرق بني الغصب والتعدي 
ومنها أن الغاصب إذا قصد متلك الرقبة فهل يتقرر له عليها الضمان املنافع وإن قلنا ليس مبنصرف فهو مبقتضى التفرقة 

شبهة ملك بسبب ضمانه هلا أم ال فإن قلنا أنه يتقرر عليها شبهة ملك كالذي يف أيدى الكفار من أموال املسلمني كان 
للغاصب داخال حتت قوله عليه الصالة والسالم اخلراج بالضمان فكانت كل غلة ومثن يعلو أو يسفل أو حادث حيدث 

وعليه مبقتضى الضمان كاالستحقاق والبيوع الفاسدة وإن قلنا إنه ال يتقرر له عليها شبهة ملك بل املغصوب على ملك 
صاحبه فكل ما حيدث من غلة ومنفعة فعلى ملكه فهي له فال بد للغاصب من غرمها ألنه قد غصبها أيضا وأما ما حيدث 

ء املغصوب إتالف لبعض ذاته فيضمنه كما يضمن املتعدي على املنافع من انقص فعلى الغاضب بعدائه ألن نقص الشي
ألن قيام الذات من مجلة املنافع هذا أيضا مما يصح أن يبين عليه اخلالف ومنها أن يقال هل املغصوب إذا رد حباله إىل يد 

صب قد رد ما غصب صاحبه يعد كاملتعدي فيه ألن الصورة فيهما معا واحدة وال أثر لقصد الغصب إذا كان الغا
استرواحا من قاعدة مالك يف اعتبار األفعال دون النظر إىل املقاصد وإلغائه الوسائط أم ال يعد كذلك فالذي يشري إليه 

w قول مالك هنا أن للقصد أثرا وظاهر كالم ابن القاسم أن ال أثر له ولذلك ملا قال مالك يف الغاصب أو السارق
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قه مث رده حباله مل يكن لربه أن يضمنه وإن كان مستعريا أو متكاريا ضمن قيمته قال إذا حبس الشيء املأخوذ عن أسوا
ابن القاسم لوال ما قاله مالك جلعلت على السارق مثل ما جعل على املتكاري فهذه أوجه ميكن إجراء اخلالف يف مذهب 

وامر أو النواهى بالقصد األول فحكمه مالك وغريه عليها مع بقاء القاعدة املتقدمة على حاهلا وهى أن ما كان من األ
منحتم خبالف ما كان منه بالقصد الثاين فإذا نظر يف هذه الوجوه بالقاعدة املذكورة ظهر وجه اخلالف ورمبا خرجت عن 

ذلك أشياء ترجع إىل االستحسان وال تنقض أصل القاعدة واهللا أعلم وأعلم أن مسألة الصالة يف الدار املغصوبة إذا 
هذا األصل تبني منه وجه صحة مذهب اجلمهور القائلني بعدم بطالا ووجه مذهب ابن حنبل وأصبغ عرضت على 

 وسائر القائلني ببطالا وقد أذكرت هذه املسألة مسألة أخرى ترجع إىل هذا املعىن وهي

  

  المسألة الثامنة األمر والنهي 

ا عنه عند فرض االنفراد وكان أحدمها يف حكم التبع لآلخر إذا تواردا على متالزمني فكان أحدمها مأمورا به واآلخر منهي
وجودا أو عدما فإن املعترب من االقتضاءين ما انصرف إىل جهة املتبوع وأما ما انصرف إىل جهة التابع فملغى وساقط 

ي هنالك غري االعتبار شرعا والدليل على ذلك أمور أحدها ما تقدم تقريره يف املسألة قبلها هذا وإن كان األمر والنه
صريح وهنا صريح فال فرق بينهما إذا ثبت حكم التبعية ولذلك نقول إن القائل ببطالن البيع وقت النداء مل ينب على 

 كون النهي تبعيا وإمنا بىن البطالن على كونه مقصودا والثاين أنه ال خيلو إذا تواردا على املتالزمني إما أن يردا معا عليهما

 يرد أحدمها دون اآلخر واألول غري صحيح إذ قد فرضنامها متالزمني فال ميكن االمتثال يف التلبس ما أو ال يردا ألبتة أو
الجتماع األمر والنهي فمن حيث أخذ يف العمل صادمه النهي عنه ومن حيث تركه صادمه األمر فيؤدي إىل اجتماع 

غري واقع فما أدى إليه غري صحيح والثاين كذلك األمر والنهي على املكلف فعل أو ترك وهو تكليف مبا ال يطاق وهو 
أيضا ألن الفرض أن الطلبني توجها فال ميكن ارتفاعهما معا فلم يبق إال أن يتوجه أحدمها دون الثاين وقد فرضنا أحدمها 

ع وال يصح متبوعا وهو املقصود أوال واآلخر تابعا وهو املقصود ثانيا فتعني توجه ما تعلق باملتبوع دون ما تعلق بالتاب
العكس ألنه خالف املعقول والثالث االستقراء من الشريعة كالعقد على األصول مع منافعها وغالا والعقد على الرقاب 

مع منافعها وغالا فإن كل واحد منهما مما يقصد يف نفسه فلإلنسان أن يتملك الرقاب ويتبعها منافعها وله أيضا أن 
 الرقاب من جهة استيفاء املنافع ويصح القصد إىل كل واحد منهما فمثل هذه األمثلة يتملك أنفس املنافع خاصة وتتبعها

يتبني فيها وجه التبعية بصور ال خالف فيها وذلك أن العقد يف شراء الدار أو الفدان أو اجلنة أو العبد أو الدابة أو الثوب 
بعة هلا ألن املنافع قد تكون موجودة والغالب أن وأشباه ذلك جائز بال خالف وهو عقد على الرقاب ال على املنافع التا

 تكون وقت العقد معدومة وإذا كانت معدومة

امتنع العقد عليها للجهل ا من كل جهة ومن كل طريق إذ ال يدري مقدارها وال صفتها وال مدا وال غري ذلك بل ال 
لنهي عن بيع الغرر واهول بل العقد على يدري هل توجد من أصل أم ال فال يصح العقد عليها على فرض انفرادها ل

wاألبضاع ملنافعها جائز ولو انفرد العقد على منفعة البضع المتنع مطلقا إن كان وطئا والمتنع فيما سوى البضع أيضا إال 
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والعكس بضابط خيرج املعقود عليه من اجلهل إىل العلم كاخلدمة والصنعة وسائر منافع الرقاب املعقود عليها على االنفراد 
كذلك أيضا كمنافع األحرار جيوز العقد عليها يف اإلجارات على اجلملة باتفاق وال جيوز العقد على الرقاب باتفاق ومع 

ذلك فالعقد على املنافع فيه يستتبع العقد على الرقبة إذ احلر حمجور عليه زمن استيفاء املنفعة من رقبته بسبب العقد وذلك 
 ها لكن بالقصد الثاينأثر كون الرقبة معقودا علي

وهذا املعىن أوضح من أن يستدل عليه وهو على اجلملة يعطى أن التوابع مع املتبوعات ال يتعلق ا من حيث هي توابع 
أمر وال ي وإمنا يتعلق ا األمر والنهي إذا قصدت ابتداء وهي إذ ذاك متبوعة ال تابعة فإن قيل هذا مشكل بأمور أحدها 

ا إن الرقاب وباجلملة الذوات ال ميلكها إال اهللا تعاىل وإمنا املقصود يف التملك شرعا منافع الرقاب ألن أن العلماء قالو
املنافع هى اليت تعود على العباد باملصاحل ال أنفس الذوات فذات األرض أو الدار أو الثوب أو الدرهم مثال ال نفع فيها وال 

من حيث إن األرض تزدرع مثال والدار تسكن والثوب يلبس والدرهم ضر من حيث هي ذوات وإمنا حيصل املقصود ا 
يشترى به ما يعود عليه باملنفعة فهذا ظاهر حسبما نصوا عليه وإذا كان كذلك فالعقد أوال إمنا وقع على املنافع خاصة 

  بطل فكل ما فرضوالرقاب ال تدخل حتت امللك فال تابع وال متبوع وإذا مل يتصور فيما تقدم وأشباهه تابع ومتبوع

من املسائل خارج عن متثيل األصل املستدل عليه فال بد من إثباته أوال واقعا يف الشريعة مث االستدالل عليه ثانيا والثاين إن 
سلمنا أن الذوات هي املعقود عليها فاملنافع هي املقصود أوال منها ملا تقدم من أن الذوات ال نفع فيها وال ضر من حيث 

ر املقصود أوال هي املنافع وحني كانت املنافع ال حتصل على اجلملة إال عند حتصيل الذوات سعى العقالء هي ذوات فصا
يف حتصيلها فالتابع إذا يف القصد هى الذوات واملتبوع هو املنافع فاقتضى هذا حبكم ما حتصل أوال أن تكون الذوات مع 

ر تابعة حلكم منافعه باتفاق بل ال تكون اإلجارة وال الكراء يف املنافع يف حكم املعدوم وذلك باطل إذ ال تكون ذات احل
شيء يتبعه ذات ذلك الشيء فاكتراء الدار ميلك منفعتها وال يتبعه ملك الرقبة وكذلك كل مستأجر من أرض أو حيوان 

 أو عرض أو غري ذلك فهذا أصل منخرم إن كان مبنيا على أمثال هذه األمثلة

 نص على خالف ذلك فإنه قال من باع خنال قد أبرت فثمرها للبائع إال أن يشترطها املبتاع والثالث أنا وجدنا الشارع
وقال من باع عبدا وله مال فماله لسيده إال أن يشترطه املبتاع فهذان حديثان مل جيعال املنفعة للمبتاع بنفس العقد مع أا 

ع للبائع وال يكون كذلك إال عند انفصال الثمرة عن عندكم تابعة لألصول كسائر منافع األعيان بل جعل فيهما التاب
األصل حكما وهو يعطى يف الشرع انفصال التابع من املتبوع وهو معارض ملا تقدم فال يكون صحيحا والرابع أن املنافع 

 مقصودة بال خالف بني العقالء وأرباب العوائد وإن فرض األصل مقصودا فكالمها مقصود ولذلك يزاد يف مثن األصل

حبسب زيادة املنافع وينقص منه حبسب نقصاا وإذا ثبت هذا فكيف تكون املنافع ملغاة وهي مثمونة معتد ا يف أصل 
العقد مقصودة فهذا يقتضى القصد إليها وعدم القصد إليها معا وهو حمال وال يقال إن القصد إليها عادي وعدم القصد 

 الشارع غري قاصد هلا يف احلكم مبين على عدم القصدإليها شرعي فانفصال فال تناقض ألنا نقول كون 

إليها عرفا وعادة ألن من أصول الشرع إجراء األحكام على العوائد ومن أصوله مراعاة املصاحل ومقاصد املكلفني فيها 
ء ثبت أن أعىن يف غري العبادات احملضة وإذا تقرر أن مصاحل األصول هي املنافع وأن املنافع مقصودة عادة وعرفا للعقال w
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حكم الشرع حبسب ذلك وقد قلتم إن املنافع ملغاة شرعا مع األصول فهي إذا ملغاة يف عادات العقالء لكن تقرر أا 
مقصودة يف عادات العقالء هذا خلف حمال فاجلواب عن األول أن ما أصلوه صحيح وال يقدح يف مقصودنا ألن األفعال 

اله يف الصفات والذوات فكما تضاف األفعال إىل العباد كذلك تضاف إليهم أيضا ليس للعبد فيها ملك حقيقي إال مثل م
الصفات والذوات وال فرق بينهما إال أن من األفعال ما هو لنا مكتسب وليس لنا من الصفات وال الذوات شيء 

يق إليها ومن مكتسب لنا وما أضيف لنا من األفعال كسبا فإمنا هي أسباب ملسببات هي أنفس املنافع واملضار أو طر
 جهتها كلفنا يف األسباب باألمر

والنهي وأما أنفس املسببات من حيث هي مسببات فمخلوقة هللا تعاىل حسبما تقرر يف كتاب األحكام فكما جيوز إضافة 
املنافع واملضار إلينا وإن كانت غري داخلة حتت قدرتنا كذلك الذوات يصح إضافتها إلينا على ما يليق بنا ويدلك على 

لك أن منها ما جيوز التصرف فيه باإلتالف والتغيري كذبح احليوان وقتلة للمأكلة وإتالف املطاعم واملشارب واملالبس ذ
باألكل والشرب واللباس وما أشبه ذلك وأبيح لنا إتالف ما ال ينتفع به إذا كان مؤذيا أو مل يكن مؤذيا وكان إتالفه 

 كإزالة الشجرة املانعة للشمس عنك وما أشبه ذلك فجواز التصرف يف تكملة ملا ليس بضروري وال حاجي من املنافع
أنفس الذوات باإلتالف والتغيري وغريمها دليل على صحة متلكها شرعا وال يبقى بيننا وبني من أطلق تلك العبارة أن 

ك الذوات وكانت املنافع الذوات ال ميلكها إال اهللا سوى اخلالف يف اصطالح وأما حقيقة املعىن فمتفق عليها وإذا ثبت مل
ناشئة عنها صح كون املنافع تابعة وتصور معىن القاعدة واجلواب عن الثاين أنه إن سلم على اجلملة فهو يف التفصيل غري 

مسلم أما أن املقصود املنافع فكذلك نقول إال أن املنافع ال ضابط هلا إال ذواا اليت نشأت عنها وذلك أن منافع األعيان ال 
 وإن احنصرت األعيان فإن العبد مثال قد هيئ يف أصل خلقته إىل كل ما يصلح له اآلدمي من اخلدمتنحصر 

واحلرف والصنائع والعلوم والتعبدات وكل واحد من هذه اخلمسة جنس حتته أنواع تكاد تفوت احلصر وكل نوع حتته 
ذه األمور فدخوله يف جنس واحد معرفا فيه أو أشخاص من املنافع ال تتناهى هذا وإن كان يف العادة ال يقدر على مجيع ه

يف بعض أصنافه يكفى يف حصر ما ال يتناهى من املنافع حبيث يكون كل شخص منها تصح مؤآجرته عليه من الغري 
بأجرة ينتفع ا عمره وكذلك كل رقبه من الرقاب وعني من األعيان اململوكة لالنتفاع ا فالنظر إىل األعيان نظر إىل 

املنافع وأما إذا نظرنا إىل املنافع فال ميكن حصرها يف حيز واحد وإمنا حيصر منها بعض إليه يتوجه القصد حبسب كليات 
الوقت واحلال واإلمكان فحصل القصد من جهتها جزئيا ال كليا ومل تنضبط املنافع من جهتها قصدا ال يف الوقوع وجودا 

ط منها بعض إىل حد حمدود وشئ معلوم وذلك كله جزئي ال كلي وال يف العقد عليها شرعا حلصول اجلهالة حىت يضب
فإذا النظر إىل املنافع خصوصا نظر إىل جزئيات املنافع والكلي مقدم على اجلزئي طبعا وعقال وهو أيضا مقدم شرعا كما 

وأن املنافع هي التابعة مر فقد تبني من هذا على تسليم أن املقصود املنافع أن الذوات هي املقدمة املقصودة أوال املتبوعة 
 وظهر لك حكمة الشارع يف إجازة

ملك الرقاب ألجل املنافع وإن كانت غري معلومة وال حمصورة ومنع ملك املنافع خصوصا إال على احلصر والضبط والعلم 
لة خبالف املقيد احملاط به حبسب اإلمكان ألن أنفس الرقاب ضابط كلي جلملة املنافع فهو معلوم من جهة الكلية احلاص w
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أنفس املنافع مستقلة بالنظر فيها فإا غري منضبطة يف أنفسها وال معلومة أمدا وال حدا وال قصدا وال مثنا وال مثمونا فإذا 
ردت إىل ضابط يليق ا حيصل العلم من تلك اجلهات أمكن العقد عليها والقصد يف العادة إليها فإن أجازه الشارع جاز 

السؤال من املنافع إذا كانت هى املقصودة فالرقاب تابعة إذ هي الوسائل إىل املقصود فإن أراد أا وإال امتنع وما ذكر يف 
تابعة هلا مطلقا فممنوع مبا تقدم وإن أراد تبعية ما فمسلم وال يلزم من ذلك حمظور فإن األمور الكلية قد تتبع جزئياا 

إلميان أصل الدين مث إنك جتده وسيلة وشرطا يف صحة العبادات بوجه ما وال يلزم من ذلك تبعيتها هلا مطلقا وأيضا فا
حسبما نصوا عليه والشرط من توابع املشروط فيلزم إذا على مقتضى السؤال أن تكون األعمال هى األصول واإلميان تابع 

هرت يف األصل هلا أوال ترى أنه يزيد بزيادة األعمال وينقص بنقصاا لكن ذلك باطل فال بد أن تكون التبعية إن ظ
 جزئية ال كلية

وكذلك نقول إن العقد على املنافع بانفرادها يتبعها األصول من حيث إن املنافع ال تستوىف إال من األصول فال ختلو 
األصول من إبقاء يد املنتفع عليها وحتجريها عن انتفاع صاحبها ا كالعقد على األصول سواء وهو معىن امللك إال أنه 

نتفاع باملنافع املعقود عليها ومنقض بانقضائها فلم يسم يف الشرع وال يف العرف ملكا وإن كان كذلك مقصور على اال
يف املعىن ألن العرف العادي والشرعي قد جرى بأن التملك يف الرقاب هو التملك املطلق األبدي الذي ال ينقطع إال 

ك للمسلم أن يستأجر نفسه من الذمي ألنه ملا ملك منفعة باملوت أو بانتفاع صاحبها ا أو املعاوضة عليها وقد كره مال
املسلم صار كأنه قد ملك رقبته وامتنع شراء الشيء على شرط فيه حتجري كشراء األمة على أن يتخذها أم ولد أو على أن 

شركة ألن ال يبيع وال يهب وما أشبه ذلك ألنه ملا حجر عليه بعض منافع الرقبة فكأنه مل ميلكها ملكا تاما وليس ب
الشركة على الشياع وهذا ليس كذلك وانظر يف تعليل مالك املسألة يف باب ما يفعل بالوليدة إذا بيعت يف املوطأ فقد 
تبني أن هذا األصل املستدل عليه مؤسس ال منخرم واحلمد هللا واجلواب عن الثالث أن ما ذكر فيه شاهد على صحة 

ل برزت على ملك البائع فهو املستحق هلا أوال بسبب سبق استحقاقه ألصلها املسألة وذلك أن الثمرة ملا برزت يف األص
 على حكم التبعية لألصل فلما صار األصل للمشترى ومل

يكن مث اشتراط وكانت قد أبرزت ومتيزت بنفسها عن أصلها مل تنتقل املنفعة إليه بانتقال األصل إذ كانت قد تعينت 
للمشتري إعماال للتبعية لكان هذا العمل بعينه قطعا وإمهاال للتبعية بالنسبة إىل البائع منفعة ملن كان األصل إليه فلو صارت 

وهو السابق يف استحقاق التبعية فثبتت أا دون املشتري وكذلك مال العبد ملا برز يف يد العبد ومل ينفصل عنه أشبه 
 فإن اشترطه املشترى فال إشكال وإمنا جاز اشتراطه الثمرة مع األصل فاستحقه األول حبكم التبعية قبل استحقاق الثاين له

وإن تعلق به املانع من أجل بقاء التبعية أيضا فإن الثمرة قبل الطيب مضطرة إىل أصلها ال حيصل االنتفاع ا إال مع 
بد استصحابه فأشبهت وصفا من أوصاف األصل وكذلك مال العبد جيوز اشتراطه وإن مل جيز شراؤه وحده ألنه ملك الع

ويف حوزه ال ميلكه السيد إال حبكم االنتزاع كالثمرة الىت مل تطب فاحلاصل أن التبعية لألصل ثابتة على اإلطالق غري أن 
مسألة ظهور الثمرة ومال العبد تعارض فيها جهتان للتبعية جهة البائع وجهة املشتري فكان البائع أوىل ألنه املستحق 

wلتبعية وهذا واضح جدا واجلواب عن الرابع أن القصد إىل املنافع ال إشكال يف حصوله األول فإن اشترطه املبتاع انتقلت ا
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على اجلملة ولكن إذا أضيفت إىل األصل يبقى النظر هل مقصودة من حيث أنفسها على االستقالل أم هى مقصودة من 
 حيث رجوعها إىل األصل كوصف من أوصافه

 صحيح ألن املنافع اليت مل تربز إىل الوجود بعد مقصودة وجيوز العقد فإن قلت إا مقصودة على حكم االستقالل فغري
عليها مع األصل ولكنها ليست مبقصودة إال من جهة األصل فالقصد راجع إىل األصل فالشجرة إذا اشتريت أو العبد قبل 

 مقصود فيها هذه أن يتعلم خدمة أو صناعة ومل يستفد ماال واألرض قبل أن تكرى أو تزدرع وكذلك سائر األشياء
املنافع وغريها لكن من جهة األعيان والرقاب ال من جهة أنفس املنافع إذ هي غري موجودة بعد فليست مبقصودة إذا قصد 
االستقالل وهو املراد بأا غري مقصودة وإمنا املقصود األصل فاملنافع إمنا هى كاألوصاف يف األصل كشراء العبد الكاتب 

عامل لالنتفاع بعلمه أو لغري ذلك من أوصافه الىت ال تستقل يف أنفسها وال ميكن أن تستقل ألن أوصاف ملنفعة الكتابة أو ال
 الذات ال ميكن استقالهلا دون الذات قد

زيد يف أمثان الرقاب ألجلها فحصل جلهتها قسط من الثمن ال من حيث االستقالل بل من حيث الرقاب وقد مر أن 
لكلية وإذا ثبت اندفع التنايف والتناقض وصح األصل املقرر واحلمد هللا وحاصل األمر أن الرقاب هي ضوابط املنافع با

الطلبني مل يتواردا على هذا اموع يف احلقيقة وإمنا توجه الطلب إىل املتبوع خاصة فصل وبقي هنا تقسيم مالئم ملا تقدم 
نقسم ثالثة أقسام أحدها ما كان يف أصله بالقوة مل يربز إىل وهو أن منافع الرقاب وهى الىت قلنا إا تابعة هلا على اجلملة ت

الفعل ال حكما وال وجودا كثمرة الشجر قبل اخلروج وولد احليوان قبل احلمل وخدمة العبد ووطء قبل حصول التهيئة 
 عن أن تستقل وما أشبه ذلك فال خالف يف هذا القسم أن املنافع هنا غري مستقلة يف احلكم إذ مل تربز إىل الوجود فضال

 فال قصد إليها هنا ألبتة

وحكمها التبعية كما لو انفردت فيه الرقبة باالعتبار والثاين ما ظهر فيه حكم االستقالل وجودا وحكما أو حكما عاديا 
ا أو شرعيا كالثمرة بعد اليبس وولد احليوان بعد استغنائه عن أمه ومال العبد بعد االنتزاع وما أشبه ذلك فال خالف أيض
أن حكم التبعية منقطع عنه وحكمه مع األصل حكم غري املتالزمني إذا اجتمعا قصدا ال بد من اعتبار كل واحد منهما 
على القصد األول مطلقا والثالث ما فيه الشائبتان فمباينة األصل فيه ظاهرة لكن على غري االستقالل فال هو منتظم يف 

ما كان هذا املعىن فيه حمسوسا كالثمرة الظاهرة قبل مزايلة األصل والعبد سلك األول وال يف الثاين وهو ضربان األول 
ذي املال احلاضر حتت ملكه وولد احليوان قبل االستغناء عن أمه وحنو ذلك واآلخر ما كان يف حكم احملسوس كمنافع 

ركوب والوطء واخلدمة العروض واحليوان والعقار وأشباه ذلك مما حصلت فيه التهيئة للتصرفات الفعلية كاللبس وال
واإلستصناع واالزدراع والسكىن وأشباه ذلك فكل واحد من الضربني قد اجتمع مع صاحبه من وجه وانفرد عنه من 

 وجه ولكن احلكم فيهما واحد فالطرفان يتجاذبان يف كل مسألة من هذا القسم ولكن ملا ثبتت التبعية

 ما يتعلق جبهة املتبوع كما مر بيانه ومن جهة أخرى ملا برز التابع وصار على اجلملة ارتفع توارد الطلبني عنه وصار املعترب
مما يقصد تعلق الغرض يف املعاوضة عليه أو يف غري ذلك من وجوه املقاصد التابعة على اجلملة وال ينازع يف هذا أيضا إذ 

w ال تكون قيمته كقيمته مع املال وال ال يصح أن تكون الشجرة املثمرة يف قيمتها لو مل تكن مثمرة وكذلك العبد دون مال
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العبد الكاتب كالعبد غري الكاتب فصار هذا القسم من هذه اجلهة حمل نظر واجتهاد بسبب جتاذب الطرفني فيه وأيضا 
فليس جتاذب الطرفني على حد واحد بل يقوى امليل إىل أحد الطرفني يف حال وال يقوى يف حال أخرى وأنت تعلم أن 

ها اإلبار ليست يف القصد وال يف احلكم كما بعد اإلبار وقبل بدو الصالح وال هي قبل بدو الصالح الثمرة حني برزو
كما بعد بدو الصالح وقبل اليبس فإا قبل اإلبار للمشترى فإذا أبرت فهي عند أكثر العلماء للبائع إال أن يشترطها 

ستقالل وبعدت من التبعية فجاز بيعها بانفرادها ولكن املبتاع فتكون له عند األكثر فإذا بدا صالحها فقد قربت من اال
من اعترب االستقالل قال هي مبيعة على حكم اجلذ كما لو يبست على رءوس الشجر فال جائحة فيها ومن اعترب عدم 

 االستقالل وأبقى

بأا ملا افتقرت إىل حكم التبعية قال حكمها على التبعية ملا بقي من مقاصد األصل فيها ووضع فيها اجلوائح اعتبارا 
األصل كانت كاملضمونة إليه التابعة له فكأا على ملك صاحب األصل وحني تعني وجه االنتفاع ا على املعتاد صارت 

كاملستقلة فكانت اجلائحة اليسرية مغتفرة فيها ألن اليسري يف الكثري كالتبع ومن هنا اختلفوا يف السقي بعد بدو الصالح 
 أم على املبتاع فإذا انتهى الطيب يف الثمرة ومل يبق هلا ما تضطر إىل األصل فيه وإمنا بقي ما حيتاج إليه هل هو على البائع

فيه على جهة التكملة من بقاء النضارة وحفظ املائية اختلف هل بقي فيها حكم اجلائحة أم ال بناء على أا استقلت 
عت املائية والنظارة اتفق اجلميع على حكم االستقالل فانقطعت بنفسها وخرجت عن تبعية األصل مطلقا أم ال فإذا انقط

التبعية وعلى حنو من هذا التقرير جيري احلكم يف كل ما يدخل حتت هذه الترمجة فصل وعلى هذا األصل تتركب فوائد 
 منها أن كل شيء بينه وبني اآلخر تبعية جار يف احلكم جمرى التابع

ه أصل آخر كمسألة اإلجارة على اإلمامة مع األذان أو خدمة املسجد ومسألة اكتراء واملتبوع املتفق عليه ما مل يعارض
 الدار تكون فيها الشجرة أو مساقاة الشجر يكون بينها البياض اليسري ومسألة الصرف والبيع إذا

بينها قلة وكثرة فإن كان أحدمها يسريا وما أشبه ذلك من املسائل اليت تتالزم يف احلس أو يف القصد أو يف املعىن ويكون 
للقليل مع الكثري حكم التبعية ثبت ذلك يف كثري من مسائل الشريعة وإن مل يكن بينهما تالزم يف الوجود ولكن العادة 
جارية بأن القليل إذا انضم إىل الكثري يف حكم امللغى قصدا فكان كامللغى حكما ومنها أن كل تابع قصد فهل تكون 

 على اجلملة ال على التفصيل أم هي مقصودة على اجلملة والتفصيل واحلق الذي تقتضيه التبعية زيادة الثمن ألجله مقصودة
أن يكون القصد مجليا ال تفصيليا إذ لو كان تفصيليا لصار إىل حكم االستقالل فكان النهي واردا عليه فامتنع وكذلك 

كم التبعية فله جهتان جهة زيادة الثمن ألجله يكون إذا فرض هذا القصد فإن كان مجليا صح حبكم التبعية وإذا ثبت ح
وجهة عدم القصد إىل التفصيل فيه فإذا فات ذلك التابع فهل يرجع بقيمته أم ال خيتلف يف ذلك وألجله اختلفوا يف مسائل 

 داخلة حتت هذا الضابط كالعبد إذا رد بعيب وقد كان أتلف ماله فهل يرجع

رة الشجرة وصوف الغنم وأشباه ذلك ومنها قاعدة اخلراج بالضمان فاخلراج تابع على البائع بالثمن كله أم ال وكذلك مث
لألصل فإذا كان امللك حاصال فيه شرعا فمنافعه تابعة سواء طرأ بعد ذلك استحقاق أو ال فإن طرأ االستحقاق بعد ذلك 

wم الرجوع جتدها جارية على كان كانتقال امللك على االستئناف وتأمل مسائل الرجوع بالغالت يف االستحقاق أو عد
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هذا األصل ومنها يف تضمني الصناع ما كان تابعا للشيء املستصنع فيه هل يضمنه الصانع كجفن السيف ومنديل الثوب 
 وطبق اخلبز ونسخة الكتاب

انع املستنسخ ووعاء القمح وحنو ذلك بناء على أنه تابع كما يضمن نفس املستصنع أم ال فال يضمن ألنه وديعة عند الص
ومنها يف الصرف ما كان من حلية السيف واملصحف وحنومها تابعا وغري تابع ومسائل هذا الباب كثرية فصل ومن 

الفوائد يف ذلك أن كل ما ال منفعة فيه من املعقود عليه يف املعاوضات ال يصح العقد عليه وما فيه منفعة أو منافع ال خيلو 
 اما أن ينتفع به فال إشكال يف أنه جارمن ثالثة أقسام أحدها أن يكون مجيعها حر

جمرى ما ال منفعة فيه ألبتة والثاين أن يكون مجيعها حالال فال إشكال يف صحة العقد به وعليه وهذان القسمان وإن 
تصورا يف الذهن بعيد أن يوجدا يف اخلارج إذ ما من عني موجودة ميكن االنتفاع ا والتصرف فيها إال وفيها جهة 

ة مفسدة وقد تقدمت اإلشارة إىل هذا يف كتاب املقاصد فال بد من هذا االعتبار وهو ظاهر باالستقراء مصلحة وجه
فريجع القسمان إذا إىل القسم الثالث وهو أن يكون بعض املنافع حالال وبعضها حراما فههنا معظم نظر املسألة وهو أوال 

 عرفا واجلانب اآلخر تابع غري مقصود بالعادة إال أن يقصد ضربان أحدمها أن يكون أحد اجلانبني هو املقصود باألصالة
على اخلصوص وعلى خالف العادة فال إشكال يف أن احلكم ملا هو مقصود باألصالة والعرف واآلخر ال حكم له ألنا لو 

 وهو من األدلة اعتربنا اجلانب التابع مل يصح لنا متلك عني من األعيان وال عقد عليه ألجل منافعه ألن فيه منافع حمرمة
على سقوط الطلب يف جهة التابع وقد تقدم بيان هذا املعىن يف املسألة السابقة وأن جهة التبعية يلغى فيها ما تعلق ا من 

 الطلب فكذلك ههنا

 اللهم إال أن يكون للعاقد قصد إىل احملرم على اخلصوص فإن هذا حيتمل وجهني األول اعتبار القصد األصيل وإلغاء التابع

وإن كان مقصودا فريجع إىل الضرب األول واآلخر اعتبار القصد الطارئ إذ صار بطريانه سابقا أو كالسابق وما سواه 
كالتابع فيكون احلكم له ومثاله يف أصالة املنافع احملللة شراء األمة بقصد إسالمها للبغاء كسبا به وشراء الغالم للفجور به 

طع الطريق وبعض األشياء للتدليس ا ويف أصالة املنافع احملرمة شراء الكلب للصيد وشراء العنب ليعصر مخرا والسالح لق
 والضرع والزرع على رأي من منع

ذلك وشراء السرقني لتدمني املزارع وشراء اخلمر للتخليل وشراء شحم امليتة لتطلى به السفن أو يستصبح به الناس وما 
أكثر ألن اعتبار ما يقصد باألصالة والعادة هو الذي جاء يف الشريعة القصد أشبه ذلك واملنضبط هو األول والشواهد عليه 

إليه بالتحرمي والتحليل فإن شراء األمة لالنتفاع ا يف التسري إن كانت من على الرقيق أو اخلدمة إن كانت من الوخش 
لذين نزل القرآن عليهم ولذلك حذف وشراء اخلمر للشرب وامليتة والدم واخلرتير لألكل هو الغالب املعتاد عند العرب ا

متعلق التحرمي والتحليل يف حنو حرمت عليكم أمهاتكم إىل قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم فوجه التحليل والتحرمي على 
أنفس األعيان ألن املقصود مفهوم وكذلك قال وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما 

إن كان ذلك حمرما يف غري األكل ألن أول املقاصد وأعظمها هو األكل وما سوى ذلك مما يقصد بالتبع وماال وأشباهه و
wيقصد يف نفسه عادة إال بالتبعية ال حكم له وقد ورد حترمي امليتة وأخواا وقيل للنيب عليه الصالةوالسالم يف شحم امليتة 
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دل على منع البيع ومل يعذرهم حباجتهم إليه يف بعض األوقات ألن إنه تطلى به السفن ويستصبح به الناس فأورد ما 
 املقصود هو األكل حمرم وقال لعن اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أمثاا

عادة هو وقال يف اخلمر إن الذي حرم شرا حرم بيعها وإن اهللا إذا حرم شيئا حرم مثنه ألجل أن املقصود من احملرم يف ال
الذي توجه إليه التحرمي وما سواه تبع ال حكم له وألجل ذلك أجازوا نكاح الرجل ليرب ميينه إذا حلف أن يتزوج على 

امرأته ومل يكن قصده البقاء ألن هذا من توابع النكاح اليت ليست مبقصودة يف أصل النكاح وال تعترب يف أنفسها وإمنا تعترب 
توابع مقصودة شرعا حىت يتوجه عليها مقتضاها من الطلب مل جيز كثري من العقود من حيث هي توابع ولو كانت ال

للجهالة بتلك املنافع املقصودة بل مل جيز النكاح ألن الرجل إذا نكح لزمه القيام على زوجته باإلنفاق وسائر ما حتتاج إليه 
هول فاملنافع التابعة للرقبة املعقود عليها أو زيادة إىل بذل الصداق وذلك كله كالعوض من االنتفاع بالبضع وهذا مثن جم

للمنافع اليت هي سابقة يف املقاصد العادية هي املعتربة وما سواها مما هو تبع ال ينبين عليه حكم إال أن يقصد قصدا فيكون 
 فيه نظر والظاهر أن ال حكم له يف ظاهر الشرع لعموم ما تقدم من األدلة وخلصوص احلديث

م امليتة وأنه مما يقصد لطالء السفن ولالستصباح وكال األمرين مما يصح االنتفاع بالشحم فيه على يف سؤاهلم عن شح
اجلملة ولكن هذا القصد اخلاص ال يعارض القصد العام فإن صار التابع غالبا يف القصد وسابقا يف عرف بعض األزمنة 

وما أظن هذا يتفق هكذا بإطالق ولكن أن فرض حىت يعود ما كان باإلصالة كاملعدوم املطرح فحينئذ ينقلب احلكم 
 اتفاقه انقلب احلكم والقاعدة مع ذلك ثابتة كما وضعت يف الشرع وإن مل يتفق ولكن القصد إىل التابع كثري

فاألصل اعتبار ما يقصد مثله عرفا واملسألة خمتلف فيها على اجلملة اعتبارا باالحتمالني وقاعدة الذرائع أيضا مبنية على 
القصد إىل املمنوع وكثرة ذلك يف ضم العقدين ومن ال يراها بين على أصل القصد يف انفكاك العقدين عرفا وأن سبق 

القصد األصلي خالف ذلك والضرب الثاين أن ال يكون أحد اجلانبني تبعا يف القصد العادي بل كل واحد منهما مما 
إذا فرضنا العني والصياغة مقصودتني معا عرفا أو يسبق كل يسبق القصد إليه عادة باألصالة كاحللى واألواين احملرمة 

واحد منهما على االنفراد عرفا فهذا مبقتضى القاعدة املتقدمة ال ميكن القضاء فيه باجتماع األمر والنهي ألن متعلقيهما 
لب املتوجه إىل التابع متالزمان فال بد من انفراد أحدمها وإطراح اآلخر حكما أما على اعتبار التبعية كما مر فيسقط الط

 وأما على عدم اعتباوها فيصري التابع عفوا ويبقى التعيني فهو حمل اجتهاد وموضع إشكال ويقل وقوع

مثل هذا يف الشريعة وإذا فرض وقوعه فكل أحد وما أداه إليه اجتهاده وقد قال املازري يف حنو هذا القسم يف البيوع 
عة احملرمة مقصودة يقتضي أن هلا حصة من الثمن والعقد واحد على شيء واحد ال ينبغي أن يلحق باملمنوع ألن كون املنف

سبيل إىل تبعيضه واملعاوضة على احملرم منه ممنوعة فمنع الكل الستحالة التمييز وإن سائر املنافع املباحة يصري مثنها جمهوال 
وى ههنا إذا قد ثبت القصد إىل املمنوع وأيضا لو قدر انفراده بالعقد هذا ما قال وهو متوجه وأيضا فقاعدة الذرائع تق

فقاعدة معارضة درء املفاسد جللب املصاحل جارية هنا ألن درء املفاسد مقدم وألن قاعدة التعاون هنا تقضى بأن املعاملة 
 وشراءعلى مثل هذا تعاون على اإلمث والعدوان ولذلك مينع باتفاق شراء العنب للخمر قصدا وشراء السالح لقطع الطريق 
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الغالم للفجور وأشباه ذلك وإن كان ذلك القصد تبعيا فهذا أوىل أن يكون متفقا على احلكم باملنع فيه لكنه من باب سد 
الذرائع وإمنا وقع النظر اخلاليف يف هذا الباب بالنسبة إىل مقطع احلكم وكون املعاوضة فاسدة أو غري فاسدة وقد تقدم 

  لذلك بسط يف كتاب املقاصد 

  لة التاسعة ورد األمر والنهي المسأ

على شيئني كل واحد منهما ليس بتابع لآلخر وال مها متالزمان يف الوجود وال يف العرف اجلاري إال أن املكلف ذهب 
قصده إىل مجعهما معا يف عمل واحد ويف غرض واحد كجمع احلالل واحلرام يف صفقة واحدة ولنصطلح يف هذا املكان 

  اإلباحة ألنعلى وضع األمر يف موضع

احلكم فيهما واحد ألن األمر قد يكون لإلباحة كقوله تعاىل فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل اهللا وإمنا قصد هنا 
االختصار ذا االصطالح واملعىن يف املساق مفهوم فمعلوم أن كل واحد منهما غري تابع يف القصد بالفرض وال ميكن 

صد يأباه واملقاصد معتربة يف التصرفات وألن االستقراء من الشرع عرف أن لإلجتماع محلهما على حكم االنفراد ألن الق
تأثريا يف أحكام ال تكون حالة االنفراد ويستوي يف ذلك االجتماع بني مأمور ومنهي مع االجتماع بني مأمورين أو 

 وى اهللا تعاىل عن اجلمع بني منهيني فقد ى عليه الصالة والسالم عن بيع وسلف وكل واحد منهما لو انفرد جلاز
األختني يف النكاح مع جواز العقد على كل واحدة بانفرادها ويف احلديث النهي عن اجلمع بني املرأة وعمتها واملرأة 

وخالتها وقال إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم وهو داخل باملعىن يف مسألتنا من حيث كان للجمع حكم ليس لالنفراد 
 ثرا وهو دليل وكان تأثريه يف قطع األرحام وهو رفع اإلجتماع وهو دليل أيضا على تأثري اإلجتماعفكان اإلجتماع مؤ

ويف احلديث النهي عن إفراد يوم اجلمعة بالصوم حىت يضم إليه ما قبله أو ما بعده وكذلك ى عن تقدم شهر رمضان 
فترق وتفريق اتمع خشية الصدقة وذلك يقتضى أن بيوم أو يومني وعن صيام يوم الفطر ملثل ذلك أيضا وى عن مجع امل

لالجتماع تأثريا ليس لالنفراد واقتضاؤه أن لالنفراد حكما ليس لالجتماع يبني أن لالجتماع حكما ليس لالنفراد ولو يف 
 سلب االنفراد

األم وولدها وهو يف وى عن اخلليطني يف األشربة ألن الجتماعهما تأثريا يف تعجيل صفة اإلسكار وعن التفرقة بني 
الصحيح وعن التفرقة بني األخوين وهو حديث حسن وهو كثري يف الشريعة وأيضا فإذا أخذ الدليل يف اإلجتماع أعم من 

 هذا تكاثرت األدلة على اعتباره

 والتظاهر يف اجلملة كاألمر باالجتماع والنهي عن التفرقة ملا يف االجتماع من املعاين اليت ليست يف االنفراد كالتعاون
وإظهار أة اإلسالم وشعائره وإمخاد كلمة الكفر ولذلك شرعت اجلماعات واجلمعات واألعياد وشرعت املواصالت بني 

ذوي األرحام خصوصا وبني سائر أهل اإلسالم عموما وقد مدح اإلجتماع وذم االفتراق وأمر بإصالح ذات البني وذم 
ذا املعىن وأيضا فاالعتبار النظري يقضي أن لالجتماع أمرا زائدا ال يوجد مع ضدها وما يؤدي إليها إىل غري ذلك مما يف ه

االفتراق هذا وجه تأثري اإلجتماع ولالفتراق أيضا تأثري من جهة أخرى فإا إذا كان لالجتماع معان ال تكون يف االفتراق 
w فلالفتراق أيضا معان ال تزيلها حالة االجتماع فالنهي عن البيع
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عني قضى بأن الفتراقهما معىن هو موجود حالة االجتماع وهو االنتفاع بكل واحد منهما إذ مل يبطل ذلك والسلف جمتم
املعىن باالجتماع ولكنهما نشأ بينهما معىن زائد ألجله وقع النهي وزيادة املعىن يف االجتماع ال يلزم أن يعدم معاين 

ه مما ذكر من األدلة وأيضا فإن كان لالجتماع معان ال تكون يف االنفراد بالكلية ومثله اجلمع بني األختني وما يف معنا
االنفراد فلالنفراد يف االجتماع خواص ال تبطل به فإن لكل واحد من اتمعني معاين لو بطلت لبطلت معاين االجتماع 

حتصيل معىن واحد مبرتلة األعضاء مع اإلنسان فإن جمموعها هو اإلنسان ولكن لو فرض اجتماعها من وجه واحد أو على 
لبطل اإلنسان بل الرأس يفيد ما ال تفيده اليد واليد تفيد ما ال تفيده الرجل وهكذا األعضاء املتشاة كالعظام والعصب 
والعروق وغريها فإذا ثبت هذا فافهم مثله يف سائر االجتماعات فاألمر باالجتماع والنهي عن الفرقة غري مبطل لفوائد 

 األفراد حالة

ع فمن حيث حصلت الفائدة باالجتماع فهي حاصلة من جهة االفتراق أيضا حالة االجتماع وأيضا فمن حيث االجتما
كان االجتماع يف شيئني يصح استقالل كل واحد منهما حبكم يصح أن يعتربا من ذلك الوجه أيضا فيتعارضان يف مثل 

ر االنفراد ولكل وجه تتجاذبه أنظار اتهدين وإذا مسألتنا حىت ينظر فيها فليس اعتبار االجتماع وحده بأوىل من اعتبا
كان كذلك فحني امتزج األمران يف املقصد صارا يف احلكم كاملتالزمني يف الوجود اللذين حكمهما حكم الشيء الواحد 

و بالنهي فال ميكن اجتماع األمر والنهي معا فيهما كما تقدم يف املتالزمني وال بد من حكم شرعي يتوجه عليهما باألمر أ
أو ال فإن من العلماء من جيرى عليهما حكم اإلنفكاك واالستقالل اعتبارا بالعرف الوجودي واالستعمال إذا كان الشأن 

يف كل واحد منهما االنفراد عن صاحبه واخلالف موجود بني العلماء يف مسألة الصفقة جتمع بني حرام وحالل ووجه 
يساعد عليه الدليل هو األول فإنه إذا ثبت تأثري االجتماع وأن له حكما ال كل قول منهما قد ظهر وال يقال إن الذي 

يكون حالة االنفراد فقد صار كل واحد من األمرين بالنسبة إىل اموع كالتابع مع املتبوع فإنه صار جزءا من اجلملة 
 وبعض اجلملة تابع للجملة ومن الدليل على ذلك ما مر يف كتاب األحكام من كون

 مباحا باجلزء مطلوبا بالكل أو مندوبا باجلزء واجبا بالكل وسائر األقسام الىت خيتلف فيها حكم اجلزء مع الكل الشيء
وعند ذلك ال يتصور أن يرد األمر والنهي معا فإذا نظرنا إىل اجلملة وجدنا حمل النهي موجودا يف اجلملة فتوجه النهي ملا 

أزري وما ذكر معه ألنا نقول إن صار كل واحد من اجلزئني كالتابع مع تعلق به من ذلك ووجه ما تقدم يف تعليل امل
املتبوع فليس جزء احلرام بأن يكون متبوعا أوىل من أن يكون تابعا وما ذكر يف كتاب األحكام ال ينكر وله معارض وهو 

يه يف مذهب مالك وال غريه فهو اعتبار األفراد كما مر وأما توجيه املأزري فاعتباره خمتلف فيه وليس من األمر املتفق عل
  مما ميكن أن يذهب إليه جمتهد وميكن أن ال 

  المسألة العاشرة األمران يتواردان على شيئين كل واحد منهما غير تابع لصاحبه 

 إذا ذهب قصد املكلف إىل مجعها معا يف عمل واحد ويف غرض واحد فقد تقدم أن

فراد كما أن معىن االنفراد ال يبطل باالجتماع ولكن ال خيلو أن يكون كل للجمع تأثريا وأن يف اجلمع معىن ليس يف االن
wمنهما منايف األحكام ألحكام اآلخر أوال فإن كان كذلك رجع يف احلكم إىل اجتماع األمر والنهي على الشيئني جيتمعان 
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 فهي منوطة به على مقتضى قصدا وذلك مقتضى املسألة قبلها ومعىن ذلك أن الشيء إذا كان له أحكام شرعية تقترن به
املصاحل املوضوعة يف ذلك الشيء وكذلك كل عمل من أعمال املكلفني كان ذلك العمل عادة أو عبادة فإن اقترن عمالن 

وكانت أحكام كل واحد منهما تنايف أحكام اآلخر فمن حيث صارا كالشيء الواحد يف القصد اإلجتماعي اجتمعت 
مصاحل فتنافت وجوه املصاحل وتدافعت وإذا تنافت مل تبق مصاحل على ما كانت عليه حالة األحكام املتنافية اليت وضعت لل

االنفراد فاستقرت احلال على وجه استقرارها يف اجتماع املأمور به مع املنهي عنه فاستويا يف تنايف األحكام ألن النهي 
ما مر فامتنع ما كان مثله وأصل هذا ى النيب عن يعتمد املفاسد واألمر يعتمد املصاحل واجتماعهما يؤدي إىل االمتناع ك

البيع والسلف ألن باب البيع يقتضي املغابنة واملكايسة وباب السلف يقتضي املكارمة والسماح واإلحسان فإذا اجتمعا 
داخل السلف املعىن الذي يف البيع فخرج السلف عن أصله إذ كان مستثىن من بيع الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب 

سيئة فرجع إىل أصله املستثىن منه من حيث كان ما استثىن منه وهو الصرف أصله املغابنة واملكايسة واملكايسة فيه وطلب ن
الربح ممنوعة فإذا رجع السلف إىل أصله مبقارنة البيع امتنع من جهتني إحدامها األجل الذي يف السلف واألخرى طلب 

 البيع إال وقد داخله يف قصد االجتماع ذلك املعىن وعلى هذا جيري املعىن يف الربح الذي تقتضيه املكايسة أنه مل يضم إىل
 إشراك املكلف يف العبادة غريها مما هو مأمور به

إما وجوبا أو ندبا أو إباحة إذا مل يكن أحدمها تبعا لآلخر وكانت أحكامهما متنافية مثل األكل والشرب والذبح والكالم 
 املنايف يف الصالة ومجع

 الفرض والنفل يف الصالة والعبادة ألداء الفرض والندب معا ومجع فرضني معا يف فعل واحد كظهرين أو عصرين أو نية
ظهر وعصر أو صوم رمضان أداء وقضاء معا إىل أشباه ذلك وألجل هذا منع مالك من مجع عقود بعضها إىل بعض وإن 

فاة بني األحكام اعتبارا مبعىن االنفراد حالة االجتماع فمنع من كان يف بعضها خالف فاجلواز ينبين على الشهادة بعدم املنا
اجتماع الصرف والبيع والنكاح والبيع والقراض والبيع واملساقاة والبيع والشركة والبيع واجلعل والبيع واإلجارة يف 

إلجارة والبيع وهذا كله االجتماع مع هذه األشياء كالبيع ومنع من اجتماع اجلزاف واملكيل واختلف العلماء يف اجتماع ا
ألجل اجتماع األحكام املختلفة يف العقد الواحد فالصرف مبين على غاية التضييق حىت شرط فيه التماثل احلقيقي يف 

 اجلنس والتقابض الذي ال تردد فيه وال تأخري وال بقاء علقة وليس البيع كذلك

ى اهللا الصداق حنلة وهي العطية ال يف مقابلة عوض وأجيز والنكاح مبين على املكارمة واملساحمة وعدم املشاحة ولذلك مس
فيه نكاح التفويض خبالف البيع والقراض واملساقاة مبنيان على التوسعة إذ مها مستثنيان من أصل ممنوع وهو اإلجارة 

فأحكامه تنايف اهولة فصارا كالرخصة خبالف البيع فإنه مبين على رفع اجلهالة يف الثمن واملثمون واألجل وغري ذلك 
أحكامهما والشركة مبناها على املعروف والتعاون على إقامة املعاش للجانبني بالنسبة إىل كل واحد من الشريكني والبيع 
يضاد ذلك واجلعل مبين على اجلهالة بالعمل وعلى أن العامل باخليار والبيع يأىب هذين واعتبار الكيل يف املكيل قصد إىل 

 باملكيل واجلزاف مبين على املساحمة يف العلم باملبلغ لالجتزاء فيه بالتخمني الذي ال يوصل إىل علم غاية املمكن يف العلم
wواإلجارة عقد على منافع مل توجد فهو على أصل اجلهالة وإمنا جازت حلاجة التعاون كالشركة والبيع ليس كذلك وقد 
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ناء على تضاد البت واخليار وكما اختلفوا يف مجع اختلفوا أيضا يف عقد على بت يف سلعة وخيار يف أخرى واملنع ب
العاديني يف عمل واحد بناء على الشهادة بتضاد األحكام فيهما أو عدم تضادها كذلك اختلفوا أيضا يف مجع العبادى مع 

 العادى كالتجارة

 بنية اجلنابة واجلمعة يف احلج أو اجلهاد وكقصد التربد مع الوضوء وقصد احلمية مع الصوم ويف بعض العبادتني كالغسل
وقد مر هنا ويف كتاب املقاصد بيان هذا املعىن يف الكالم على املقاصد األصلية مع املقاصد التابعة وباهللا التوفيق وإن كانا 
غري متنايف األحكام فال بد أيضا من اعتبار قصد االجتماع وقد تقدم الدليل عليه قبل فال خيلو أن حيدث االجتماع حكما 

لنهي أو ال فإن أحدث ذلك صارت اجلملة منهيا عنها واحتدت جهة الطلب فإن االجتماع ألغى الطلب املتعلق يقتضي ا
باألجزاء وصارت اجلملة شيئا واحدا يتعلق به إما األمر وإما النهي فيتعلق به األمر إن اقتضى املصلحة ويتعلق به النهي إذا 

د أن يتعلق به النهي كاجلمع بني األختني وبني املرأة وعمتها أو خالتها اقتضى مفسدة فالفرض هنا أنه اقتضى مفسدة فال ب
واجلمع بني صوم أطراف رمضان مع ما قبله وما بعده واخلليطني يف األشربة ومجع الرجلني يف البيع سلعتيهما على رأي 

 اجلهالة يف الثمن بالنسبة إىل من رآه يف مذهب مالك فإن اجلمع يقتضي عدم اعتبار األفراد بالقصد األول فيؤدي ذلك إىل
كل واحد من البائعني وإن كانت اجلملة معلومة فامتنع حلدوث هذه املفسدة املنهي عنها وأما ايز فيمكن أن يكون 

اعترب أمرا آخر وهو أن صاحيب السلعتني ملا قصدا إىل مجع سلعتيهما يف البيع صار ذلك معىن الشركة فيهما فكأما قصدا 
ال مث بيعهما واالشتراك يف الثمن وإذا كانا يف حكم الشريكني فلم يقصدا إىل مقدار مثن كل واحدة من الشركة أو

السلعتني ألن كل واحدة كجزء السلعة الواحدة فهو قصد تابع لقصد اجلملة فال أثر له مث الثمن يفض على رءوس املالني 
 يكن يف االجتماع حدوث فساد وإذا مل يكن فيه شيء مما إذا أرادا القسمة وال امتناع يف ذلك إذ ال جهالة فيه فلم

 يقتضي النهي فاألمر متوجه إذ ليس إال أمر أو ي على االصطالح املنبه عليه

  

  المسألة الحادية عشرة األمران يتواردان على الشيء الواحد 

 بعض أوصافها أو إىل بعض جزئياا باعتبارين إذا كان أحدمها راجعا إىل اجلملة واآلخر راجع إىل بعض تفاصيلها أو إىل
فاجتماعهما جائز حسبما ثبت يف األصول والذي يذكر هنا أن أحدمها تابع واآلخر متبوع وهو األمر الراجع إىل اجلملة 

وما سواه تابع ألن ما يرجع إىل التفاصيل أو األوصاف أو اجلزئيات كالتكملة للجملة والتتمة هلا وما كان هذا شأنه 
ا هو من تلك اجلهة ال مطلقا وهذا معىن كونه تابعا وأيضا فإن هذا الطلب ال يستقل بنفسه حبيث يتصور وقوع فطلبه إمن

مقتضاه دون مقتضى األمر باجلملة بل إن فرض فقد األمر باجلملة مل ميكن إيقاع التفاصيل ألن التفاصيل ال تتصور إال يف 
 يتصور إال من حيث الكلي وإذا كان كذلك فطلبه إمنا هو على مفصل واألوصاف ال تتصور إال يف موصوف واجلزئي ال

جهة التبعية لطلب اجلملة ولذلك أمثلة كالصالة بالنسبة إىل طلب الطهارة احلدثية واخلبثية وأخذ الزينة واخلشوع والذكر 
w  وقتها وتنويعوالقراءة والدعاء واستقبال القبلة وأشباه ذلك ومثل الزكاة مع انتقاء أطيب الكسب وإخراجها يف
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املخرج ومقداره وكذلك الصيام مع تعجيل اإلفطار وتأخري السحور وترك الرفث وعدم التغرير وكاحلج مع مطلوباته اليت 
هى له كالتفاصيل واجلزئيات واألوصاف التكميليات وكذلك القصاص مع العدل واعتبار الكفاءة والبيع مع توفية املكيال 

تضاء والنصيحة وأشباه ذلك فهذه األمور مبنية يف الطلب على طلب ما رجعت إليه وانبنت وامليزان وحسن القضاء واالق
عليه فال ميكن أن تفرض إال وهي مستندة إىل األمور املطلوبة اجلمل وكذلك سائر التوابع مع املتبوعات خبالف األمر 

 والنهي إذا تواردا على التابع واملتبوع كالشجرة املثمرة

لنهي مل يرد عل بيع الثمرة إال على حكم االستقالل فلو فرضنا عدم االستقالل فيها فذلك راجع إىل قبل الطيب فإن ا
صريورة الثمرة كاجلزء التابع للشجرة وذلك يستلزم قصد االجتماع يف اجلملة وهو معىن القصد إىل العقد عليهما معا 

ذاك مبعىن توارد األمرين على اجلملة الواحدة باعتبارها فارتفع النهي بإطالق على ما تقدم وحصل من ذلك احتاد األمر إذ 
يف نفسها واعتبار تفاصيلها وجزئياا وأوصافها وعلى هذا الترتيب جرت الضروريات مع احلاجيات والتحسينيات فإن 
ت التوسعة ورفع احلرج يقتضي شيئا ميكن فيه التضييق واحلرج وهو الضروريات بال شك والتحسينات مكمالت ومتمما

فال بد أن تستلزم أمورا تكون مكمالت هلا ألن التحسني والتكميل والتوسيع ال بد له من موضوع إذا فقد فيه ذلك عد 
غري حسن وال كامل وال موسع بل قبيحا مثال أو ناقصا أو ضيقا أو حرجا فال بد من رجوعها إىل أمر آخر مطلوب 

محسن واملوسع وهو معىن ما تقدم من طلب التبعية وطلب املتبوعية فاملطلوب أن يكون حتسينا وتوسيعا تابع يف الطلب لل
 وإذا ثبت هذا تصور يف املوضع قسم آخر وهى

  

  المسألة الثانية عشرة فنقول األمر والنهي إذا تواردا على شيء واحد 

جتماعهما وله صورتان وأحدمها راجع إىل بعض أوصافها أو جزئياا أو حنو ذلك فقد مر يف املسألة قبلها ما يبني جواز ا
إحدامها أن يرجع األمر إىل اجلملة والنهي إىل أوصافها وهذا كثري كالصالة حبضرة الطعام والصالة مع مدافعة األخبثني 

والصالة يف األوقات املكروهة وصيام أيام العيد والبيع املقترن بالغرر واجلهالة واإلسراف يف القتل وجماوزة احلد يف العدل 
واخلديعة يف البيوع وحنوها إىل ما كان من هذا القبيل والثانية أن يرجع النهي إىل اجلملة واألمر إىل أوصافها فيه والغش 

وله أمثلة كالتستر باملعصية يف قوله عليه الصالة والسالم من ابتلي منكم من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر اهللا 
من قريب وروى من مشى منكم إىل طمع فليمش رويدا وأشباه ذلك فأما وإتباع السيئة احلسنة لقوله تعاىل مث يتوبون 

 األول فقد تكلم عليه األصوليون فال معىن إلعادته هنا وأما الثاين فيؤخذ احلكم فيه من معىن كالمهم يف

  األول فإليك النظر يف التفريع واهللا أعلم وينجر هنا الكالم إىل معىن آخر وهي 

  لك تفاوت الطلب فيما كان متبوعا مع التابع له المسألة الثالثة عشرة وذ

وأن الطلب املتوجه للجملة أعلى رتبة وآكد يف االعتبار من الطلب املتوجه إىل التفاصيل أو األوصاف أو خصوص 
wاجلزئيات والدليل على ذلك ما تقدم من أن التابع مقصود بالقصد الثاين وألجل ذلك يلغى جانب التابع يف جنب املتبوع 
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 يعترب التابع إذا كان اعتباره يعود على املتبوع باإلخالل أو يصري منه كاجلزء أو كالصفة أو التكملة وباجلملة فهذا فال
املعىن مبسوط فيما تقدم وكله دليل على قوة املتبوع يف االعتبار وضعف التابع فاألمر املتعلق باملتبوع آكد يف االعتبار من 

 األمر املتعلق بالتابع

لترتيب يعلم أن األوامر يف الشريعة ال جتري يف التأكيد جمرى واحدا وأا ال تدخل حتت قصد واحد فإن األوامر وذا ا
املتعلقة باألمور الضرورية ليست كاألوامر املتعلقة باألمور احلاجية وال التحسينية وال األمور املكملة للضروريات 

مور الضرورية ليست يف الطلب على وزان واحد كالطلب املتعلق كالضروريات أنفسها بل بينهما تفاوت معلوم بل األ
بأصل الدين ليس يف التأكيد كالنفس وال النفس كالعقل إىل سائر أصناف الضروريات واحلاجيات كذلك فليس الطلب 

حة مع استعمال بالنسبة إىل املمتعات املباحة اليت ال معارض هلا كالطلب بالنسبة إىل ماله معارض كالتمتع باللذات املبا
القرض والسلم واملساقاة وأشباه ذلك وال أيضا طلب هذه كطلب الرخص اليت يلزم يف تركها حرج على اجلملة وال 

طلب هذه كطلب ما يلزم يف تركه تكليف ما ال يطاق وكذلك التحسينيات حرفا حبرف فإطالق القول يف الشريعة بأن 
 األمر للوجوب أو للندب أو لإلباحة

 أو لغري ذلك مما يعد يف تقرير اخلالف يف املسألة إىل هذا املعىن يرجع األمر فيه فإم يقولون إنه للوجوب ما مل أو مشترك
يدل دليل على خالف ذلك فكان املعىن يرجع إىل اتباع الدليل يف كل أمر وإذا كان كذلك رجع إىل ما ذكر لكن 

يف املسألة مذهب الواقفية وليس يف كالم العرب ما يرشد إىل إطالق القول فيما مل يظهر دليله صعب وأقرب املذاهب 
اعتبار جهة من تلك اجلهات دون صاحبتها فالضابط يف ذلك أن ينظر يف كل أمر هل هو مطلوب فيها بالقصد األول أم 

قصد الثاين بالقصد الثاين فإن كان مطلوبا بالقصد األول فهو يف أعلى املراتب يف ذلك النوع وإن كان من املطلوب بال
 نظر هل يصح إقامة أصل

الضروري يف الوجود بدونه حىت يطلق على العمل اسم ذلك الضروري أم ال فإن مل يصح فذلك املطلوب قائم مقام 
الركن واجلزء املقام ألصل الضروري وإن صح أن يطلق عليه االسم بدونه فذلك املطلوب ليس بركن ولكنه مكمل 

من التحسينيات فينظر يف مراتبه على الترتيب املذكور أو حنوه حبسب ما يؤدي إليه ومتمم إما من احلاجيات وإما 
  االستقراء يف الشرع يف كل جزء منها 

  المسألة الرابعة عشرة األمر بالشيء على القصد األول ليس أمر بالتوابع 

تقدم من أن األمر باملطلقات ال يستلزم بل التوابع إذا كانت مأمورا ا مفتقرة إىل استئناف أمر آخر والدليل على ذلك ما 
األمر باملقيدات فالتوابع هنا راجعة إىل تأدية املتبوعات على وجه خمصوص واألمر إمنا تعلق ا مطلقا ال مقيدا فيكفي فيها 

 إيقاع مقتضى

 وجه أو صفة األلفاظ املطلقة فال يستلزم إيقاعها على وجه خمصوص دون وجه وال على صفة دون صفة فال بد من تعيني
على اخلصوص واللفظ ال يشعر به على اخلصوص فهو مفتقر إىل جتديد أمر يقتضي اخلصوص وهو املطلوب وينبين على 
wهذا أن املكلف مفتقر يف أداء مقتضى املطلقات على وجه واحد دون غريه إىل دليل فإنا إذا فرضناه مأمورا بإيقاع عمل 
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صوص فاملشروع فيه على هذا الفرض ال يكون خمصوصا بوجه وال بصفة بل أن من العبادات مثال من غري تعيني وجه خم
يقع على حسب ما تقع األعمال االتفاقية الداخلة حتت اإلطالق فاملأمور بالعتق مثال أمر باإلعتاق مطلقا من غري تقييد 

إذا التزم هو يف اإلعتاق نوعا مثال بكونه ذكرا دون أنثى وال أسود دون أبيض وال كاتبا دون صانع وال ما أشبه ذلك ف
من هذا األنواع دون غريه احتاج يف هذا االلتزام إىل دليل وإال كان التزامه غري مشروع وكذلك إذا التزم يف صالة الظهر 
 مثال أن يقرأ بالسورة الفالنية دون غريها دائما أو أن يتطهر من ماء البئر دون ماء الساقية أو غري ذلك من االلتزامات الىت

هى توابع ملقتضى األمر يف املتبوعات فال بد من طلب دليل على ذلك وإال مل يصح يف التشريع وهو عرضة ألن يكر على 
املتبوع باإلبطال وبيانه أن األمر إذا تعلق باملأمور املتبوع من حيث اإلطالق ومل يرد عليه أمر آخر يقتضي بعض الصفات 

  الشارعأو الكيفيات التوابع فقد عرفنا من قصد

أن املشروع عمل مطلق ال خيتص يف مدلول اللفظ بوجه دون وجه وال وصف دون وصف فاملخصص له بوجه دون 
وجه أو وصف دون وصف مل يوقعه على مقتضى اإلطالق فافتقر إىل دليل على ذلك التقييد أو صار خمالفا ملقصود 

مر القدمي وإمنا هو شيء أحدث قال ولن يأيت آخر هذه الشارع وقد سئل مالك عن القراءة يف املسجد فقال مل يكن باأل
األمة بأهدى مما كان عليه أوهلا والقرآن حسن وقال أيضا أترى الناس اليوم أرغب يف اخلري ممن مضى قال ابن رشد التزام 

طبة أثر القراءة يف املسجد بإثر صالة من الصلوات أو على وجه ما خمصوص حىت يصري ذلك كأنه سنة مثل ما جبامع قر
صالة الصبح فرأى ذلك بدعة قال وأما القراءة على غري هذا الوجه فال بأس ا يف املسجد وال وجه لكراهيتها والذي 

أشار إليه مالك هو الذي صرح به يف موضع آخر فإنه قال يف القوم جيتمعون مجيعا فيقرءون يف السورة الواحدة مثل ما 
أن يكون من عمل الناس وسئل مالك عن اجللوس يف املسجد يوم عرفة بعد يفعل أهل اإلسكندرية فكره ذلك وأنكر 

 العصر للدعاء فكرهه فقيل له فالرجل يكون يف جملسه فيجتمع الناس إليه ويكربون قال ينصرف

 ولو أقام يف مرتله كان خريا له قال ابن رشد كره هذا وإن كان الدعاء حسنا وأفضله يوم عرفة ألن االجتماع لذلك بدعة

وقد روى عن رسول اهللا أنه قال أفضل اهلدي هدي حممد وشر األمور حمدثاا وكل بدعة ضاللة وكره مالك يف سجود 
القرآن أن يقصد القارئ مواضع السجود فقط ليسجد فيها وكره يف املدونة أن جيلس الرجل ملن مسعه يقرأ السجدة ال 

مع عليه ورأى أن يقام وفيها ومن قعد إليه فعلم أنه يريد قراءة يريد بذلك تعلما وأنكر على من يقرأ يف املساجد وجيت
سجدة قام عنه ومل جيلس معه وقال ابن القاسم مسعت مالكا يقول إن أول من أحدث االعتماد يف الصالة حىت ال حيرك 

ئز عند مالك رجليه رجل قد عرف ومسى إال أين ال أحب أن أذكره وكان مساء يعين يساء الثناء عليه قال ابن رشد جا
أن يروح الرجل قدميه يف الصالة وإمنا كره أن يقرما حىت ال يعتمد على إحدامها دون األخرى ألن ذلك ليس من 

حدود الصالة إذ مل يأت ذلك عن النيب وال عن أحد من السلف والصحابة املرضيني الكرام وهو من حمدثات األمور وعن 
عاء عند ختم القرآن ويف االجتماع للدعاء عند االنصراف من الصالة والتثويب مالك حنو هذا يف القيام للدعاء ويف الد

 للصالة والزيادة يف الذبح
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على التسمية املعلومة والقراءة يف الطواف دائما والصالة على النيب عند التعجب وأشباه ذلك مما هو كثري يف الناس يكون 
غري دليل دل على ذلك وعليه أكثر البدع احملدثات ويف احلديث ال األمر واردا على اإلطالق فيقيد بتقييدات تلتزم من 

جيعلن أحدكم للشيطان حظا من صالته يرى أن حقا عليه أن ال ينصرف إال عن ميينه وعن ابن عمر وغريه أنه سئل عن 
فات ورآه من األمور االلتفات يف صالة ميينا ومشاال فقال نلتفت هكذا وهكذا ونفعل ما يفعل الناس كأنه التزام عدم االلت

اليت مل يرد التزامها وقال عمر واعجبا لك يا ابن العاصي لئن كنت جتد ثيابا أفكل الناس جيد ثيابا واهللا لو فعلت لكانت 
سنة بل اغسل ما رأيت وأنضح ما مل أر هذا فيما مل يظهر الدوام فيه فكيف مع االلتزام واألحاديث يف هذا واإلخبار 

 لى أن التزام اخلصوصاتكثرية مجيعها يدل ع

يف األوامر املطلقة مفتقر إىل دليل وإال كان قوال بالرأي واستنانا بغري مشروع وهذه الفائدة انبتت على هذه املسألة مع 
  مسألة أن األمر باملطلق ال يستلزم األمر باملقيد 

  المسألة الخامسة عشرة المطلوب الفعل بالكل 

 مطلوب الترك بالقصد الثاين كما أن املطلوب الترك بالكل هو املطلوب الترك هو املطلوب بالقصد األول وقد يصري
بالقصد األول وقد يصري مطلوب الفعل بالقصد الثاين وكل واحد منهما ال خيرج عن أصله من القصد األول أما األول 

 فيتبني من أوجه

 الوجه املشروع وينتفع به كذلك وال ينسى أحدها أنه قد يؤخذ من حيث قصد الشارع فيه وهذا هو األصل فيتناول على
حق اهللا فيه ال يف سوابقه وال يف لواحقه وال يف قرائنه فإذا أخذ على ذلك الوزان كان مباحا باجلزء مطلوبا بالكل فإن 

املباحات إمنا وضعها الشارع لالنتفاع ا على وفق املصاحل على اإلطالق حبيث ال تقدح يف دنيا وال يف دين وهو 
قتصاد فيها ومن هذه اجلهة جعلت نعما وعدت مننا ومسيت خريا وفضال فإذا خرج املكلف ا عن ذلك احلد بأن اال

تكون ضررا عليه يف الدنيا أو يف الدين كانت من هذه اجلهة مذمومة ألا صدت عن مراعاة وجوه احلقوق السابقة 
صاحل يف الدنيا ويف الدين وإمنا سبب ذلك حتمل املكلف منها والالحقة واملقارنة أو عن بعضها فدخلت املفاسد بدال عن امل

ما ال حيتمله فإنه إذا كان يكتفي منها بوجه ما أو بنوع ما أو بقدر ما وكانت مصاحلة جترى على ذلك مث زاد على نفسه 
ختالل وظهر الفساد منها فوق ما يطيقه تدبريه وقوته البدنية والقلبية كان مسرفا وضعفت قوته عن محل اجلميع فوقع اال

كالرجل يكفيه لغذائه مثال رغيف وكسبه املستقيم إمنا حيمل ذلك املقدار ألن يئته ال تقوى على غريه فزاد على الرغيف 
مثله فذلك إسراف منه يف جهة اكتسابه أوال من حيث كان يتكلف كلفة ما يكفيه مع التقوى فصار يتكلف كلفة اثنني 

 مع املخالفة ويف جهة تناوله فإنه حيمل نفسه من الغذاء فوق ما تقوى عليه الطباع فصار شاقا وهو مما ال يسعه ذلك إال
 عليه ورمبا ضاق نفسه واشتد كربه وشغله عن التفرغ للعبادة املطلوب فيها احلضور مع اهللا تعاىل ويف جهة

هكذا حكم سائر أحواله الظاهرة عاقبته فإن أصل كل داء الربدة وهذا قد عمل على وفق الداء فيوشك أن يقع به و
والباطنة يف حني اإلسراف فهو يف احلقيقة اجلالب على نفسه املفسدة ال نفس الشيء املتناول من حيث هو غذاء تقوم به 

wاحلياة فإذا تأملت احلالة وجدت املذموم تصرف املكلف يف النعم ال أنفس النعم إال أا ملا كانت آلة للحالة املذمومة ذمت 
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لك اجلهة وهو القصد الثاين ألنه مبىن على قصد املكلف املذموم وإال فالرب تعاىل قد تعرف إىل عبده بنعمه وامنت ا من ت
قبل النظر يف فعل املكلف فيها على اإلطالق وهذا دليل على أا حممودة بالقصد األول على اإلطالق وإمنا ذمت حني 

ه والثاين أن جهة االمتنان ال تزول أصال وقد يزول اإلسراف رأسا وما صدت من صدت عن سبيل اهللا وهو ظاهر ملن تأمل
هو دائم ال يزول على حال هو الظاهر يف القصد األول خبالف ما قد يزول فإن املكلف إذا أخذ املباح كما حد له مل 

الذي اتبع فيه هواه يكن فيه من وجوه الذم شيء وإذا أخذه من داعي هواه ومل يراع ما حد له صار مذموما يف الوجه 
وغري مذموم يف الوجه اآلخر وأيضا فإن وجه الذم قد تضمن النعمة واندرجت حتته لكن غطى عليها هواه ومثاله أنه إذا 

تناول مباحا على غري اجلهة املشروعة قد حصل له يف ضمنه جريان مصاحله على اجلملة وإن كانت مشوبة فبمتبوع هواه 
 أكسبها بعض أوصاف الفساد ومل يهدم أصل املصلحة وإال فلو ادم أصل املصلحة النعدم واألصل هو النعمة لكن هواه

 أصل املباح ألن البناء إمنا كان عليه فلم يزل أصل املباح وإن كان مغمورا حتت أوصاف

صد الثاين ال االكتساب واالستعمال املذموم فهذا أيضا مما يدل على أن كون املباح مذموما ومطلوب الترك إمنا هو بالق
بالقصد األول والثالث أن الشريعة مصرحة ذا املعىن كقوله تعاىل أفبالباطل يؤمنون وبنعمة اهللا هم يكفرون ولكن أكثر 
الناس ال يشكرون وقوله وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه حلما طريا إىل قوله ولعلكم تشكرون فهذه اآليات وأشباهها 

 من النعم واملنافع على أصل ما بث إال أن املكلف ملا وضع له فيها اختيار به يناط التكليف تدل على أن ما بث يف األرض
داخلتها من تلك اجلهة الشوائب ال من جهة ما وضعت له أوال فإا من الوضع األول خالصة فإذا جرت يف التكليف 

 ذلك فهو الكفران ومن مث حبسب املشروع فذلك هو الشكر وهو جريها على ما وضعت أوال وإن جرت على غري
اجنرت املفاسد وأحاطت باملكلف وكل بقضاء اهللا وقدره واهللا خلقكم وما تعملون ويف احلديث إن أخوف ما أخاف 

عليكم ما يفتح اهللا لكم من زهرة الدنيا فقيل أيأيت اخلري بالشر فقال ال يأيت اخلري إال باخلري وإن مما ينبت الربيع ما يقتل 
احلديث وأيضا فباب سد الذرائع من هذا القبيل فإنه راجع إىل طلب ترك ما ثبت طلب فعله لعارض يعرض حبطا أو يلم 

وهو أصل متفق عليه يف اجلملة وإن اختلف العلماء يف تفاصيله فليس اخلالف يف بعض الفروع مما يبطل دعوى اإلمجاع 
  آمنوايف اجلملة ألم اتفقوا على مثل قول اهللا تعاىل يا أيها الذين

ال تقولوا راعنا وقوله وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا وشبه ذلك والشواهد فيه كثرية وهكذا احلكم يف املطلوب 
طلب الندب قد يصري بالقصد الثاين مطلوب الترك حسبما تناولته أدلة التعمق والتشديد والنهي عن الوصال وسرد الصيام 

 املطلوب طلب الوجوب عزمية قد يصري بالقصد الثاين مطلوب الترك إذا كان والتبتل وقد تقدم من ذلك كثري ومثله
 مقتضى العزمية فيه مشوشا وعائدا على

الواجب بالنقصان كقوله ليس من الرب الصيام يف السفر وأشباه ذلك فاحلاصل أن املطلوب بالقصد األول على اإلطالق قد 
ن قيل هذا معارض مبا يدل على خالفه وأن املدح والذم راجع إىل ما يصري مطلوب الترك بالقصد الثاين وهو املطلوب فإ

بث يف األرض وعلى ما وضع فيها من املنافع على سواء فإن اهللا عز وجل قال وهو الذي خلق السموات واألرض يف 
أحسن عمال ستة أيام وكان عرشه على املاء ليبلوكم أيكم أحسن عمال و قال الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم  w
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وقوله ولنبلونكم حىت نعلم ااهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وقد مر أن التكاليف وضعت لالبتالء واالختبار 
ليظهر يف الشاهد ما سبق العلم به يف الغائب وقد سبق العلم بأن هؤالء للجنة وهؤالء للنار لكن حبسب ذلك االبتالء 

 ال مبا هو ذو جهة واحدة ولذلك ترى النعم املبثوثة يف األرض للعباد ال يتعلق ا من واالبتالء إمنا يكون مبا له جهتان
حيث هي مدح وال ذم وال أمر وال ي وإمنا يتعلق ا من حيث تصرفات املكلفني فيها وتصرفات املكلفني بالنسبة إليها 

 ونقما بالنسبة إىل تصرفام أيضا على سواء فإذا عدت نعما ومصاحل من حيث تصرفات املكلف فهي معدودة فتنا
ويوضح ذلك أن األمور املبثوثة لالنتفاع ممكنة يف جهيت املصلحة واملفسدة ومهيأة للتصرفني معا فإذا كانت األمور املبثوثة 

 يف األرض للتكليف ذا القصد وعلى

ا فقط وكوا نقما وفتنا إمنا هو هذا الوجه فكيف يترجح أحد اجلانبني على اآلخر حىت يعد القصد األول هو بثها نعم
على القصد الثاين فاجلواب أن ال معارضة يف ذلك من وجهني أحدمها أن هذه الظواهر الىت نصت على أا نعم جمردة من 
الشوائب إما أن يكون املراد ا ما هو ظاهرها وهو املطلوب األول أو يراد ا أا يف احلقيقة على غري ذلك وهذا الثاين ال 

يصح إذ ال ميكن يف العقل وال يوجد يف السمع أن خيرب اهللا تعاىل عن أمر خبالف ما هو عليه فإنا إن فرضنا أن هذه 
املبثوثات ليست بنعم خالصة كما أا ليست بنقم خالصة فإخبار اهللا عنها بأا نعم وأنه امنت ا وجعلها حجة على 

ا نظرنا يف تفاصيل النعم كقوله أمل جنعل األرض مهادا واجلبال أوتادا اخللق ومظنة حلصول الشكر خمالف للمعقول مث إذ
إىل آخر اآليات وقوله هو الذي أنزل من السمآء ماء لكم منه شراب ومنه شجر إىل آخر ما ذكر فيها ويف غريها أفيصح 

لنسبة إىل قوم آخرين هذا كله يف واحدة منها أن يقال إا ليست كذلك بإطالق أو يقال إا نعم بالنسبة إىل قوم ونقم با
خارج عن حكم املعقول واملنقول والشواهد هلذا أن القرآن أنزل هدى ورمحة وشفاء ملا يف الصدور وأنه النور األعظم 

وطريقه هو الطريق املستقيم وأنه ال يصح أن ينسب إليه خالف ذلك مع أنه قد جاء فيه يضل به كثريا ويهدي به كثريا 
لفاسقني وأنه هدى للمتقني ال لغريهم وأنه هدى ورمحة للمحسنني إىل أشباه ذلك وال يصح أن يقال وما يضل به إال ا

أنزل القرآن ليكون هدى لقوم وضالال آلخرين أو هو حمتمل ألن يكون هدى أو ضالال نعوذ باهللا من هذا التوهم ال يقال 
 وهلو وأا سلم إىل السعادة وجد ال هزل وما خلقنا إن ذلك قد يصح باالعتبارين املذكورين يف أن احلياة الدنيا لعب

 السماء

واألرض وما بينهما العبني ألنا نقول هذا حق إذا محلنا التعرف بالنعم على ظاهر ما دلت عليه النصوص كما يصح يف 
 بث كون القرآن هدى وشفاء ونورا كما دل عليه اإلمجاع وما سوى ذلك فمحمول على وجه ال خيل بالقصد األول يف

النعم والوجه الثاين أن كون النعم تئول بأصحاا إىل النقم إمنا ذلك من جهة وضع املكلف ألا مل تصر نقما يف أنفسها 
 بل استعماهلا على غري الوجه املقصود فيها هو الذي صريها كذلك فإن كون األرض مهادا واجلبال أوتادا

تقابل بالكفران بأخذها على غري مأخذ صارت عليهم وباال وفعلهم ومجيع ما أشبههه نعم ظاهرة مل تتغري فلما صارت 
فيها هو الوبال يف احلقيقة ال هي ألم استعانوا بنعم اهللا على معاصيه وعلى هذا الترتيب جرى شأن القرآن فإم ملا مثلت 

w قيل هلم حىت يتحققوا أن األمر أصنامهم الىت اختذوها من دون اهللا ببيت العنكبوت يف ضعفه تركوا التأمل واالعتبار فيما
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كذلك وأخذوا يف ظاهر التمثيل بالعنكبوت من غري التفات إىل املقصود وقالوا ماذا أراد اهللا ذا مثال فأخرب اهللا تعاىل عن 
احلقيقة السابقة فيمن شأنه هذا بقوله يضل به كثريا ويهدى به كثريا مث استدرك البيان املنتظر بقوله وما يضل به إال 

الفاسقني نفيا لتوهم من يتوهم أنه أنزل بقصد اإلضالل لقوم واهلداية لقوم أي هو هدى كما قال أوال هدى للمتقني لكن 
الفاسقني يضلون بنظرهم إىل غري املقصود من إنزال القرآن كذلك هو هدى للمتقني الذين ينظرون إىل صوب احلقيقة فيه 

  من وهو الذي أنزل من أجله وهذا املكان يستمد 

املسألة األوىل فإذا تقرر هذا صارت النعم نعما بالقصد األول وكوا بالنسبة إىل قوم آخرين خبالف ذلك من جهة 
أخذهم هلا على غري الصوب املوضوع فيها وذلك معىن القصد الثاين واهللا أعلم وأما الثاين وهو أن املطلوب الترك بالكل 

ني أنه خادم ملا يضاد املطلوب الفعل صار مطلوب الترك ألنه ليس فيه إال قطع هو بالقصد األول فكذلك أيضا إلنه ملا تب
الزمان يف غري فائدة وليس له قصد ينتظر حصوله منه على اخلصوص فصار الغناء املباح مثال ليس خبادم ألمر ضروري وال 

ان أنه من قبيل اللهو الذي حاجي وال تكميلي بل قطع الزمان به صد عما هو خادم لذلك فصار خادما لضده ووجهه ث
 مساه الشارع باطال كقوله تعاىل وإذا رأوا جتارة أو هلوا يعين الطبل أو املزمار أو الغناء وقال

يف معرض الذم للدنيا إمنا احلياة الدنيا لعب وهلو اآلية ويف احلديث كل هلو باطل إال ثالثة فعده مما ال فائدة فيه إال الثالثة 
م أصال ضروريا أوال حقا به استثناها ومل جيعلها باطال ووجه ثالث وهو أن هذا الضرب مل يقع االمتنان فإا ملا كانت ختد

به وال جاء يف معرض تقرير النعم كما جاء القسم األول فلم يقع امتنان باللهو من حيث هلو وال بالطرب وال بسببه من 
ة ما هو مطلوب وهو على وفق ما جرى يف حماسن العادات فإن جهة ما يسببه بل من جهة ما فيه من الفائدة العائدة خلدم

هذا القسم خارج عنها باجلملة وحيقق ذلك أيضا أن وجوه التمتعات هيئت للعباد أسباا خلقا واختراعا فحصلت املنة ا 
ها تعرف مبنة أال من تلك اجلهة وال جتد للهو أو اللعب يئة ختتص به يف أصل اخللق وإمنا هى مبثوثة مل حيصل من جهت

 ترى إىل قوله قل من حرم زينة اهللا الىت أخرج لعباده

والطيبات من الرزق وقال واألرض وضعها لألنام إىل قوله خيرج منهما اللؤللؤ واملرجان وقوله واخليل والبغال واحلمري 
 خلق للهو واللعب فإن قيل إن لتركبوها وزينة إىل أشباه ذلك وال جتد يف القرآن وال يف السنة تعرف اهللا إلينا بشيء

حصول اللذة وراحة النفس والنشاط لإلنسان مقصود ولذلك كان مبثوثا يف القسم األول كلذة الطعام والشراب والوقاع 
 والركوب وغري ذلك وطلب هذه اللذات مبجردها من موضوعاا جائز وإن مل يطلب

لبغال واحلمري لتركبوها وزينة وقال ومن مثرات النخيل ولكم فيها مجال حني ترحيون وحني تسرحون وقال واخليل وا
واألعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وما كان حنو ذلك وهذا كله يف معرض االمتنان بالنعم والتجمل باألموال 

إن كانت والتزين ا واختاذ السكر راجع إىل معىن اللهو واللعب فينبغي أن يدخل يف القسم األول ومنها أن هذه األشياء 
خادمة لضد املطلوب بالكل فهي خادمة للمأمور به أيضا ألا مما فيه تنشيط وعون على العبادة أو اخلري كما كان 

املطلوب بالكل كذلك فالقسمان متحدان فال ينبغي أن يفرق بينهما فاجلواب أن استدعاء النشاط واللذات إن كان مبثوثا 
w يف املطلوب بالكل
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ب الفعل وأما إذا جترد عن ذلك فال نسلم أنه مقصود وهى مسألة الرتاع ولكن املقصود أن تكون فهو فيه خادم للمطلو
اللذة والنشاط فيما هو خادم لضروري أو حنوه ومما يدل على ذلك قوله يف احلديث كل هلو باطل إال ثالثة فاستثىن ما فيه 

 ملوا ملة فقالوا يا رسول اهللا حدثنا يعنون مبا خدمة ملطلوب مؤكد وأبطل البواقي ويف احلديث أن أصحاب رسول اهللا
ينشط النفوس فأنزل اهللا عز وجل اهللا نزل أحسن احلديث كتابا متشاا اآلية فذلك يف معىن أن الرجوع إىل كتاب اهللا 

العتبار باجلد فيه غاية ما طلبتم وذلك ما بث فيه من األحكام واحلكم واملواعظ والتحذيرات والتبشريات احلاملة على ا
واألخذ باالجتهاد فيما فيه النجاة والفوز بالنعيم املقيم وهذا خالف ما طلبوه قال الراوي مث ملوا ملة فقالوا حدثنا شيئا 
فوق احلديث ودون القرآن فرتلت سورة يوسف فيها آيات ومواعظ وتذكريات وغرائب حتثهم على اجلد يف طاعة اهللا 

ك فدلوا على ما تضمن قصدهم مبا هو خادم للضروريات ال ما هو خادم لضد وتروح من تعب أعباء التكاليف مع ذل
 ذلك ويف احلديث أيضا إن

لكل عابد شدة ولكل شدة فترة فإما إىل سنة وإما إىل بدعة فمن كانت فترته إىل سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إىل 
 ها لتبعيتها ألصول تلكغري ذلك فقد هلك وأما آيات الزينة واجلمال والسكر فإمنا ذكرت في

النعم ال أا املقصود األول يف تلك النعم وأيضا فإن اجلمال والزينة مما يدخل حتت القسم األول ألنه خادم له ويدل عليه 
قوله تعاىل قل من حرم زينة اهللا الىت أخرج لعباده وقوله عليه الصالة والسالم إن اهللا مجيل حيب اجلمال إن اهللا حيب أن 

 نعمته على عبده وأما السكر فإنه قال فيه تتخذون منه سكرا فنسب إليهم اختاذ السكر ومل حيسنه وقال ورزقا يرى أثر
حسنا فحسنه فاالمتنان باألصل الذي وقع فيه التصرف ال بنفس التصرف كاالمتنان بالنعم األخرى الواقع فيها التصرف 

ع قط على طريق االمتنان به كسائر النعم بل قال تعاىل قل فإم تصرفوا مبشروع وغري مشروع ومل يؤت بغري املشرو
أرأيتم ما أنزل اهللا من رزق فجعلتم منه حراما وحالال اآلية فتفهم هذا وأما الوجه الثالث فإا إن فرض كوا خادمة 

القصد الثاين ال للمأمور به فهي من القسم األول كمالعبة الزوجة وتأديب الفرس وغريمها وإال فخدمتهما للمأمور به ب
بالقصد األول إذا كان ذلك الوقت الذي لعب فيه ميكنه فيه عمل ما ينشطه مما هو مطلوب الفعل بالكل كمالعبة الزوجة 

ويكفي من ذلك أن يستريح بترك األشياء كلها واالستراحة من األعمال بالنوم وغريه ريثما يزول عنه كالل العمل ال 
 ا خادمة للمطلوبدائما كل هذه األشياء مباحة أل

بالقصد األول أما االستراحة إىل اللهو واللعب من غري ما تقدم فهو أمر زائد على ذلك كله فإن جاء به من غري مداومة 
فقد أتى بأمر يتضمن ما هو خادم للمطلوب الفعل فصارت خدمته له بالقصد الثاين ال بالقصد األول فباين القسم األول 

 ابتداء وهذا إمنا جيء فيه مبا هو خادم للمطلوب الترك لكنه تضمن خدمة املطلوب الفعل إذا مل إذ جيء فيه باخلادم له
يداوم عليه وهذا ظاهر ملن تأمله فصل فإن قيل هذا البحث كله تدقيق من غري فائدة فقهية تترتب عليه ألن كال القسمني 

ضيه احلال يف االستعمال للمباح أو ترك االستعمال قد تضمن ضد ما اقتضاه يف وضعه األول فالواجب العمل على ما يقت
وما زاد على ذلك ال فائدة فيه فيما يظهر إال تعليق الفكر بأمر صناعي وليس هذا من شأن أهل احلزم من العلماء 
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فاجلواب أنه ينبين عليه أمور فقهية وأصول عملية منها الفرق بني ما يطلب اخلروج عنه من املباحات عند اعتراض 
 وارض املقتضية للفاسد وما ال يطلب اخلروج عنه وإن اعترضت العوارض وذلك أنالع

القواعد املشروعة باألصل إذا داخلتها املناكر كالبيع والشراء واملخالطة واملساكنة إذا كثر الفساد يف األرض واشتهرت 
الب من لقاء املنكر أو مالبسته فالظاهر املناكر حبيث صار املكلف عند أخذه يف حاجاته وتصرفه يف أحواله ال يسلم يف الغ

يقتضي الكف عن كل ما يؤديه إىل هذا ولكن احلق يقتضي أن ال بد له من اقتضاء حاجاته كانت مطلوبة باجلزء أو 
بالكل وهى إما مطلوب باألصل وإما خادم للمطلوب باألصل ألنه إن فرض الكف عن ذلك أدى إىل التضييق واحلرج أو 

ق وذلك مرفوع عن هذه األمة فال بد لإلنسان من ذلك لكن مع الكف عما يستطاع الكف عنه وما تكليف ما ال يطا
سواه فمعفو عنه ألنه حبكم التبعية ال حبكم األصل وقد بسطه الغزايل يف كتاب احلالل واحلرام من األحياء على وجه 

 ألة دخول احلمام بعد ما ذكر جوازه فإن قيلأخص من هذا فإذا أخذ قضية عامة استمر واطرد وقد قال ابن العريب يف مس

فاحلمام دار يغلب فيها املنكر فدخوهلا إىل أن يكون حراما أقرب منه إىل أن يكون مكروها فكيف أن يكون جائزا قلنا 
احلمام موضع تداو وتطهر فصار مبرتلة النهر فإن املنكر قد غلب فيه بكشف العورات وتظاهر املنكرات فإذا احتاج إليه 

املرء دخله ودفع املنكر عن بصره ومسعه ما أمكنه واملنكر اليوم يف املساجد والبلدان فاحلمام كالبلد عموما وكالنهر 
خصوصا هذا ما قاله وهو ظاهر يف هذا املعىن وهكذا النظر يف األمور املشروعة باألصل كلها وهذا إذا أدى االحتراز من 

 يف األمر املفروض مع ورود النهي سعة كسد الذرائع ففي املسألة نظر العارض للحرج وأما إذا مل يؤد إليه وكان
ويتجاذا طرفان فمن اعترب العارض سد يف بيوع اآلجال وأشباهها من احليل ومن اعترب األصل مل يسد ما مل يبد املمنوع 

قيقيا واعتبار غريه تكميلي صراحا ويدخل أيضا يف املسألة النظر يف تعارض األصل والغالب فإن العتبار األصل رسوخا ح
من باب التعاون وهو ظاهر أما إذا كان املباح مطلوب الترك بالكل فعلى خالف ذلك ال جيوز ألحد أن يستمع إىل الغناء 

وإن قلنا إنه مباح إذا حضره منكرا أو كان يف طريقه ألنه غري مطلوب الفعل يف نفسه وال هو خادم ملطلوب الفعل فال 
 ميكن واحلالة

ه أن يستوىف املكلف حظه منه فال بد من تركه مجلة وكذلك اللعب وغريه ويف كتاب األحكام بيان هلذا املعىن يف هذ
فصل الرخص وإليه يرجع وجه اجلمع بني التحذير من فتنة الدنيا مع عدم التحذير من اجتناا أو اكتساا فإن قيل فقد 

ان أصله مطلوبا بالكل أو كان خادما للمطلوب فقد تركوا اجلماعات حذر السلف من التلبس مبا جير إىل املفاسد وإن ك
واتباع اجلنائز وأشباهها مما هو مطلوب شرعا وحض كثري من الناس على ترك التزوج وكسب العيال ملا داخل هذه 

تباع اجلنائز وما األشياء واتبعها من املنكرات واحملرمات وقد ذكر عن مالك أنه ترك اجلمعات واجلماعات وتعليم العلم وا
أشبه ذلك مما هو مطلوب ال حيصل إال مع خمالطة الناس وهكذا غريه وكانوا علماء وفقهاء وأولياء ومثابرين على حتصيل 

اخلريات وطلب املثوبات وهذا كله له دليل يف الشريعة كقوله عليه الصالة والسالم يوشك أن يكون خري مال املسلم غنما 
واقع القطر يفر بدينه من الفنت وسائر ما جاء يف طلب العزلة وهى متضمنة لترك كثري مما هو يتبع ا شعف اجلبال وم
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مطلوب بالكل أو باجلزء ندبا أو وجوبا خادما ملطلوب أو مقصودا لنفسه فكيف باملباح فاجلواب أن هذا املعىن ال يرد من 
 الضرورية وغريها فمن عمل على أحد اجلائزينوجهني أحدمها أنا إمنا تكلمنا يف جواز املخالطة يف طلب احلاجات 

فال حرج عليه وال يرد علينا ما هو مطلوب باجلزء ألنا مل نتعرض يف هذه املسألة للنظر فيه والثاين أن ما وقع التحذير فيه 
الب قادحة وما فعل السلف من ذلك إمنا هو بناء على معارض أقوى يف اجتهادهم مما تركوه كالفرار من الفنت فإا يف الغ

يف أصول الضروريات كفنت سفك الدماء بني املسلمني يف الباطل أو لإلشكال الواقع عند التعارض بني املصلحة احلاصلة 
بالتلبس مع املفسدة املنجرة بسببه أو ترك ورع املتورع حيمل على نفسه مشقة حيتملها واملشقات ختتلف كما مر يف 

ودنا على حال فصل ومنها الفرق بني ما ينقلب بالنية من املباحات طاعة وما كتاب األحكام فكل هذا ال يقدح يف مقص
ال ينقلب وذلك أن ما كان منها خادما ملأمور به تصور فيه أن ينقلب إليه فإن األكل والشرب والوقاع وغريها تسبب يف 

طيب وبني ما ليس كذلك وليس إقامة ما هو ضروري ال فرق يف ذلك بني كون املتناول يف الرتبة العليا من اللذة وال
 بينهما تفاوت يعتد به إال يف أخذه من جهة احلظ أو من جهة اخلطاب الشرعي فإذا أخذ من

جهة احلظ فهو املباح بعينه وإذا أخذ من جهة اإلذن الشرعي فهو املطلوب بالكل ألنه يف القصد الشرعي خادم للمطلوب 
ه يف كتاب األحكام فإذا ثبت هذا صح يف املباح الذي هو خادم املطلوب وطلبه بالقصد األول وهذا التقسيم قد مر بيان

الفعل انقالبه طاعة إذ ليس بينهما إال قصد األخذ من جهة احلظ أو من جهة اإلذن وأما ما كان خادما ملطلوب الترك 
من جهة اإلذن وقد فرض فلما كان مطلوب الترك بالكل مل يصح انصرافه إىل جهة املطلوب الفعل ألنه إمنا ينصرف إليه 

عدم اإلذن فيه بالقصد األول وإذا أخذ من جهة احلظ فليس بطاعة فلم يصح فيه أن ينقلب طاعة فاللعب مثال ليس يف 
خدمة املطلوبات كأكل الطيبات وشرا فإن هذا داخل باملعىن يف جنس الضروريات وما دار ا خبالف اللعب فإنه داخل 

هلا وحاصل هذا املباح أنه مما ال حرج فيه خاصة ال أنه خمري فيه كاملباح حقيقة وقد مر بيان باملعىن يف جنس ما هو ضد 
 ذلك وعلى هذا األصل خترج مسألة السماع املباح

فإن من الناس من يقول إنه ينقلب بالقصد طاعة وإذا عرض على هذا األصل تبني احلق فيه إن شاء اهللا تعاىل فإن قيل إذا 
 ملطلوب الترك مطلوب الترك بالقصد األول فقد مر أنه يصري مطلوب الفعل بالقصد الثاين فاللعب والغناء سلمنا أن اخلادم

وحنوهم إذا قصد باستعماهلا التنشيط على وظائف اخلدمة والقيام بالطاعة فقد صارت على هذا الوجه طاعة فكيف يقال 
لنشاط على الطاعة ليس من جهة ما هو لعب أو غناء بل من إن مثل هذا ال ينقلب بالنية طاعة فاجلواب أن اعتبار وجه ا

جهة ما تضمن من ذلك ال بالقصد األول فإنه استوى مع النوم مثال واالستلقاء على القفا واللعب مع الزوجة يف مطلق 
و سعي يف االستراحة وبقي اختيار كونه لعبا على اجلملة أو غناء حتت حكم اختيار املستريح فإذا أخذه من اختياره فه

حظه فال طلب وإن أخذه من جهة الطلب فال طلب يف هذا القسم كما تبني ولو اعترب فيه ما تضمنه بالقصد الثاين مل 
 يضر اإلكثار منه والدوام عليه وال كان منهيا عنه بالكل ألنه قد تضمن خدمة املطلوب

ف وإمنا يصري هذا شبيها بفعل املكروه الفعل فكان يكون مطلوب الفعل بالكل وقد فرضناه على خالف ذلك هذا خل
wطلبا لتنشيط النفس على الطاعة فكما أن املكروه ذا القصد ال ينقلب طاعة كذلك ما كان يف معناه أو شبيها به فصل 
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ومنها بيان وجه دعاء النيب ألناس بكثرة املال مع علمه بسوء عاقبتهم فيه كقوله لثعلبة بن حاطب قليل تؤدي شكره خري 
ثري ال تطيقه مث دعا له بعد ذلك فيقول القائل لو كان عنده أن كثرة املال يضر به فلم دعا له وجواب هذا راجع إىل من ك

ما تقدم من أن دعاءه له إمنا كان من جهة أصل اإلباحة يف االكتساب أو أصل الطلب فال إشكال يف دعائه عليه الصالة 
أصل مشروعية االكتساب له كقوله إن أخوف ما أخاف عليكم ما خيرج اهللا والسالم له ومثله التحذير من فتنة املال مع 

لكم من بركات األرض قيل وما بركات األرض قال زهرة الدنيا فقيل هل يأيت اخلري بالشر فقال ال يأيت اخلري إال باخلري 
طاين مث سألته فأعطاين مث وإن هذا املال حلوة خضرة احلديث وقال حكيم ابن حزام سألت النيب فأعطاين مث سألته فأع

سألته فأعطاين مث قال إن هذا املال خضرة حلوة احلديث وقال املكثرون هم األقلون يوم القيامة احلديث وما أشبه ذلك مما 
 أشار به إىل التحذير من الفتنة ومل ينه عن أصل االكتساب املؤدي إىل ذلك وال عن

 املقصود يف املال شرعا مطلوب وإمنا االكتساب خادم لذلك املطلوب الزائد على ما فوق الكفاية بناء على أن األصل
فلذلك كان االكتساب من أصله حالال إذا روعيت فيه شروطه كان صاحبه مليا أو غري ملي فلم خيرجه النهي عن 

صحابه اإلسراف فيه عن كونه مطلوبا يف األصل ألن الطلب أصلي والنهي تبعي فلم يتعارضا وألجل هذا ترك النيب أ
  يعملون يف مجيع ما حيتاجون إليه يف دنياهم ليستعينوا به وهو ظاهر من هذه القاعدة والفوائد املبنية عليها كثرية 

  واحدة المسألة السادسة عشرة قد تقدم أن األوامر والنواهي في التأكيد ليست على رتبة

ة عن امتثال األوامر واجتناب النواهي واملفاسد  يف الطلب الفعلي أو التركي وإمنا ذلك حبسب تفاوت املصاحل الناشئ
الناشئة عن خمالفة ذلك وعلى ذلك التقدير يتصور انقسام االقتضاء إىل أربعة أقسام وهي الوجوب والندب والكراهة 

ن والتحرمي ومث اعتبار آخر ال ينقسم فيه ذلك االنقسام بل يبقى احلكم تابعا رد االقتضاء وليس لالقتضاء إال وجها
أحدمها اقتضاء الفعل واآلخر اقتضاء الترك فال فرق يف مقتضى الطلب بني واجب ومندوب وال بني مكروه وحمرم وهذا 
االعتبار جرى عليه أرباب األحوال من الصوفية ومن حذا حذوهم ممن اطرح مطالب الدنيا مجلة وأخذ باحلزم والعزم يف 

ب يف العمل ما وال بني مكروه وحمرم يف ترك العمل ما بل رمبا سلوك طريق اآلخرة إذ مل يفرقوا بني واجب ومندو
أطلق بعضهم على املندوب أنه واجب على السالك وعلى املكروه أنه حمرم وهؤالء هم الذي عدوا املباحات من قبيل 

 الرخص كما مر

مل يعترب يف األوامر والنواهي يف أحكام الرخص وإمنا أخذوا هذا املأخذ من طريقني أحدمها من جهة اآلمر وهو رأي من 
إال جمرد االقتضاء وهو شامل لألقسام كلها واملخالفة فيها كلها خمالفة لآلمر والناهي وذلك قبيح شرعا دع القبيح عادة 
وليس النظر هنا فيما يترتب على املخالفة من ذم أو عقاب بل النظر إىل مواجهة اآلمر باملخالفة ومن هؤالء من بالغ يف 

ذا االعتبار حىت مل يفرق بني الكبائر والصغائر من املخالفات وعد كل خمالفة كبرية وهذا رأي أيب املعايل يف احلكم 
اإلرشاد فإنه مل ير االنقسام إىل الصغائر والكبائر بالنسبة إىل خمالفة اآلمر والناهي وإمنا صح عنده االنقسام بالنسبة إىل 

 اآلمر والناهي وما رآه يصح يف االعتبار والثاين من جهة معىن األمر والنهي وله املخالفات يف أنفسها مع قطع النظر عن
w اعتبارات أحدها النظر إىل قصد التقرب مبقتضاها فإن امتثال األوامر واجتناب
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النواهي من حيث هي تقتضي التقرب من املتوجه إليه كما أن املخالفة تقتضي ضد ذلك فطالب القرب ال فرق عنده بني 
و واجب وبني ما هو مندوب ألن اجلميع يقتضيه حسبما دلت عليه الشريعة كما أنه ال فرق بني املكروه واحملرم ما ه

عنده ألن اجلميع يقتضي نقيض القرب وهو إما البعد وإما الوقوف عن زيادة القرب والتمادي يف القرب هو املطلوب 
رب عن البعد والثاين النظر إىل ما تضمنته األوامر فحصل من تلك أن اجلميع على وزان واحد يف قصد التقرب واهل

والنواهي من جلب املصاحل ودرء املفاسد عند االمتثال وضد ذلك عند املخالفة فإنه قد مر أن الشريعة وضعت جللب 
ا املصاحل ودرء املفاسد فالباين على مقتضى ذلك ال يفترق عنده طلب من طلب كاألول يف القصد إىل التقرب وأيضا فإذ

كان التفاوت يف مراتب األوامر والنواهي راجعا إىل مكمل خادم ومكمل خمدوم وما هو كالصفة واملوصوف فمىت 
 حصلت املندوبات كملت الواجبات وبالضد فاألمر راجع إىل كون

دوبات الضروريات آتية على أكمل وجوهها فكان االفتقار إىل املندوبات كاملضطر إليه يف أداء الواجبات فزامحت املن
الواجبات يف هذا الوجه من االفتقار فحكم عليها حبكم واحد وعلى هذا الترتيب ينظر يف املكروهات مع احملرمات من 

حيث كانت رائدا هلا وأنساا فإن األنس مبخالفة ما يوجب مبقتضى العادة األنس مبا فوقها حىت قيل املعاصي بريد الكفر 
على قلوم ما كانوا يكسبون وتفسريه يف احلديث وحديث احلالل بني واحلرام ودل على ذلك قوله تعاىل كال بل ران 

 بني وبينهما أمور مشتبهات اخل فقوله كالراعي حول احلمى يوشك أن يقع فيه ويف قسم االمتثال قوله وما

مرات رزقا لكم إىل لكم ما يف السموات وما يف األرض مجيعا منه وقوله اهللا الذى أنزل من السماء ماء فأخرج به من الث
قوله وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها إن اإلنسان لظلوم كفار وأشباه ذلك فتصريف النعمة يف مقتضى األمر شكران لكل 
نعمة وصلت إليك أو كانت سببا يف وصوهلا إليك واألسباب املوصلة ذلك إليك ال ختتص بسبب دون سبب وال خادم 

السموات واألرض وما بينهما وتصريفها يف خمالفة األمر كفران لكل نعمة وصلت دون خادم فحصل شكر النعم الىت يف 
إليك أو كانت سببا فيها كذلك أيضا وهذا النظر ذكره الغزايل يف اإلحياء وهو يقتضي أن ال فرق بني أمر وأمر وال ي 

وجه أخر يكفي منها ما ذكر وي فامتثال كل أمر شكران على اإلطالق وخمالفة كل أمر كفران على اإلطالق ومث أ
وهذا النظر راجع إىل جمرد اصطالح ال إىل معىن خيتلف فيه إذ ال ينكر أصحاب هذا النظر انقسام األوامر والنواهي كما 
 يقول اجلمهور حبسب التصور النظري وإمنا أخذوا يف منط آخر وهو أنه ال يليق مبن يقال له وما خلقت اجلن واإلنس إال

م بغري التعبد وبذل اهود يف التوجه إىل الواحد املعبود وإمنا النظر يف مراتب األوامر والنواهي يشبه امليل ليعبدون أن يقو
إىل مشاحة العبد لسيده يف طلب حقوقه وهذا غري الئق مبن ال ميلك لنفسه شيئا ال يف الدنيا وال يف اآلخرة إذ ليس للعبد 

اهود والرب يفعل ما يريد فصل ويقتضي هذا النظر التوبة عن كل حق على السيد من حيث هو عبد بل عليه بذل 
خمالفة حتصل بترك املأمور به أو فعل املنهي عنه فإنه إذا ثبت أن خمالفة الشارع قبيحة شرعا ثبت أن املخالف مطلوب 

ث ناقضت وضع بالتوبة عن تلك املخالفة من حيث هي خمالفة األمر أو النهي أو من حيث ناقضت التقرب أو من حي
املصاحل أو من حيث كانت كفرانا للنعمة ويندرج هنا املباح على طريقة هؤالء من حيث جرى عندهم جمرى الرخص 

wومذهبهم األخذ بالعزائم وقد تقدم أن األوىل ترك الرخص فيما استطاع املكلف فيحصل من ذلك أن العمل باملباح 
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األخذ مبا يضاده من املأمورات وترك شيء من املأمورات مع مرجوح على ذلك الوجه وإذا كان مرجوحا فالراجح 
االستطاعة خمالفة فالرتول إىل املباح على هذا الوجه خمالفة يف اجلملة وإن مل تكن خمالفة يف احلقيقة وذا التقرير يتبني معىن 

 سبعني مرة وقوله إنه ليغان على قليب قوله عليه الصالة والسالم يا أيها الناس توبوا إىل اهللا فإين أتوب إىل اهللا يف اليوم
 فاستغفر اهللا احلديث ويشمله عموم قوله تعاىل وتوبوا إىل

اهللا مجيعا أيها املؤمنون وألجله أيضا جعل الصوفية بعض مراتب الكمال إذا اقتصر السالك عليها دون ما فوقها نقصا 
اليت دوا والعاقل ال يرضى بالدون ولذلك أمر باالستباق إىل وحرمانا فإن ما تقتضيه املرتبة العليا فوق ما تقتضيه املرتبة 

اخلريات مطلقا وقسم املكلفون إىل أصحاب اليمني وقال تعاىل فأما إن كان من املقربني فروح ورحيان وجنه نعيم وأما إن 
يف ازدياد ناقصا ومن كان من أصحاب اليمني اآلية فكان من شأم أن يتجاروا يف ميدان الفضائل حىت يعدوا من مل يكن 

مل يعمر أنفاسه بطاال وهذا جمال ال مقال فيه وعليه أيضا نبه حديث الندامة يوم القيامة حيث تعم اخلالئق كلهم فيندم 
املسيء أن ال يكون قد أحسن واحملسن أن ال يكون قد ازداد إحسانا فإن قيل هذا إثبات للنقص يف مراتب الكمال وقد 

ال نقص فيها فاجلواب أنه ليس بإثبات نقص على اإلطالق وإمنا هو إثبات راجح وأرجح وهذا تقدم أن مراتب الكمال 
موجود وقد ثبت أن اجلنة مائة درجة وال شك يف تفاوا يف األكملية واألرجحية وقال اهللا تعاىل تلك الرسل فضلنا 

 بعضهم على بعض وقال

 مراتب النبوة إال أن املسارعة يف اخلريات تقتضي املطالبة ولقد فضلنا بعض النبيني على بعض ومعلوم أن ال نقص يف
بأقصى املراتب حبسب اإلمكان عادة فال يليق بصاحبها االقتصار على مرتبة دون ما فوقها فلذلك قد تستنقص النفوس 

قة إذا اإلقامة ببعض املراتب مع إمكان الرقي وتتحسر إذا رأت شفوف ما فوقها عليها كما يتحسر أصحاب النقص حقي
رأوا مراتب الكمال كالكفار وأصحاب الكبائر من املسلمني وما أشبه ذلك وملا فضل رسول اهللا بني دور األنصار وقال 

يف كل دور األنصار خري قال سعد بن عبادة يا رسول اهللا خري دور األنصار فجعلنا آخرا فقال أو ليس حبسبكم أن 
 ى كثريتكونوا من اخليار ويف حديث آخر قد فضلكم عل

فهذا يشري إىل أن رتب الكمال جتتمع يف مطلق الكمال وإن كان هلا مراتب أيضا فال تعارض بينهما واهللا أعلم وقد يقال 
  إن قول من قال حسنات األبرار سيئات املقربني راجع إىل هذا املعىن وهو ظاهر فيه واهللا أعلم 

  و حق هللا وما هو حق للعباد المسألة السابعة عشرة تقدم أن من الحقوق المطلوبة ما ه

وأن ما هو حق للعباد ففيه حق هللا كما أن ما هو حق هللا فهو راجع إىل العباد وعلى ذلك يقع التفريع هنا حبول اهللا فنقول 
األوامر والنواهي ميكن أخذها امتثاال من جهة ما هى حق هللا تعاىل جمردا عن النظر يف غري ذلك وميكن أخذها من جهة ما 

ا حقوق العباد ومعىن ذلك أن املكلف إذا مسع مثال قول اهللا تعاىل وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه تعلقت 
سبيال فالمتثاله هذا األمر مأخذان أحدمها وهو املشهور املتداول أن ينظر يف نفسه بالنسبة إىل قطع الطريق وإىل زاد يبلغه 

ن خموفا أو مأمونا وإىل استعانته بالرفقة والصحبة ملشقة الوحدة وغرورها وإىل وإىل مركوب يستعني به وإىل الطريق إن كا
w غري ذلك من األمور
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الىت تعود عليه يف قصده باملصلحة الدنيوية أو باملفسدة فإذا حصلت له أسباب السفر وشروطه العاديات انتهض لالمتثال 
ن ينظر يف نفس ورود اخلطاب عليه من اهللا تعاىل غافال وإن تعذر عليه ذلك علم أن اخلطاب مل ينحتم عليه والثاين أ

ومعرضا عما سوى ذلك فينتهض إىل االمتثال كيف أمكنه ال يثنيه عنه إال العجز احلايل أو املوت آخذا لالستطاعة أا 
يست بطوارق باقية ما بقي من رمقه بقية وأن الطوارق العارضة واألسباب املخوفة ال توازي عظمة أمر اهللا فتسقطه أو ل

وال عوارض يف حمصول العقد اإلمياين حسبما تقدم يف فصل األسباب واملسببات من كتاب األحكام وهكذا سائر األوامر 
 والنواهي فأما املأخذ األول فجار على اعتبار حقوق العباد ألن ما يذكره الفقهاء يف االستطاعةاملشروطة راجع إليها

رها وقد تقدم ما يدل على صحة ذلك اإلسقاط ومن الدليل أيضا على صحة هذا وأما الثاين فجار على إسقاط اعتبا
املأخذ أشياء أحدها ما جاء يف القرآن من اآليات الدالة على أن املطلوب من العبد التعبد بإطالق وأن على اهللا ضمان 

ن ما أريد منهم من رزق وما الرزق كان ذلك مع تعاطي األسباب أوال كقوله تعاىل وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدو
أريد أن يطعمون قوله تعاىل وأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها ال نسألك رزقا حنن نرزقك والعاقبة للتقوى فهذا واضح 

يف أنه إذا تعارض حق اهللا وحق العباد فاملقدم حق اهللا فإن حقوق العباد مضمونة على اهللا تعاىل والرزق من أعظم حقوق 
  الكالم أن من اشتغل بعبادة اهللا كالعباد فاقتضى

فال راد لفضله وىف اآلية األخرى وإن ميسسك خبري فهو على كل شئ قدير وقال ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه بعد 
قوله ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب فمن اشتغل بتقوى اهللا تعاىل فاهللا كافيه واآليات يف هذا 

ة والثاين ما جاء يف السنة من ذلك كقوله احفظ اهللا حيفظك احفظ اهللا جتده أمامك تعرف إليه يف الرخاء املعىن كثري
يعرفك يف الشدة إذا سألت فسأل اهللا وإذا استعنت فاستعن باهللا جف القلم مبا هو كائن فلو اجتمع اخللق على أن يعطوك 

 شيئا كتبه اهللا لك مل يقدروا عليه احلديث فهو كله نص يف ترك شيئا مل يكتبه اهللا لك مل يقدروا عليه وعلى أن مينعوك
 االعتماد

على األسباب ويف االعتماد على اهللا واألمر بطاعة اهللا وأحاديث الرزق واألجل كقوله اللهم ال مانع ملا أعطيت وال 
ال تطيقه وقال جف القلم مبا معطى ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد وقال لعمر بن اخلطاب يف ابن صياد إن يكنه ف

أنت الق وقال ال تسأل املرأة طالق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن هلا ما قدر هلا وقال يف العزل وال عليكم أن ال 
تفعلوا فإنه ليست نسمة كتب اهللا أن خترج إال هى كائنة ويف احلديث املعصوم من عصم اهللا وقال إن اهللا كتب على ابن 

 الزىن أدرك ذلك ال حمالة إىل سائر ما يف هذا املعىن مماآدم حظه من 

هو صريح يف أن أصل األسباب التسبب وأا ال متلك شيئا وال ترد شيئا وأن اهللا هو املعطى واملانع وأن طاعة اهللا هي 
حقوق أنفسهم فقد قام العزمية األوىل والثالث ما ثبت من هذا العمل عن األنبياء صلوات اهللا عليهم فقدموا طاعة اهللا على 

 عليه الصالة والسالم حىت تفطرت قدماه

وقال أفال أكون عبدا شكورا وبلغ رسالة ربه على ما كان عليه من اخلوف من قومه حني متالئوا على إهالكه ولكن اهللا 
w عصمه وقال اهللا له
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ودع أذاهم وتوكل على اهللا فأمره باطراح ما قل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا اآلية وقال له وال تطع الكافرين واملنافقني 
يتوقاه فإن اهللا حسبه وقال الذين يبلغون رساالت اهللا وخيشونه وال خيشون أحدا إال اهللا وقال قبل ذلك وكان أمر اهللا قدرا 

آلية وقال مقدورا وقال هود عليه السالم لقومه وهو يبلغهم الرسالة فكيدوىن مجيعا مث ال تنظرون إين توكلت على اهللا ا
موسى وهارون عليهما السالم ربنا إننا خناف أن يفرط علينا أو أن يطغى فقال اهللا هلما ال ختافا إنين معكما أمسع وأرى 

وكان عبد اهللا بن أم مكتوم قد نزل عذره ىف قوله تعاىل غري أوىل الضرر ولكنه كان بعد ذلك يقول إىن أعمى ال أستطيع 
وأقعدوىن بني الصفني فيترك ما منح من الرخصة ويقدم حق اهللا على حق نفسه وروى عن أن أفر فادفعوا إيل اللواء 

جندع بن ضمرة أنه كان شيخا كبريا فلما أمروا باهلجرة وشدد عليهم فيها مع علمهم بأن الدين ال حرج فيه وال تكليف 
 بالتنعيم وهو يصفق ميينه على مشاله مبا ال يطاق قال لبنيه إىن أجد حيلة فال أعذر امحلوين على سرير فحملوه فمات

ويقول هذا لك وهذا لرسولك احلديث وعن بعض الصحابة أنه قال شهدت مع رسول اهللا أنا وأخ يل أحدا فرجعنا 
جرحيني فلما أذن مؤذن رسول اهللا باخلروج يف طلب العدو قلت ألخي أو قال يل أتفوتنا غزوة مع رسول اهللا واهللا ما لنا 

 وما منا إال جريح ثقيل فخرجنا مع رسول اهللا وكنت أيسرا جرحا منه فكان إذا غلب محلته عقبة ومشى من دابة نركبها
عقبة حىت انتهينا إىل ما انتهى إليه املسلمون وىف النقل من هذا النحو كثري وقد مر منه ىف فصل الرخص والعزائم من 

معها حسبما تقرر اقتضت اطراح األسباب مجلة أعىن ما كتاب األحكام ما فيه كفاية فإن قيل إن هذه األدلة إذا وقف 
 كان منها عائدا إىل مصاحل العباد وهذا غري صحيح ألن الشارع

وضعها وأمر ا واستعملها رسول اهللا وأصحابه والتابعون بعده وهى عمدة ما حافظت عليه الشريعة وأيضا فإن حقوق 
ا هو مطلوب حتما كالقواعد اخلمس وسائر الضروريات املراعاة ىف اهللا تعاىل ليست على وزان واحد ىف الطلب فمنها م

كل ملة ومنها ما ليس حبتم كاملندوبات فكيف يقال إن املندوبات مقدمة على غريها من حقوق العباد وإن كانت واجبة 
 التهلكة وقوله وتزودوا هذا ال يستقيم ىف النظر وأيضا فاألدلة املعارضة ملا تقدم أكثر كقوله تعاىل وال تلقوا بأيديكم إىل

وقوله وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل اآلية وقد كان عليه الصالة والسالم يستعد األسباب ملعاشه وسائر 
أعماله من جهاد وغريه ويعمل مبثل ذلك أصحابه والسنة اجلارية ىف اخللق اجلريان على العادات وما تقدم ال يقتضيه فال 

حدمها وإن صح بطل اآلخر وليس ما دللتم عليه بأوىل مما دللنا عليه والترجيح من غري دليل حتكم فاجلواب بد من صحة أ
 أن ما نقدم ال يدل على اطراح األسباب بل يدل على تقدمي

بعض األسباب خاصة وهى األسباب الىت يقتضيها حق اهللا تعاىل على األسباب الىت تقتضيها حقوق العباد على وجه 
دي شرعي قامت األدلة عليه فليس بني ذلك وبني أمره عليه الصالة والسالم باألسباب واستعماله هلا تعارض ودليل اجتها

ذلك إقراره عليه الصالة والسالم فعل من اطرحها عند التعارض وعمله عليه الصالة والسالم على اطراحها كذلك يف 
تقدمة وقد مر ىف فصل األسباب من كتاب األحكام وجه الفقه يف مواطن كثرية وندبه إىل ذلك كما تبني ىف األحاديث امل

هذا املكان عند ذكر كيفية الدخول يف األسباب هذا جواب األول وأما الثاين فإن حقوق اهللا تعاىل على أي وجه فرضت 
اب أعظم من حقوق العباد كيف كانت وإمنا فسح للمكلف ىف أخذ حقه وطلبه من باب الرخصة والتوسعة ال من ب w
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عزائم املطالب وبيان ذلك ىف فصل الرخص والعزائم وإذا كان كذلك فالعزائم أوىل بالتقدمي ما مل يعارض معارض وأيضا 
فإن حقوق اهللا إن كانت ندبا إمنا هي من باب التحسينات خادم للضروريات وإا رمبا أدى اإلخالل ا إىل االخالل 

الكل فألجل هذا كله قد يسبق إىل النظر تقدميها على واجبات حقوق العباد بالضروريات وإن املندوبات باجلزء واجبات ب
وهو نظر فقهي صحيح مستقيم ىف النظر وأما الثالث فال معارضة فيه فإن أدلته ال تدل على تقدمي حقوق العباد على 

 العباد إمنا يكون حيث حقوق اهللا أصال وإذا مل تدل عليها مل يكن فيها معارضة أصال وإىل هذا كله فإن تقدمي حقوق
يعارض ىف تقدمي حق اهللا معارض يلزم منه تضييع حق اهللا تعاىل فإنه إذا شق عليه الصوم مثال ملرضه ولكنه صام فشغله أمل 

املشقة بالصوم عن استيفاء الصالة على كماهلا وإدامة احلضور فيها أو ما أشبه ذلك عادت عليه احملافظة على تقدمي حق 
 الل حبقهاهللا إىل اإلخ

فلم يكن له ذلك فأما إن مل يكن كذلك فليس تقدمي حق اهللا على حق العبد بنكري ألبتة بل هو األحق على اإلطالق وهذا 
فقه ىف املسألة حسن جدا وباهللا التوفيق فصل واعلم أن ما تقدم من تأخري حقوق العباد إمنا هو فيما يرجع إىل نفس 

  حق غريه من العباد فهو بالنسبة إليه من حقوق اهللا تعاىل وقد تبني هذا ىف موضعه املكلف ال إىل غريه أما ما كان من 

  المسألة الثامنة عشرة األمر والنهي يتواردان على الفعل 

وأحدمها راجع إىل جهة األصل واآلخر راجع إىل جهة التعاون هل يعترب األصل أو جهة التعاون أما اعتبارمها معا من جهة 
ال بد من التفصيل فاألمر إما أن يرجع إىل جهة األصل أو التعاون فإن كان األول فحاصله راجع إىل واحدة فال يصح و

لئال يتوسل به إىل املمنوع وقد مر ما فيه وحاصل اخلالف فيه أنه حيتمل ثالثة أوجه  قاعدة سد الذرائع فإنه منع اجلائز
 د والثاين اعتبار جهة التعاون فإن اعتبار األصل مؤد إىل املاللأحدها اعتبار األصل إذ هو الطريق املنضبط والقانون املطر

املمنوع واألشياء إمنا حتل وحترم مبآالا وألنه فتح باب احليل والثالث التفصيل فال خيلو أن تكون جهة التعاون غالبة أو ال 
ل مجلة وهو باطل وإن مل تكن غالبة فإن كانت غالبة فاعتبار األصل واجب إذ لو اعترب الغالب هنا ألدى إىل اخنرام األص

فاإلجتهاد وإن كان الثاين فظاهره شنيع ألنه إلغاء جلهة النهي ليتوصل إىل املأمور به تعاونا وطريق التعاون متأخر ىف 
االعتبار عن طريق إقامة الضروري واحلاجي ألنه تكميلي وما هو إال مبثابة الغاصب والسارق ليتصدق بذلك على 

 يبىن قنطرة ولكنه صحيح إذا نزل مرتلته وهو أن يكون من باب احلكم على اخلاصة ألجل العامةاملساكني أو 

كاملنع من تلقي الركبان فإن منعه ىف األصل ممنوع إذ هو من باب منع اإلرتفاق وأصله ضروري أو حاجي ألجل أهل 
اق ألهل احلضر وتضمني الصناع قد يكون من السوق ومنع بيع احلاضر للبادئ ألنه ىف األصل منع من النصيحة إال أنه إرف

هذا القبيل وله نظائر كثرية فإن جهة التعاون هنا أقوى وقد أشار الصحابة على الصديق إذ قدموه خليفة بترك التجارة 
والقيام بالتحرف على العيال ألجل ما هو أعم ىف التعاون وهو القيام مبصاحل املسلمني وعوضه من ذلك ىف بيت املال 

  ا النوع صحيح كما تفسر واهللا أعلم وهذ
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  الفصل الرابع فى العموم والخصوص

 وال بد من مقدمة تبني املقصود من العموم واخلصوص ههنا واملراد العموم املعنوي كان له صيغة خمصوصة أوال فإذا قلنا 
 أن ذلك ثابت على اإلطالق ىف وجوب الصالة أو غريها من الواجبات ىف حترمي الظلم أو غريه إنه عام فإمنا معىن ذلك

والعموم بدليل فيه صيغة عموم أوال بناء على أن األدلة املستعملة هنا إمنا هي االستقرائية احملصلة مبجموعها القطع باحلكم 
  حسبما تبني يف املقدمات واخلصوص خبالف العموم فإذا ثبت مناط النظر وحتقق فيتعلق به مسائل 

  حكايات األحوال ة عامة أو مطلقة فال تؤثر فيها معارضة قضايا األعيان والالمسألة األولى إذا ثبتت قاعد

والدليل على ذلك أمور أحدها أن القاعدة مقطوع ا بالفرض ألنا إمنا نتكلم ىف األصول الكلية القطعية وقضايا األعيان 
تملة الستنادها إىل األدلة القطعية مظنونة أو متومهة واملظنون ال يقف للقطعي وال يعارضه والثاىن أن القاعدة غري حم

وقضايا األعيان حمتملة إلمكان أن تكون على غري ظاهرها أو على ظاهرها وهى مقتطعة ومستثناة من ذلك األصل فال 
ميكن واحلالة هذه إبطال كلية القاعدة مبا هذا شأنه والثالث أن قضايا األعيان جزئية والقواعد املطردة كليات وال تنهض 

ات أن تنقض الكليات ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية ىف اجلزئيات وإن مل يظهر فيها معىن الكليات على اجلزئي
اخلصوص كما يف املسألة السفرية بالنسبة إىل امللك املترف وكما ىف الغىن بالنسبة إىل مالك النصاب والنصاب ال يغنيه 

لرابع أا لو عارضتها فإما أن يعمال معا أو يهمال أو يعمل على اخلصوص وبالضد يف مالك غري النصاب وهو به غين وا
 بأحدمها دون اآلخر أعىن ىف حمل املعارضة فإعماهلما معا باطل وكذلك إمهاهلما ألنه

إعمال للمعارضة فيما بني الظين والقطعي وإعمال اجلزئي دون الكلي ترجيح له على الكلي وهو خالف القاعدة فلم يبق 
ع وهو إعمال الكلي دون اجلزئي وهو املطلوب فإن قيل هذا مشكل على بايب التخصيص والتقييد فإن إال الوجه الراب

ختصيص العموم وتقييد املطلق صحيح عند األصوليني بأخبار األحاد وغريها من األمور املظنونة وما ذكرت جار فيها 
ح فلزم إبطال هذه القاعدة فاجلواب من وجهني فيلزم إما بطالن ما قالوه وإما بطالن هذه القاعدة لكن ما قالوه صحي

أحدمها أن ما فرض ىف السؤال ليس من مسألتنا حبال فإن ما حنن فيه من قبيل ما يتوهم فيه اجلزئي معارضا ويف احلقيقة 
ليس مبعارض فإن القاعدة إذا كانت كلية مث ورد ىف شيء خمصوص وقضية عينية ما يقتضى بظاهره املعارضة ىف تلك 

ية املخصوصة وحدها مع إمكان أن يكون معناها موافقا ال خمالفا فال إشكال ىف أن ال معارضة هنا وهو هنا حمل القض
 التأويل ملن تأول أو حمل عموم

 االعتبار إن الق باملوضع اإلطراح واإلمهال كما إذا ثبت لنا أصل الترتيه

اد به خالف ظاهره على ما أعطته قاعدة الترتيه فمثل كليا عاما مث ورد موضع ظاهره التشبيه ىف أمر خاص ميكن أن ير
هذا ال يؤثر ىف صحة الكلية الثابتة وكما إذا ثبت لنا أصل عصمة األنبياء من الذنوب مث جاء قوله مل يكذب إبراهيم إال 

خر ثالث كذبات وحنو ذلك فهذا ال يؤثر إلحتمال محله على وجه ال خيرم ذلك األصل وأما ختصيص العموم فشيء آ
ألنه إمنا يعمل بناء على أن املراد باملخصص ظاهره من غري تأويل وال احتمال فيحنئذ يعلم ويعترب كما قاله األصوليون 

wوليس ذلك ما حنن فيه فصل وهذا املوضع كثري الفائدة عظيم النفع بالنسبة إىل املتمسك بالكليات إذا عارضتها اجلزئيات 
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لي كان له اخلرية يف اجلزئي يف محله على وجوه كثرية فإن متسك باجلزئي مل ميكنه مع وقضايا األعيان فإنه إذا متسك بالك
التمسك اخلرية ىف الكلي فثبت ىف حقه املعارضة ورمت به أيدي اإلشكاالت ىف مهاو بعيدة وهذا هو أصل الزيغ 

 باهللا ومن فوائد سهولة املتناول يف والضالل ىف الدين ألنه اتباع للمتشاات وتشكك يف القواطع احملكمات وال توفيق إال
 انقطاع اخلصام والتشغيب الواقع من املخالفني

ومثال هذا ما وقع يف بعض االس وقد ورد على غرناطة بعض العدوة األفريقية فأورد على مسألة العصمة اإلشكال 
م بقوله هذا من عمل الشيطان وقوله املورد ىف قتل موسى للقبطي وأن ظاهر القرآن يقضى بوقوع املعصية منه عليه السال

رب إين ظلمت نفسى فاغفر ىل فأخذ معه يف تفصيل ألفاظ اآلية مبجردها وما ذكر فيها من التأويالت إخراج اآليات عن 
ظواهرها وهذا املأخذ ال يتخلص ورمبا وقع االنفصال على غري وفاق فكان مما ذاكرت به بعض األصحاب يف ذلك 

ظر إذا روجع ا األصل وهي مسألة عصمة األنبياء عليهم السالم فيقال له األنبياء معصومون من املسألة سهلة يف الن
الكبائر باتفاق أهل السنة وعن الصغائر باختالف وقد قام الربهان على ذلك يف علم الكالم فمحال أن يكون هذا الفعل 

محال أن يكون ذلك الفعل منه ذنبا فلم يبق من موسى كبرية وإن قيل أم معصومون أيضا من الصغائر وهو صحيح ف
إال أن يقال أنه ليس بذنب ولك يف التأويل السعة بكل ما يليق بأهل النبوة وال ينبو عنه ظاهر اآليات فاستحسن ذلك 

  ورأى ذلك مأخذا علميا يف املناظرات وكثريا ما يبىن عليه النظار وهو حسن واهللا أعلم 

   الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة المسألة الثانية ولما كان قصد

وكانت العوائد قد جرت ا سنة اهللا أكثرية ال عامة وكانت الشريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع كان من األمر 
امللتفت إليه إجراء القواعد على العموم العادي ال العموم الكلي التام الذي ال خيتلف عنه جزئي ما أما كون الشريعة على 

 ك الوضع فظاهر أال ترى أن وضع التكاليف عامذل

وجعل على ذلك عالمة البلوغ وهو مظنة لوجود العقل الذى هو مناط التكليف ألن العقل يكون عنده يف الغالب ال على 
 العموم إذ ال يطرد وال ينعكس كليا على التمام لوجود من يتم عقله قبل البلوغ ومن ينقص وإن كان بالغا إال أن الغالب

االقتران وكذلك ناط الشارع الفطر والقصر بالسفر لعلة املشقة وإن كانت املشقة قد توجد بدوا وقد تفقد معها ومع 
ذلك فلم يعترب الشارع تلك النوادر بل أجرى القاعدة جمراها ومثله حد الغىن بالنصاب وتوجيه األحكام بالبينات وإعمال 

ذلك من األمور الىت قد تتخلف مقتضياا يف نفس األمر ولكنه قليل بالنسبة إىل أخبار اآلحاد والقياسات الظنية إىل غري 
عدم التخلف فاعتربت هذه القواعد كلية عادية ال حقيقية وعلى هذا الترتيب جتد سائر الفوائد التكليفية وإذا ثبت ذلك 

ى منضبطة باملظنات إال إذا ظهر ظهر أن ال بد من إجراء العمومات الشرعية على مقتضى األحكام العادية من حيث ه
 معارض فيعمل على ما يقتضيه احلكم فيه كما إذا عللنا القصر باملشقة فال ينتقض بامللك املترف

وال بالصناعة الشاقة وكما لو علل الربا يف الطعام بالكيل فال ينتقض مبا ال يتأتى كيله لقلة أو غريها كالتافه من الرب 
ين بالثمنية ال ينتقض مبا ال يكون مثنا لقلته أو عللناه يف الطعام باالقتيات فال ينتقض مبا ليس وكذلك إذا عللناه يف النقد

w فيه اقتيات كاحلبة الواحدة وكذلك إذا اعترضت علة القوت مبا يقتات
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للصلب على يف النادر كاللوز واجلوز والقثاء والبقول وشبهها بل االقتيات إمنا اعترب الشارع منه ما كان معتادا مقيما 
الدوام وعلى العموم وال يلزم اعتباره يف مجيع األقطار وكذلك نقول أن احلد علق يف اخلمر على نفس التناول حفظا على 
العقل مث إنه أجرى احلد يف القليل الذى ال يذهب العقل جمرى الكثري اعتبارا بالعادة يف تناول الكثري وعلق حد الزىن على 

 حفظ األنساب فيحد من مل يرتل ألن العادة الغالية مع اإليالج اإلنزال وكثري من هذا فليكن اإليالج وإن كان املقصود
  على بال من النظر يف املسائل الشرعية أن القواعد العامة إمنا ترتل على العموم العادي 

  المسألة الثالثة ال كالم في أن للعموم صيغا وضعية والنظر في هذا مخصوص بأهل العربية 

 ينظر هنا يف أمر آخر وإن كان من مطالب أهل العربية أيضا ولكنه أكيد التقرير ها هنا وذلك أن للعموم الذي تدل وإمنا
 عليه الصيغ حبسب الوضع نظرين أحدمها باعتبار ما تدل عليه الصيغة يف أهل وضعها على اإلطالق وإىل

س وسائر املخصصات املنفصلة والثاين حبسب هذا النظر قصد األصوليني فلذلك يقع التخصيص عندهم بالعقل واحل
املقاصد االستعمالية الىت تقضي العوائد بالقصد إليها وإن كان أصل الوضع على خالف ذلك وهذا االعتبار استعمايل 
واألول قياسي والقاعدة يف األصول العربية أن األصل االستعمايل إذا عارض األصل القياسي كان احلكم لالستعمايل 

ك هنا أن العرب تطلق ألفاظ العموم حبسب ما قصدت تعميمه مما يدل عليه معىن الكالم خاصة دون ما تدل وبيان ذل
عليه تلك األلفاظ حبسب الوضع اإلفرادي كما أا أيضا تطلقها وتقصد ا تعميم ما تدل عليه يف أصل الوضع وكل 

 مما يشملذلك مما يدل عليه مقتضى احلال فإن املتكلم قد يأيت بلفظ عموم 

حبسب الوضع نفسه وغريه وهو ال يريد نفسه وال يريد أنه داخل ىف مقتضى العموم وكذلك قد يقصد بالعموم صنفا مما 
يصلح اللفظ له ىف أصل الوضع دون غريه من األصناف كما أنه قد يقصد ذكر البعض ىف لفظ العموم ومراده من ذكر 

غرب واملراد مجيع األرض وضرب زيد الظهر والبطن ومنه رب املشرقني البعض اجلميع كما تقول فالن ميلك املشرق وامل
ورب املغربني وهو الذى يف السماء إله ويف األرض إله فكذلك إذا قال من دخل داري أكرمته فليس املتكلم مبراد وإذا 

قصودون باللفظ العام قال أكرمت الناس أو قاتلت الكفار فإمنا املقصود من لقي منهم فاللفظ عام فيهم خاصة وهم امل
دون من مل خيطر بالبال قال ابن خروف ولو حلف رجل بالطالق والعتق ليضربن مجيع من ىف الدار وهو معهم فيها 

فضرم ومل يضرب نفسه لرب ومل يلزمه شيء ولو قال ام األمري كل من ىف املدينة فضرم فال يدخل األمري ىف التهمة 
ء من صفات الباري تعاىل حتت األخبار ىف حنو قوله تعاىل خالق كل شئ ألن العرب والضرب قال فكذلك ال يدخل شي

 ال تقصد ذلك وال تنويه ومثله واهللا بكل شيء عليم وإن كان عاملا بنفسه وصفاته ولكن اإلخبار إمنا وقع عن مجيع

ها مما هو ىف معناها وإمنا املقصود كل شئ بأمر را مل يقصد به أا تدمر السموات واألرض واجلبال وال املياه وال غري
تدمر كل شئ مرت عليه مما شأا أن تؤثر فيه على اجلملة ولذلك قال فأصبحوا ال ترى إال مساكنهم وقال ىف اآلية 
األخرى ما تذر من شىء أتت عليه إال جعلته كالرميم ومن الدليل على هذا أنه ال يصح استثناء هذه األشياء حبسب 

 من دخل داري أكرمته إال نفسي أو أكرمت الناس إال نفسي وال قاتلت الكفار إال من مل ألق منهم وال اللسان فال يقال
wما كان حنو ذلك وإمنا يصح االستثناء من غري املتكلم ممن دخل الدار أو ممن لقيت من الكفار وهو الذى يتوهم دخوله لو 
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عمومات الشرع وأيضا فطائفة من أهل األصول نبهوا على هذا مل يستثن هذا كالم العرب ىف التعميم فهو إذا اجلاري ىف 
 املعىن وأن ما ال خيطر ببال املتكلم عند قصده التعميم إال باإلخطار ال حيمل لفظه عليه إال مع اجلمود على

ب عن جمرد اللفظ وأما املعىن فيبعد أن يكون مقصودا للمتكلم كقوله أميا إهاب دبغ فقد طهر قال الغزايل خروج الكل
ذهن املتكلم واملستمع عند التعرض للدباغ ليس ببعيد بل هو الغالب الواقع ونقيضه هو الغريب املستبعد وكذا قال غريه 

أيضا وهو موافق لقاعدة العرب وعليه حيمل كالم الشارع بال بد فإن قيل إذا ثبت أن اللفظ العام ينطلق على مجيع ما 
 وضع له ىف األصل

صل التركيب واالستعمال فأما أن تبقى داللته على ما كانت عليه حالة االفراد أوال فإن كان األول حالة اإلفراد فإذا ح
فهو مقتضى وضع اللفظ فال إشكال وإن كان الثاىن فهو ختصيص للفظ العام وكل ختصيص ال بد له من خمصص عقلي 

فظ على عمومه ىف كثري من أدلة الشريعة مع أو نقلي أو غريمها وهو مراد األصوليني ووجه آخر وهو أن العرب محلت الل
أن معىن الكالم يقتضى على ما تقرر خالف ما فهموا وإذا كان فهمهم ىف سياق االستعمال معتربا يف التعميم حىت يأيت 
دليل التخصيص دل على أن االستعمال مل يؤثر ىف داللة اللفظ حالة اإلفراد عندهم حبيث صار كوضع ثان بل هو باق 

ل وضعه مث التخصيص آت من وراء ذلك بدليل متصل أو منفصل ومثال ذلك أنه ملا نزل قوله تعاىل الذين آمنوا على أص
ومل يلبسوا إميام بظلم اآلية شق ذلك عليهم وقالوا أينا مل يلبس إميانه بظلم فقال عليه الصالة والسالم إنه ليس بذاك أال 

  رواية فرتلت إن الشرك لظلم عظيم ومثلتسمع إىل قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم وىف

بعض الكفار فقد عبدت املالئكة وعبد املسيح فرتل إن الذين سبقت هلم منا احلسىن اآلية إىل أشياء كثرية سياقها يقتضى 
حبسب املقصد الشرعي عموما أخص من عموم اللفظ وقد فهموا فيها مقتضى اللفظ وبادرت أفهامهم فيه وهم العرب 

القرآن بلسام ولوال أن االعتبار عندهم ما وضع له اللفظ ىف األصل مل يقع منهم فهمه فاجلواب عن األول أنا الذين نزل 
إذا اعتربنا االستعمال العريب فقد تبقى داللته األوىل وقد ال تبقى فإن بقيت فال ختصيص وإن مل تبق داللته فقد صار 

حقيقي ال جمازي ورمبا أطلق بعض الناس على مثل هذا لفظ احلقيقة لالستعمال اعتبار آخر ليس لألصل وكأنه وضع ثان 
اللغوية إذا أرادوا أصل الوضع ولفظ احلقيقة العرفية إذا أراد الوضع االستعمايل والدليل على صحته ما ثبت ىف أصول 

ى غري ما للفظ ىف أصل العربية من أن للفظ العريب أصالتني أصالة قياسية وأصالة استعماليه فلالستعمال هنا أصالة أخر
الوضع وهي الىت وقع الكالم فيها وقام الدليل عليها ىف مسألتنا فالعام إذا يف االستعمال مل يدخله ختصيص حبال وعن الثاىن 

 أن الفهم ىف عموم االستعمال متوقف على فهم املقاصد فيه وللشريعة

نزل القرآن حبسبه وقد تقدم القول فيه والثاين املقصد ىف ذا النظر مقصدان أحدمها املقصد ىف االستعمال العريب الذي أ
االستعمال الشرعي الذى تقرر ىف سور القرآن حبسب تقرير قواعد الشريعة وذلك أن نسبة الوضع الشرعي إىل مطلق 

 الوضع اإلستعماىل العريب كنسبه الوضع ىف الصناعات اخلاصة إىل الوضع اجلمهوري كما تقول يف الصالة إن أصلها

الدعاء لغة مث خصت يف الشرع بدعاء خمصوص على وجه خمصوص وهي فيه حقيقة ال جماز فكذلك نقول ىف ألفاظ 
wالعموم حبسب االستعمال الشرعي إا إمنا تعم حبسب مقصد الشارع فيها والدليل على ذلك مثل الدليل على الوضع 
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 ما ينضاف إليه ىف مسألة إثبات احلقيقة الشرعية فأما اإلستعمايل املتقدم الذكر واستقراء مقاصد الشارع يبني ذلك مع
األول فالعرب فيه شرع سواء ألن القرآن نزل بلسام وأما الثاين فالتفاوت ىف إدراكه حاصل إذ ليس الطارئ اإلسالم 

ملنتهي يرفع من العرب يف فهمه كالقدمي العهد وال املشتغل بتفهمه وحتصيله كمن ليس ىف تلك الدرجة وال املبتدئ فيه كا
اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فال مانع من توقف بعض الصحابة ىف بعض ما يشكل أمره ويغمض 

وجه القصد الشرعي فيه حىت إذا تبحر يف إدارك معاين الشريعة نظره واتسع ىف ميداا باعه زال عنه ما وقف من 
 اإلشكال واتضح له القصد

 فإذا تقرر وجه االستعمال فما ذكر مما توقف فيه بعضهم راجع إىل هذا القبيل ويعضده ما فرضه الشرعي على الكمال
األصوليون من وضع احلقيقة الشرعية فإن املوضع يستمد منها وهذا الوضع وإن كان قد جيء به مضمنا يف الكالم العريب 

ص مبعرفته العارفون بقاصد الشارع كما أن األول فله مقاصد ختتص به يدل عليها املساق احلكمي أيضا وهذا املساق خيت
خيتص مبعرفته العارفون مبقاصد العرب فكل ما سألوا عنه فمن القبيل إذا تدبرته فصل ويتبني لك صحة ما تقرر يف النظر 

ياق الكالم يدل يف األمثلة املعترض ا يف السؤال األول فأما قوله تعاىل الذين آمنوا ومل يلبسوا إميام بظلم اآلية فإن س
على أن املراد بالظلم أنواع الشرك على اخلصوص فإن السورة من أوهلا إىل آخرها مقررة لقواعد التوحيد وهادمة لقواعد 

الشرك وما يليه والذي تقدم قبل اآلية قصة إبراهيم عليه السالم يف حماجته لقومه باألدلة اليت أظهرها هلم يف الكوكب 
تقدم قبل ذلك قوله ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو كذب بآياته فبني أنه ال أحد أظلم والقمر والشمس وكان قد 

 ممن ارتكب هاتني اخللتني وظهر أما املعىن ما يف سورة األنعام

ذا املعىن إبطاال باحلجة وتقريرا ملرتلتهما يف املخالفة وإيضاحا للحق الذي هو مضاد هلما فكأن السؤال إمنا ورد قبل تقرير ه
وأيضا فإن ذلك ملا كان تقريرا حلكم شرعي بلفظ عام كان مظنة ألن يفهم منه العموم يف كل ظلم دق أو جل فألجل 

هذا سألوا وكان ذلك عند نزول السورة وهى مكية نزلت يف أول اإلسالم قبل تقرير مجيع كليات األحكام وسبب 
 بظلم نفي على نكرة ال قرينة فيها تدل على استغراق أنواع الظلم بل هو احتمال النظر ابتداء أن قوله ومل يلبسوا إميام

كقوله مل يأتين رجل فيحتمل املعاين اليت ذكرها سيبويه وهي كلها نفى ملوجب مذكور أو مقدر وال نص ىف مثل هذا 
ا بل ىف السورة ما يدل على على االستغراق يف مجيع األنواع احملتملة إال مع اإلتيان مبن وما يعطى معناها ذلك مفقود هن

أن ذلك النفي وارد على ظلم معروف وهو ظلم االفتراء على اهللا والتكذيب بآياته فصارت اآلية من جهة إفرادها بالنظر 
 يف هذا املساق مع كوا أيضا ىف مساق تقرير األحكام

به نوع أو نوعان من أنواع الظلم وذلك ما جمملة ىف عمومها فوقع اإلشكال فيها مث بني هلم النيب أن عمومها إمنا القصد 
 دلت عليه السورة وليس فيه ختصيص على هذا بوجه

وأما قوله إنكم وما تعبدون اآلية فقد أجاب الناس عن اعتراض ابن الزبعري فيها جبهله مبوقعها وما روى ىف املوضع أن 
ما تعبدون وما ملا ال يعقل فكيف تشمل املالئكة النيب قال له ما أجهلك بلغة قومك يا غالم ألنه جاء ىف اآلية إنكم و

wواملسيح والذى جيرى على أصل مسألتنا أن اخلطاب ظاهره أنه لكفار قريش ومل يكونوا يعبدون املالئكة وال املسيح وإمنا 
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غري ذلك كانوا يعبدون األصنام فقوله وما تعبدون عام ىف األصنام الىت كانوا يعبدون فلم يدخل يف العموم االستعماىل 
فكان اعتراض املعترض جهال منه باملساق وغفلة عما قصد ىف اآليات وما روى من قوله ما أجهلك بلغة قومك يا غالم 
دليل على عدم متكنه ىف فهم املقاصد العربية وإن كان من العرب حلداثته وغلبة اهلوى عليه ىف االعتراض أن يتأمل مساق 

ل قوله إن الذين سبقت هلم منا احلسىن بيانا جلهله ومثله ما يف الصحيح أن مروان قال الكالم حىت يتهدى للمعىن املراد ونز
لبوابه اذهب يا رافع إىل ابن عباس فقل له لئن كان كل امرىء فرح مبا أويت وأحب أن حيمد مبا مل يفعل معذبا لنعذبن 

 أمجعون فقال ابن عباس مالكم وهلذه اآلية إمنا دعا النيب صلى اهللا

حىت قوله يفرحون مبا أتوا وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا فهذا من ذلك املعىن أيضا وباجلملة فجوام بيان كذلك 
لعمومات تلك النصوص كيف وقعت ىف الشريعة وأن مث قصدا آخر سوى القصد العريب ال بد من حتصيله وبه حيصل 

صيص مبنفصل ألبتة واطردت العمومات قواعد صادقة فهمها وعلى طريقه جيرى سائر العمومات وإذ ذاك ال يكون مث خت
 العموم ولنورد هنا فصال هو مظنة لورود اإلشكال

على ما تقرر وباجلواب عنه يتضح املطلوب اتضاحا أكمل فلقائل أن يقول إن السلف الصاحل مع معرفتهم مبقاصد الشريعة 
 على خالف ذلك وهو دليل على أن املعترب عندهم وكوم عربا قد أخذوا بعموم اللفظ وإن كان سياق االستعمال يدل

يف اللفظ عمومه حبسب اللفظ اإلفرادي وإن عارضه السياق وإذا كان كذلك عندهم صار ما يبني هلم خصوصه كاألمثلة 
ن املتقدمة مما خص باملنفصل ال مما وضع ىف االستعمال على العموم املدعى وهلذا املوضع من كالمهم أمثلة منها أن عمر ب

اخلطاب كان يتخذ اخلشن من الطعام كما كان يلبس املرقع ىف خالفته فقيل له لو اختذت طعاما ألني من هذا فقال 
أخشى أن تعجل طيبايت يقول اهللا تعاىل أذهبتم طيباتكم ىف حياتكم الدنيا احلديث وجاء أنه قال ألصحابه وقد رأى 

آلية أذهبتم طيباتكم ىف حياتكم الدنيا اآلية وسياق اآلية يقتضى بعضهم قد توسع يف اإلنفاق شيئا أين تذهب بكم هذه ا
 أا

عذاب اهلون فاآلية غري الئقة حبالة املؤمنني ومع ذلك فقد أخذها عمر مستندا ىف ترك اإلسراف مطلقا وله أصل ىف 
متك فقد وسع على فارس الصحيح يف حديث املرأتني املتظاهرتني على النيب حيث قال عمر للنيب ادع اهللا أن يوسع على أ

والروم وهم ال يعبدونه فاستوى جالسا فقال أو يف شك يا بن اخلطاب أولئك قوم عجلت هلم طيبام ىف احلياة الدنيا 
فهذا يشري مأخذ عمر ىف اآلية وإن دل السياق على خالفه وىف حديث الثالثة الذين هم أول من تسعر م النار يوم 

 اهللا ورسوله من كان يريد احلياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهلم فيها إىل آخر اآليتني القيامة أن معاوية قال صدق
فجعل مقتضى احلديث وهو ىف أهل اإلسالم داخال حتت عموم اآلية وهي يف الكفار لقوله أولئك الذين ليس هلم يف 

بخاري عن حممد بن عبد الرمحن قال قطع على اآلخرة إال النار اخل فدل على األخذ بعموم من ىف غري الكفار أيضا ويف ال
أهل املدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة موىل ابن عباس فأخربته فنهاين عن ذلك أشد النهي مث قال أخربين ابن عباس 

أن أناسا من املسلمني كانوا مع املشركني يكثرون سواد املشركني على عهد رسول اهللا يأيت السهم يرمي به فيصيب 
w م فيقتله أو يضرب فيقتل فأنزل اهللا عز وجل إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم اآلية فهذا أيضا من ذلك ألنأحده
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اآلية عامة فيمن كثر سواد املشركني مث إن عكرمة أخذها على وجه أعم من ذلك ويف الترمذي والنسائي عن ابن عباس 
كم اآلية دخل قلوم منه شيء مل يدخل من شيء فقالوا للنيب فقال ملا نزلت وإن تبدوا ما ىف أنفسكم أو ختفوه حياسب

قولوا مسعنا وأطعنا فألقى اهللا اإلميان يف قلوم فأنزل اهللا تعاىل آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون اآلية ال يكلف 
أو أخطأنا قال قد فعلت ربنا وال حتمل اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا 

علينا إصرا كما محلته على الذين من قبلنا قال قد فعلت احلديث اخل فهموا من اآلية العموم وأقره النيب ونزل بعدها ال 
يكلف اهللا نفسا إال وسعها على وجه النسخ أو غريه مع قوله تعاىل وما جعل عليكم يف الدين من حرج وهي قاعدة مكية 

 ة ففي هذا ما يدل على صحة األخذكلي

بالعموم اللفظي وإن دل االستعمال اللغوي أو الشرعي على خالفه وكذلك قوله تعاىل ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبني له اهلدى اآلية فإا نزلت فيمن ارتد عن اإلسالم بدليل قوله بعد إن اهللا ال يغفر أن يشرك به اآلية مث إن عامة العلماء 

دلوا ا على كون اإلمجاع حجة وأن خمالفه عاص وعلى أن االبتداع يف الدين مذموم وقوله تعاىل أال إم يثنون است
صدورهم ليستخفوا منه ظاهر مساق اآلية أا يف الكفار واملنافقني أو غريهم بدليل قوله ليستخفوا منه أي من اهللا تعاىل 

س كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إىل السماء وأن جيامعوا نساءهم فيفضوا أو من رسول اهللا وقال ابن عباس إا يف أنا
إىل السماء فرتل ذلك فيهم فقد عم هؤالء ىف حكم اآلية مع أن املساق ال يقتضيه ومثل هذا كثري وهو كله مبين على 

  فأولئك هم الكافرونالقول باعتبار عموم اللفظ ال خصوص السبب ومثله قوله تعاىل ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا

مع أا نزلت ىف اليهود والسياق يدل على ذلك مث إن العلماء عموا ا غري الكفار وقالوا كفر دون كفر فإذا رجع هذا 
البحث إىل القول بأن الاعتبار بعموم اللفظ وإمنا االعتبار خبصوص السبب وفيه من اخلالف ما علم فقد رجعنا إىل أن 

 وال فائدة زائدة واجلواب أن السلف الصاحل إمنا جاءوا بذلك الفقه احلسن بناء على أمر آخر غري أحد القولني هو األصح
راجع إىل الصيغ العمومية ألم فهموا من كالم اهللا تعاىل مقصودا يفهمه الراسخون ىف العلم وهو أن اهللا تعاىل ذكر 

  هذين املقامني على قدمي اخلوف والرجاء فريىالكفار بسيء أعماهلم واملؤمنني بأحسن أعماهلم ليقوم العبد بني

أوصاف أهل اإلميان وما أعد هلم فيجتهد رجاء أن يدركهم وخياف أن ال يلحقهم فيفر من ذنوبه ويرى أوصاف أهل 
الكفر وما أعد هلم فيخاف من الوقوع فيما وقعوا فيه وفيما يشبهه ويرجو بإميانه أن ال يلحق م فهو بني اخلوف والرجاء 

من حيث يشترك مع الفريقني ىف وصف ما وإن كان مسكوتا عنه ألنه إذا ذكر الطرفان كان احلائل بينهما مأخوذ 
اجلانبني كمحال االجتهاد ال فرق ال من جهة أم محلوا ذلك حممل الداخل حتت العموم اللفظي وهو ظاهر ىف آية 

ظهر أيضا ىف قوله ويتبع غري سبيل املؤمنني وما سوى ذلك األحقاف وهود والنساء يف آية إن الذين توفاهم املالئكة وي
فإما من تلك القاعدة وإما أا بيان فقه اجلزئيات من الكليات العامة ال أن املقصود التخصيص بل بيان جهة العموم 

 وإليك النظر ىف التفاصيل واهللا املستعان

 كان باملتصل كاالستثناء والصفة والغاية وبدل البعض فصل إذا تقرر ما تقدم فالتخصيص إما باملنفصل أو باملتصل فإن
wوأشباه ذلك فليس ىف احلقيقة بإخراج لشيء بل هو بيان لقصد املتكلم ىف عموم اللفظ أن ال يتوهم السامع منه غري ما 
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محر هو قصد وهو ينظر إىل قول سيبويه زيد األمحر عند من ال يعرفه كزيد وحده عند من يعرفه وبيان ذلك أن زيدا األ
االسم املعرف به مدلول زيد بالنسبة إىل قصد املتكلم كما كان املوصول مع صلته هو االسم ال أحدمها وهكذا إذا قلت 

الرجل اخلياط فعرفه السامع فهو مرادف لزيد فإذا اموع هو الدال ويظهر ذلك ىف االستثناء إذا قلت عشرة إال ثالثة 
خر عرض حالة التركيب وإذا كان كذلك فال ختصيص ىف حمصول احلكم ال لفظا فإنه مرادف لقولك سبعة فكأنه وضع آ

 وال قصدا وال يصح أن يقال إنه جمازا أيضا حلصول الفرق عند أهل العربية بني قولك ما رأيت أسد

صوره يفترس األبطال وقولك ما رأيت رجال شجاعا وأن األول جماز والثاين حقيقة والرجوع ىف هذا إليهم ال إىل ما ي
العقل ىف مناحي الكالم وأما التخصيص باملنفصل فإنه كذلك أيضا راجع إىل بيان املقصود ىف عموم الصيغ حسبما تقدم 

ىف رأس املسألة ال أنه على حقيقة التخصيص الذى يذكره األصوليون فإن قيل وهكذا يقول األصوليون إن التخصيص 
دخول املخصوص حتت عموم الصيغة يف فهم السامع وليس مبراد الدخول بيان املقصود بالصيغ املذكورة فإنه رفع لتوهم 

حتتها وإال كان التخصيص نسخا فإذا ال فرق بني التخصيص باملنفصل والتخصيص باملتصل على ما فسرت فكيف تفرق 
ان وضع بني ما ذكرت وبني ما يذكره األصوليون فاجلواب أن الفرق بينهما ظاهر وذلك أن ما ذكر هنا راجع إىل بي

الصيغ العمومية ىف أصل االستعمال العريب أو الشرعي وما ذكره األصوليون يرجع إىل بيان خروج الصيغة عن وضعها من 
العموم إىل اخلصوص فنحن بينا أنه بيان لوضع اللفظ وهم قالوا إنه بيان خلروج اللفظ عن وضعه وبينهما فرق فالتفسري 

للفظ املشترك ليبني املراد منه والذى لألصوليني نظري البيان الذي سيق عقيب الواقع هنا نظري بيان الذي سيق عقب ا
 احلقيقة ليبني أن املراد ااز كقولك

رأيت أسدا يفترس األبطال فإن قيل أفيكون تأصيل أهل األصول كله باطال أم ال فإن كان باطال لزم أن يكون ما أمجعوا 
طأ وإن كان صوابا وهو الذى يقتضيه إمجاعهم فكل ما يعارضه خطأ فإذا عليه من ذلك خطأ واألمة ال جتتمع على اخل

كل ما تقدم بيانه خطأ فاجلواب أن إمجاعهم أوال غري ثابت على شرطه ولو سلم أنه ثابت مل يلزم منه إبطال ما تقدم 
ع اإلستعمايل حىت إذا أخذوا ألم إمنا اعتربوا صيغ العموم حبسب ما تدل عليه يف الوضع اإلفرادي ومل يعتربوا حالة الوض

ىف االستدالل على األحكام رجعوا إىل اعتباره كل على اعتبار رآه أو تأويل ارتضاه فالذي تقدم بيانه مستنبط من 
اعتبارهم الصيغ ىف االستعمال بال خالف بيننا وبينهم إال ما يفهم عنهم من ال حييط علما مبقاصدهم وال جيود حمصول 

فيق فصل فإن قيل حاصل ما مر أنه حبث ىف عبارة واملعىن متفق عليه ومثله ال ينبين عليه حكم فاجلواب كالمهم وباهللا التو
 أن ال بل هو حبث فيما ينبين عليه أحكام منها أم اختلفوا ىف العام إذا خص هل يبقى حجة أم ال وهي من

الب األدلة الشرعية وعمدا هي العمومات فإذا املسائل اخلطرية يف الدين فإن اخلالف فيها ىف ظاهر األمر شنيع ألن غ
عدت من املسائل املختلف فيها بناء على ما قالوه أيضا من أن مجيع العمومات أو غالبها خمصص صار معظم الشريعة 

خمتلفا فيها هل هو حجة أم ال ومثل ذلك يلقى يف املطلقات فانظر فيه فإذا عرضت املسألة على هذا األصل املذكور مل 
ق اإلشكال احملظور وصارت العمومات حجة على كل قول ولقد أدى إشكال هذا املوضع إىل شناعة أخرى وهى أن يب
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القرآن ليس فيها ما هو معتد به ىف حقيقته من العموم وإن قيل بأنه حجة بعد التخصيص وفيه ما يقتضى إبطال الكليات 
التساهل وحتسني الظن ال على حتقيق النظر والقطع باحلكم ويف هذا إذا القرآنية وإسقاط االستدالل به مجلة إال جبهة من 

تؤمل توهني األدلة الشرعية وتضعيف االستناد إليها ورمبا نقلوا يف احلجة هلذا املوضع عن ابن عباس أنه قال ليس يف 
 القرآن عام إال خمصص إال قوله تعاىل واهللا بكل شيء عليم ومجيع ذلك خمالف لكالم العرب

خمالف ملا كان عليه السلف الصاحل من القطع بعموماته اليت فهموها حتقيقا حبسب قصد العرب يف اللسان وحبسب قصد و
الشارع يف موارد األحكام وأيضا فمن املعلوم أن النيب بعث جبوامع الكلم واختصر له الكالم اختصارا على وجه هو أبلغ 

جلوامع يف التعبري العمومات فإذا فرض أا ليست مبوجودة يف القرآن ما يكون وأقرب ما ميكن يف التحصيل ورأس هذه ا
جوامع بل على وجه تفتقر فيه إىل خمصصات ومقيدات وأمور أخر فقد خرجت تلك العمومات عن أن تكون جوامع 

لى خمتصره وما نقل عن ابن عباس إن ثبت من طريق صحيح فيحتمل التأويل فاحلق ىف صيغ العموم إذا وردت أا ع
عمومها ىف األصل اإلستعمايل حبيث يفهم حمل عمومها العريب الفهم املطلع على مقاصد الشرع فثبت أن هذا البحث ينبين 

  عليه فقه كثري وعلم مجيل وباهللا التوفيق 

  المسألة الرابعة عمومات العزائم وإن ظهر ببادىء الرأي أن الرخص تخصصها 

ئم باقية على عمومها وإن أطلق عليها أن الرخص خصصتها فإطالق جمازي ال فليست مبخصصة هلا يف احلقيقة بل العزا
حقيقي والدليل على ذلك أن حقيقة الرخصة إما أن تقع بالنسبة إىل ما ال يطاق أو ال فإن كان األول فليست برخصة ىف 

من األصل بالدليل الدال على رفع احلقيقة إذ مل خياطب بالعزمية من ال يطيقها وإمنا يقال هنا إن اخلطاب بالعزمية مرفوع 
تكليف ما ال يطاق فانتقلت العزمية إىل هيئة أخرى وكيفية خمالفة لألوىل كاملصلي ال يطيق القيام فليس مبخاطب بالقيام 

 بل صار فرضه اجللوس أو على جنب أو ظهر وهو العزمية عليه وإن كان الثاىن فمعىن الرخصة ىف حقه أنه إن

 جناح عليه ال أنه سقط عنه فرض القيام والدليل على ذلك أنه إن تكلف فصلى قائما فإما أن يقال انتقل إىل األخف فال
إنه أدى الفرض على كمال العزمية أوال فال يصح أن يقال إنه مل يؤده على كماله إذ قد ساوى فيه الصحيح القادر من 

 كماله وهو معىن كونه داخال حتت عموم اخلطاب بالقيام غري فرق فالتفرقة بينهما حتكم من غري دليل فال بد أنه أداه على
فإن قيل إن العزمية مع الرخصة من خصال الكفارة بالنسبة إليه فأي اخلصلتني فعل فعلى حكم الوجوب وإذا كان كذلك 

ت فعمله بالعزمية عمل على كمال وقد ارتفع عنه حكم اإلحنتام وذلك معىن ختصيص عموم العزمية بالرخصة فقد ختصص
عمومات العزائم بالرخص على هذا التقرير فال يستقيم القوم ببقاء العمومات إذ ذاك وأيضا فإن اجلمع بني بقاء حكم 
العزمية ومشروعية الرخصة مجع بني متنافيني ألن معىن بقاء العزمية أن القيام ىف الصالة واجب عليه حتما ومعىن جواز 

يتان متناقضتان ال جتتمعان على موضوع واحد فال يصح القول ببقاء الترخص أن القيام ليس بواجب حتما ومها قض
العموم بالنسبة إىل من يشق عليه القيام ىف الصالة وأمر ثالث وهو أن الرخصة قد ثبت التخيري بينها وبني العزمية فلو 

 الواجب والقاعدة أن ذلك كانت العزمية هنا باقية على أصلها من الوجوب املنحتم لزم من ذلك التخيري بني الواجب وغري
w حمال ال ميكن فما أدى إليه مثله
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فاجلواب أن العزمية مع الرخصة ليستا من باب خصال الكفارة إذ مل يأت دليل ثابت يدل على حقيقة التخيري بل الذي 
قدم الفرق أتى يف حقيقة الرخصة أن من ارتكبها فال جناح عليه خاصة ال أن املكلف خمري بني العزمية والرخصة وقد ت

بينهما ىف كتاب األحكام يف فصل العزائم والرخص وإذا ثبت ذلك فالعزمية على كماهلا وأصالتها يف اخلطاب ا 
وللمخالفة حكم آخر وأيضا فإن اخلطاب بالعزمية من جهة حق اهللا تعاىل واخلطاب بالرخصة من جهة حق العبد فليسا 

ني خمتلفتني وإذا اختلفت اجلهات أمكن اجلمع وزال التناقض املتوهم بواردين على املخاطب من جهة واحدة بل من جهت
ىف االجتماع ونظري ختلف العزمية للمشقة ختلفها للخطأ والنسيان واإلكراه وغريها من األعذار اليت يتوجه اخلطاب مع 

ة وغريها وهو أن وجودها مع أن التخلف غري مؤمث وال موقع يف حمظور وعلى هذا ينبين معىن آخر يعم هذه املسأل
 العمومات الىت هي

عزائم إذا رفع اإلمث عن املخالف فيها لعذر من األعذار فأحكام تلك العزائم متوجهة على عمومها من غري ختصيص وإن 
  أطلق عليها أن األعذار خصصتها فعلى ااز ال على احلقيقة ولنعدها مسألة على حدا وهي 

  على وجه آخرا ما تقدم والمسألة وإن كانت مختلفا فيها المسألة الخامسة واألدلة على صحته

فالصواب جرياا على ما جرت عليه العزائم مع الرخص ولنفرض املسألة ىف موضعني أحدمها فيما إذا وقع اخلطأ من 
يم أو املكلف فتناول ما هو حمرم ظهرت علة حترميه بنص أو إمجاع أو غريمها كشارب املسكر يظنه حالال وآكل مال اليت

 غريه يظنه متاع نفسه أو قاتل املسلم يظنه كافرا أو واطئ األجنبية يظنها

زوجته أو أمته وما أشبه ذلك فإن املفاسد الىت حرمت هذه األشياء ألجلها واقعة أو متوقعة فإن شارب املسكر قد زال 
ه الضرر والفقر وقاتل املسلم قد عقله وصده عن ذكر اهللا وعن الصالة وآكل مال اليتيم قد أخذ ماله الذي حصل له ب

أزهق دم نفس ومن قتلها فكأمنا قتل الناس مجيعا وواطئ األجنبية قد تسبب ىف اختالط نسب املخلوق من مائه فهل 
يسوغ ىف هذه األشياء أن يقال إن اهللا أذن فيها وأمر ا كال بل عذر اخلاطئ ورفع احلرج والتأثيم ا وشرع مع ذلك 

 تزول املفسدة فيما ميكن فيه اإلزالة كالغرامة والضمان ىف املال وأداء الدية مع حترير الرقبة ىف النفس فيها التاليف حىت
وبذل املهر مع إحلاق الولد بالوطئ وما أشبه ذلك قل إن اهللا ال يأمر بالفحشاء إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذى 

أن عذر اخلطأ رفع حكم التأثيم املرتب على التحرمي واملوضع الثاىن إذا القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغى غري 
أخطأ احلاكم ىف احلكم فسلم املال إىل غري أهله أو الزوجة إىل غري زوجها أو أدب من مل يستحق تأديبا وترك من كان 

 مستحقا له

و أشهد ذوي زور فهل يصح أن يقال ذوى عدل منكم فإذا أخطأ فحكم بغري ما أنزل اهللا فكيف يقال أنه مأمور بذلك أ
إنه مأمور بقبوهلم وبإشهادهم هذا ال يسوغ بناء على مراعاة املصاحل يف األحكام تفضال كما اخترناه أو لزوما كما يقوله 
املعتزلة غري أنه معذور يف عدم إصابته كما مر واألمثلة ىف ذلك كثرية ولو كان هذا الفاعل وهذا احلاكم مأمورا مبا أخطأ 

wفيه أو مأذونا له فيه لكان األمر بتالفيه إذا اطلع عليه على خالف مقتضى األدلة إذ ال فرق بني أمر وأمر وإذن وإذن إذ 
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اجلميع ابتدائي فالتاليف بعد أحدمها دون اآلخر شيء ال يعقل له معىن وذلك خالف ما دل عليه اعتبار املصاحل فإن التزم 
 ض ورشحه بأن احلرجأحد هذا الرأي وجرى على التعبد احمل

موضوع ىف التكاليف وإصابة ما ىف نفس األمر حرج أو تكليف مبا ال يستطاع وإمنا يكلف مبا يظنه صوابا وقد ظنه 
كذلك فليكن مأمورا به أو مأذونا فيه والتاليف بعد ذلك أمر ثان خبطاب جديد فهذا الرأي جار على الظاهر ال على 

ير يف فصل األوامر والنواهي ولوال أا مسألة عرضت لكان األوىل ترك الكالم فيها ألا التفقه يف الشريعة وقد مر له تقر
  ال تكاد ينبين عليها فقه معترب 

  المسألة السادسة العموم إذا ثبت فال يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط

 استقراء مواقع املعىن حىت حيصل منه بل له طريقان أحدمها الصيغ إذا وردت وهو املشهور ىف كالم أهل األصول والثاين
يف الذهن أمر كلي عام فيجرى يف احلكم جمرى العموم املستفاد من الصيغ والدليل على صحة هذا الثاين وجوه أحدها أن 
االستقراء هكذا شأنه فإنه تصفح جزئيات ذلك املعىن ليثبت من جهتها حكم عام إما قطعي وإما ظين وهو أمر مسلم عند 

لوم العقلية والنقلية فإذا مت االستقراء حكم به مطلقا ىف كل فرد يقدر وهو معىن العموم املراد يف هذا املوضع أهل الع
 والثاين أن التواتر املعنوي هذا معناه فإن جود حامت مثال إمنا ثبت على

فة ىف الوقوع متفقة ىف اإلطالق من غري تقييد وعلى العموم من غري ختصيص بنقل وقائع خاصة متعددة تفوت احلصر خمتل
معىن اجلود حىت حصلت للسامع معىن كليا حكم به على حامت وهو اجلود ومل يكن خصوص الوقائع قادحا ىف هذه 
اإلفادة فكذلك إذا فرضنا أن رفع احلرج يف الدين مثال مفقود فيه صيغة عموم فأنا نستفيده من نوازل متعددة خاصة 

حلرج كما إذا وجدنا التيمم شرع عند مشقة طلب املاء والصالة قاعدا عند مشقة خمتلفة اجلهات متفقة ىف أصل رفع ا
طلب القيام والقصر والفطر ىف السفر واجلمع بني الصالتني ىف السفر واملرض واملطر والنطق بكلمة الكفر عند مشقة القتل 

إىل أي جهة كان لعسر استخراج القبلة والتأليم وإباحة امليتة وغريها عند خوف التلف الذي هو أعظم املشقات والصالة 
واملسح على اجلبائر واخلفني ملشقة الرتع ولرفع الضرر والعفو يف الصيام عما يعسر االحتراز منه من املفطرات كغبار 
الطريق وحنوه إىل جزئيات كثرية جدا حيصل من جمموعها قصد الشارع لرفع احلرج فإنا حنكم مبطلق رفع احلرج ىف 

  عمال باالستقراء فكأنه عموم لفظي فإذا ثبت اعتبار التواتر املعنوي ثبت ىف ضمنه ما حنن فيهاألبواب كلها

والثالث أن قاعدة سد الذرائع إمنا عمل السلف ا بناء على هذا املعىن كعملهم ىف ترك األضحية مع القدرة عليها وكإمتام 
ذي اعتذر به هن سد الذريعة إىل غري ذلك من أفرادها الىت عثمان الصالة يف حجه بالناس وتسليم الصحابة له يف عذره ال

عملوا ا مع أن املنصوص فيها إمنا هي أمور خاصة كقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا وقوله وال تسبوا الذين 
الديه وأشباه ذلك وهي يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغري علم ويف احلديث من أكرب الكبائر أن يسب الرجل و

أمور خاصة ال تتالقى مع ما حكموا به إال يف معىن سد الذريعة وهو دليل على ما ذكر من غري إشكال فإن قيل اقتناص 
املعاين الكلية من الوقائع اجلزئية غري بني من أوجه أحدها أن ذلك إمنا ميكن ىف العقليات ال يف الشرعيات ألن املعاين 

w تقبل التركيب ومتفقة ال تقبل االختالف فيحكم العقل فيها علىالعقلية بسائط ال 
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الشيء حبكم مثله شاهدا وغائبا ألن فرض خالفه حمال عنده خبالف الوضعيات فإا مل توضع وضع العقليات وإال كانت 
عه التفرقة هي هي بعينها فال تكون وضعية هذا خلف وإذا مل توضع وضعها وإمنا وضعت على وفق االختيار الذي يصح م

بني الشيء ومثله واجلمع بني الشيء وضده ونقيضه مل يصح مع ذلك أن يقتنص فيها معىن كلي عام من معىن جزئي 
خاص والثاين أن اخلصوصيات تستلزم من حيث اخلصوص معىن زائدا على ذلك املعىن العام أو معاين كثرية وهذا واضح 

متياز وإذ ذاك ال يتعني تعلق احلكم الشرعي يف ذلك اخلاص مبجرد األمر العام ىف املعقول ألن ما به اإلشتراك غري ما به اال
دون التعلق باخلاص على اإلنفراد أو ما معا فال يتعني متعلق احلكم وإذا مل يتعني مل يصح نظم املعىن الكلي من تلك 

ن غريه وذلك ال يكون إال بدليل وعند اجلزئيات إال عند فرض العلم بأن احلكم مل يتعلق إال باملعىن املشترك العام دو
وجود ذلك الدليل ال يتبقى تعلق بتلك اجلزئيات ىف استفادة معىن عام لالستغناء بعموم صيغة ذلك الدليل عن هذا العناء 

 الطويل

والثالث أن التخصيصات يف الشريعة كثرية فيخص حمل حبكم وخيص مثله حبكم آخر وكذلك جيمع بني املختلفات ىف 
احد ولذلك أمثلة كثرية كجعل التراب طهورا كاملاء وليس مبطهر كاملاء بل هو خبالفه وإجياب الغسل من خروج حكم و

املىن دون املذى والبول وغريمها وسقوط الصالة والصوم عن احلائض مث قضاء الصوم دون الصالة وحتصني احلرة لزوجها 
اسن احلرة دون حماسن األمة وقطع السارق دون الغاصب واجلاحد ومل حتصن األمة سيدها واملعىن واحد ومنع النظر إىل حم

واملختلس واجللد بقذف الزىن دون غريه وقبول شاهدين ىف كل حد ما سوى الزىن واجللد بقذف احلر دون قذف العبد 
 وكالتسوية والتفرقة بني عديت الوفاة والطالق وحال الرحم ال خيتلف فيهما واسترباء احلرة بثالث حيض واألمة بواحدة

ىف احلد بني القذف وشرب اخلمر وبني الزىن واملعفو عنه ىف دم العمد وبني املرتد والقاتل ويف الكفارة بني الظهار والقتل 
وإفساد الصوم وبني قتل احملرم الصيد عمدا أو خطأ وأيضا فإن الرجل واملرأة مستويان ىف أصل التكليف على اجلملة 

 ومفترقان

كل واحد منهما كاحليض والنفاس والعدة وأشباهها بالنسبة إىل املرأة واإلختصاص ىف مثل هذا ال بالتكليف الالئق ب
إشكال فيه وأما األول فقد وقع اإلختصاص فيه يف كثري من املواضع كاجلمعة واجلهاد واإلمامة ولو يف النساء ويف اخلارج 

 ذلك من املسائل مع فقد الفارق ىف القسم املشترك ومثل النجس من الكبري والصغري ففرق بني بول الصيب والصبية إىل غري
ذلك العبد فإن له اختصاصات ىف القسم املشترك أيضا وإذا ثبت هذا مل يصح القطع بأخذ عموم من وقائع خمتصة 

رية فاجلواب عن األول أنه ميكن يف الشرعيات إمكانه يف العقليات والدليل على ذلك قطع السلف الصاحل به ىف مسائل كث
كما تقدم التنبيه عليه فإذا وقع مثله فهو واضح يف أن الوضع اإلختياري الشرعي مماثل للعقلي االضطراري ألم مل يعملوا 

 به حىت فهموه من قصد الشارع وعن الثاين أم مل ينظموا املعىن العام من القضايا اخلاصة حىت علموا أن

 احلكم فيمن بعدهم ولو كانت اخلصوصيات معتربة بإطالق ملا صح اخلصوصيات وما به اإلمتياز غري معتربة وكذلك
اعتبار القياس والرتفع من األدلة رأسا وذلك باطل فما أدى إليه مثله وعن الثالث أنه اإلشكال املورد على القول بالقياس 

wة وذلك أا إذا تقررت عند فالذى أجاب به األصوليون هو اجلواب هنا فصل وهلذه املسألة فوائد تنبين عليها أصلية وفرعي
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اتهد مث استقرى معىن عاما من أدلة خاصة واطرد له ذلك املعىن مل يفتقر بعد ذلك إىل دليل خاص على خصوص نازلة 
تعن بل حيكم عليها وإن كانت خاصة بالدخول حتت عموم املعىن املستقري من غري اعتبار بقياس أو غريه إذ صار ما 

 كاملنصوص بصيغة عامة فكيف حيتاج مع ذلك إىل صيغة خاصة مبطلوبه ومن فهم هذا هان عليه استقرى من عموم املعىن
اجلواب عن إشكال القراىف الذى أورده على أهل مذهب مالك حيث استدلوا ىف سد الذرائع على الشافعية بقوله تعاىل 

اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها اخل وال تسبوا وقوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم ىف السبت وحبديث لعن اهللا 
 وقوله ال جتوز شهادة خصم وال ظنني قال فهذه وجوه كثرية يستدلون ا وهي ال تفيد فإا تدل

على اعتبار الشرع سد الذرائع ىف اجلملة وهذا جممع عليه وإمنا الرتاع ىف ذرائع خاصة وهى بيوع اآلجال وحنوها فينبغي 
 الرتاع وإال فهذه ال تفيد قال وإن قصدوا القياس على هذه الذرائع امع عليها فينبغي أن أن تذكر أدلة خاصة مبحل

تكون حجتهم القياس خاصة ويتعني عليهم حينئذ إبداء اجلامع حىت يتعرض اخلصم لدفعه بالفارق ويكون دليلهم شيئا 
س كذلك بل ينبغي أن يذكروا نصوصا واحدا وهو القياس وهم ال يعتقدون ذلك بل يعتقدون أن مدركهم النصوص ولي

خاصة بذرائع بيوع اآلجال خاصة ويقتصرون عليها كحديث أم ولد زيد بن أرقم هذا ما قال ىف إيراد هذا اإلشكال وهو 
غري وارد على ما تقدم بيانه ألن الذرائع قد ثبت سدها ىف خصوصات كثرية حبيث أعطت ىف الشريعة معىن السد مطلقا 

فعي هنا غري قادح ىف أصل املسألة وال خالف أيب حنيفة أما الشافعي فالظن به أنه مت له االستقراء يف عاما وخالف الشا
سد الذرائع على العموم ويدل عليه قوله بترك األضحية إعالما بعدم وجوا وليس يف ذلك دليل صريح من كتاب أو سنة 

 لكن عارضه يف مسألة بيوع اآلجال دليل آخر رجح على وإمنا فيه عمل مجلة من الصحابة وذلك عند الشافعي ليس حبجة
 غريه فأعمله فترك سد الذريعة ألجله وإذا تركه ملعارض راجح مل يعد خمالفا

وأما أبو حنيفة فإن ثبت عنه جواز إعمال احليل مل يكن من أصله يف بيوع اآلجال إال اجلواز وال يلزم من ذلك تركه 
نه نقل عنه موافقة مالك يف سد الذرائع فيها وإن خالفه يف بعض التفاصيل وإذا كان ألصل سد الذرائع وهذا واضح إال أ

  كذلك فال إشكال 

  المسألة السابعة العمومات إذا اتحد معناها وانتشرت في أبواب الشريعة

ص  أو تكررت يف مواطن حبسب احلاجة من غري ختصيص فهي جمراة على عمومها على كل حال وإن قلنا جبواز التخصي
باملنفصل والدليل على ذلك االستقراء فإن الشريعة قررت أن ال حرج علينا يف الدين يف مواضع كثرية ومل تستثن منه 

موضعا وال حاال فعده علماء امللة أصال مطردا وعموما مرجوعا إليه من غري استثناء وال طلب خمصص وال احتشام من 
ال ملا فهموا بالتكرار والتأكيد من القصد إىل التعميم التام وأيضا قررت إلزام احلكم به وال توقف يف مقتضاه وليس ذلك إ

 أن ال تزر وازرة وزر أخرى

فأعملت العلماء املعىن يف جماري عمومه وردوا ما خالفه من أفراد األدلة بالتأويل وغريه وبينت بالتكرار أن ال ضرر وال 
 من سن سنة حسنة أو سيئة كان له ممن اقتدى به حظ إن ضرار فأىب أهل العلم من ختصيصه ومحلوه على عمومه وأن

wحسنا وإن سيئا وأن من مات مسلما دخل اجلنة ومن مات كافرا دخل النار وعلى اجلملة فكل أصل تكرر تقريره وتأكد 
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أمره وفهم ذلك من جماري الكالم فهو مأخوذ على حسب عمومه وأكثر األصول تكرارا األصول املكية كاألمر بالعدل 
اإلحسان وإيتاء ذي القرىب والنهي عن الفحشاء واملنكر والبغي وأشباه ذلك فأما إن مل يكن العموم مكررا وال مؤكدا و

وال منتشرا يف أبواب الفقه فالتمسك مبجرده فيه نظر فال بد من البحث عما يعارضه أو خيصصه وإمنا حصلت التفرقة بني 
االنتشار صار ظاهره باحتفاف القرائن به إىل مرتلة النص القاطع الذي ال الصنفني ألن ما حصل فيه التكرار والتأكيد و

احتمال فيه خبالف ما مل يكن كذلك فإنه معرض الحتماالت فيجب التوقف يف القطع مبقتضاه حىت يعرض على غريه 
م ال فإنه إذا ويبحث عن وجود معارض فيه فصل وعلى هذا ينبين القول يف العمل بالعموم وهل يصح من غري املخصص أ

عرض على هذا التقسيم أفاد أن القسم األول غري حمتاج فيه إىل حبث إذ ال يصح ختصيصه إال حيث ختصص القواعد 
 بعضها بعضا

فإن قيل قد حكى اإلمجاع يف أنه مينع العمل بالعموم حىت يبحث هل له خمصص أم ال وكذلك دليل مع معارضة فكيف 
اإلمجاع إن صح فمحمول على غري القسم املتقدم مجعا بني األدلة وأفضا فالبحث يربز يصح القول بالتفصيل فاجلواب أن 

أن ما كان من العمومات على تلك الصفة فغري خمصص بل هو على عمومه فيحصل من ذلك بعد حبث املتقدم ما حيصل 
  للمتأخر دون حبث بناء على ما ثبت من االستقراء واهللا أعلم 

  واألجمال الفصل الخامس في البيان 

  ويتعلق به مسائل 

  المسألة األولى إن النبي كان مبينا بقوله وفعله وإقراره

 ملا كان مكلفا بذلك يف قوله تعاىل وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم فكان يبني بقوله عليه الصالة والسالم 
 لنساء وقال لعائشة حني سألته عن قولكما قال يف حديث الطالق فتلك العدة الىت أمر اهللا أن يطلق هلا ا

اهللا تعاىل فسوف حياسب حسابا يسريا إمنا ذلك العرض وقال ملن سأله عن قوله آية املنافق ثالث إمنا عنيت بذلك كذا 
وكذا وهو ال حيصى كثرة وكان أيضا يبني بفعله أال أخربته أين أفعل ذلك وقال اهللا تعاىل زوجناكها لكيال يكون على 

 حرج اآلية وبني هلم كيفية الصالة واحلج بفعله وقال عند ذلك صلوا كما رأيتموين أصلي وخذوا عين مناسككم املؤمنني
إىل غري ذلك وكان إقراره بيانا أيضا إذا علم بالفعل ومل ينكره مع القدرة على إنكاره لو كان باطال أو حراما حسبما 

  كله مبني يف األصول ولكن نصري منه إىل معىن آخر وهيقرره األصوليون يف مسألة جمزز املدجلي وغريه وهذا

  

  المسألة الثانية وذلك أن العالم وارث النبي

 فالبيان يف حقه ال بد منه من حيث هو عامل والدليل على ذلك أمران أحدمها ما ثبت من كون العلماء ورثة األنبياء وهو 
 يف البيان وإذا كان البيان فرضا على املوروث لزم أن يكون معىن صحيح ثابت ويلزم من كونه وارثا قيامه مقام موروثة

wفرضا على الوارث أيضا وال فرق يف البيان بني ما هو مشكل أو جممل من األدلة وبني أصول األدلة يف اإلتيان ا فأصل 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 الشاطيب-املوافقات يف أصول الشريعة                  373

لنسبة إىل العلماء فقد قال إن التبليغ بيان حلكم الشريعة وبيان املبلغ مثله بعد التبليغ والثاين ما جاء من األدلة على ذلك با
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى اآلية وال تلبسوا احلق بالباطل وتكتموا احلق وأنتم تعلمون ومن أظلم ممن كتم 
شهادة عنده من اهللا واآليات كثرية ويف احلديث أال ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقال ال حسد إال يف اثنتني رجل آتاه اهللا 

ماال فسلطه على هلكته يف احلق ورجل آتاه اهللا احلكمة فهو يقضى ا ويعلمها وقال من أشراط الساعة أن يرفع العلم 
 ويظهر اجلهل واألحاديث يف هذا كثرية وال خالف

 يلزمه يف وجوب البيان على العلماء والبيان يشمل البيان االبتدائي للنصوص الواردة والتكاليف املتوجهة فثبت أن العامل
  البيان من حيث هو عامل وإذا كان كذلك انبىن عليه معىن آخر وهى 

  المسألة الثالثة فنقول إذا كان البيان يتأتى بالقول والفعل

 فال بد أن حيصل ذلك بالنسبة إىل العامل كما حصل بالنسبة إىل النيب وهكذا كان السلف الصاحل ممن صار قدوة ىف الناس 
  هم حسبما يتبني ىف أثناء املسائل على أثر هذا حبول اهللا فال نطول به ههنا ألنه تكرار دل على ذلك املنقول عن

  طابق للقول فهو الغاية فى البيانالمسألة الرابعة إذا حصل البيان بالقول والفعل الم

مها فهو بيان كما إذا بني الطهارة أو الصوم أو الصالة أو احلج أو غري ذلك من العبادات أو العادات فإن حصل بأحد
أيضا إال أن كل واحد منهما على انفراد قاصر عن غاية البيان من وجه بالغ أقصى الغاية من وجه آخر فالفعل بالغ من 

جهة بيان الكيفيات املعينة املخصوصة الىت ال يبلغها البيان القويل ولذلك بني عليه الصالة والسالم بفعله ألمته كما فعل به 
ما بني احلج كذلك والطهارة كذلك وإن جاء فيها بيان بالقول فإنه إذا عرض نص الطهارة ىف جربيل حني صلى به وك

 القرآن على عني ما تلقى بالفعل من الرسول عليه الصالة والسالم كان املدرك باحلس من الفعل فوق املدرك بالعقل من

لصالة والسالم زاد بالوحي اخلاص أمورا ال تدرك من النص ال حمالة مع أنه إمنا بعث ليبني للناس ما نزل إليهم وهبه عليه ا
النص على اخلصوص فتلك الزيادات بعد البيان إذا عرضت على النص مل ينافها بل يقبلها فآية الوضوء إذا عرض عليها 

 والنص فعله عليه الصالة والسالم يف الوضوء مشله بال شك وكذلك آية احلج مع فعله عليه الصالة والسالم فيه ولو تركنا
 ملا حصل لنا منه كل ذلك بل أمر أقل منه وهكذا جتد الفعل مع القول أبدا بل يبعد ىف العادة

أن يوجد قول مل يوجد ملعناه املركب نظري ىف األفعال املعتادة احملسوسة حبيث إذا فعل الفعل على مقتضى ما فهم من 
ن كانت بسائطه معتادة كالصالة واحلج والطهارة وحنوها القول كان هو املقصود من غري زيادة وال نقصان وال إخالل وإ

وإمنا يقرب مثل هذا القول الذى معناه الفعلي بسيط ووجد له نظري يف املعتاد وهو إذ ذاك إحالة على فعل معتاد فيه 
غ من هذا حصل البيان ال مبجرد القول وإذا كان كذلك مل يقم القول هنا ىف البيان مقام الفعل من كل وجه فالفعل ابل

الوجه وهو يقصر عن القول من جهة أخرى وذلك أن القول بيان للعموم واخلصوص ىف األحوال واألزمان واألشخاص 
فإن القول ذو صيغ تقتضى هذه األمور وما كان حنوها خبالف الفعل فإنه مقصور على فاعله وعلى زمانه وعلى حالته 

wذي فعله النيب مثال مل حيصل لنا منه غري العلم بأنه فعله ىف هذا الوقت املعني وليس له تعد عن حمله ألبتة فلو تركنا والفعل ال
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وعلى هذه احلالة املعينة فيبقى علينا النظر هل ينسحب طلب هذا الفعل منه يف كل حالة أو يف هذه احلالة أو خيتص ذا 
مث بعد النظر ىف هذا يتصدى نظر آخر الزمان أو هو عام ىف مجيع األزمنة أو خيتص به وحده أو يكون حكم أمته حكمه 

ىف حكم هذا الفعل الذى فعله من أي نوع هو من األحكام الشرعية ومجيع ذلك وما كان مثله ال يتبني من نفس الفعل 
فهو من هذا الوجه قاصر عن غاية البيان فلم يصح إقامة الفعل مقام القول من كل وجه وهذا بني بأدىن تأمل وألجل 

 عاىل لقد كان لكم ىف رسول اهللاذلك جاء قوله ت

صلوا كما رأيتموىن أصلي وخذوا عين مناسككم وحنو ذلك ليستمر البيان إىل أقصاه فصل وإذا ثبت هذا مل يصح إطالق 
القول بالترجيح بني البيانني فال يقال أيهما أبلغ ىف البيان القول أم الفعل إذ ال يصدقان على حمل واحد إال ىف فعل البسيط 

اد مثله إن اتفق فيقوم أحدمها مقام اآلخر وهنالك يقال أيهما أبلغ أو أيهما أوىل كمسألة الغسل من التقاء اخلتانني املعت
مثال فإنه بني من جهة الفعل ومن جهة القول عند من جعل هذه املسألة من ذلك والذي وضع إمنا هو فعله مث غسله فهو 

 الذي يقوم كل واحد من القول والفعل مقام

  حبه أما حكم الغسل من وجوب أو ندب وتأسى األمة به فيه فيختص بالقول صا

  المسألة الخامسة إذا وقع القول بيانا

 فالفعل شاهد له ومصدق أو خمصص أو مقيد وباجلملة عاضد للقول حسبما قصد بذلك القول ورافع الحتماالت فيه 
 موقع فيه ريبة أو شبهة أو توقفا إن كان على خالف تعترض يف وجه الفهم إذا كان موافقا غري مناقض ومكذب له أو

ذلك وبيان ذلك بأشياء منها أن العامل إذا أخرب عن إجياب العبادة الفالنية أو الفعل الفالين مث فعله هو ومل خيل به ىف 
 عن حترميه مثال مث مقتضى ما قال فيه قوى اعتقاد إحيابه وانتهض العلم به عند كل من مسعه خبري عنه ورآه يفعله وإذا أخرب

تركه فلم ير فاعال وال دائرا حواليه قوي عند متبعه ما أخرب به عنه خبالف ما إذا أخرب عن إجيابه مث قعد عن فعله أو أخرب 
عن حترميه مث فعله فإن نفوس األتباع ال تطمئن إىل ذلك القول منه طمأنينتها إذا ائتمر وانتهى بل يعود من الفعل إىل القول 

 ح فيه على اجلملة إما من تطريق احتمال إىل القول وإما من تطريقما يقد

تكذيب إىل القائل أو استرابة ىف بعض مآخذ القول مع أن التأسي يف األفعال والتروك بالنسبة إىل من يعظم ىف دين أو دنيا 
ل فعلى حسب ما يكون القائل ىف كاملغرور يف اجلبلة كما هو معلوم بالعيان فيصري القول بالنسبة إىل القائل كالتبع للفع

موافقة فعله لقوله يكون اتباعه والتأسي به أو عدم ذلك ولذلك كان األنبياء عليهم السالم ىف الرتبة القصوى من هذا 
املعىن وكان املتبعون هلم أشد اتباعا وأجرى على طريق التصديق مبا يقولون مع ما أيدهم اهللا به من املعجزات والرباهني 

 ومن مجلتها ما حنن فيه فإن شواهد العادات تصدق األمر أو تكذبه فالطبيب إذا أخربك بأن هذا املتناول سم فال القاطعة
تقربه مث أخذ ىف تناوله دونك أو أمرك بأكل طعام أو دواء لعلة بك ومثلها به مث مل يستعمله مع احتياجه إليه دل هذا كله 

طمئن النفس إىل قبول قوله وقد قال تعاىل أتامرون الناس بالرب وتنسون على خلل ىف اإلخبار أو ىف فهم اخلرب فلم ت
أنفسكم اآلية وقال تعاىل يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون اآلية وخيدم هذا املعىن الوفاء بالعهد وصدق الوعد 

wلنصدقن إىل قوله ومبا كانوا يكذبون فقد قال تعاىل رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه وقال ىف ضده لئن آتانا من فضله 
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فاعترب ىف الصدق كما ترى مطابقة الفعل القول وهذا هو حقيقة الصدق عند العلماء العاملني فهكذا إذا أخرب العامل بأن 
 هذا واجب أو حمرم فإمنا يريد على كل مكلف وأنا منهم فإن وافق صدق وإن خالف كذب

ىف بيان الدين منتصب هلم بقوله وفعله فإنه وارث النيب والنيب كان مبينا بقوله ومن األدلة على ذلك أن املنتصب للناس 
وفعله فكذلك الوارث ال بد أن يقوم مقام املوروث وإال مل يكن وارثا على احلقيقة ومعلوم أن الصحابة رضوان اهللا عليهم 

كذلك الوارث فإن كان يف التحفظ يف الفعل كانوا يتلقون األحكام من أقواله وأفعاله وإقراراته وسكوته ومجيع أحواله ف
كما يف التحفظ ىف القول فهو ذلك وصار من اتبعه على هدى وإن كان على خالف ذلك صار من اتبعه على خالف 

اهلدى لكن بسببه وكان الصحابة رضي اهللا عنهم رمبا توقفوا عن الفعل الذي أباحه هلم السيد املتبوع عليه الصالة 
ه هو حرصا منهم على أن يكونوا متبعني لفعله وإن تقدم هلم بقوله الحتمال أن يكون تركه أرجح والسالم ومل يفعل

ويستدلون على ذلك بتركه عليه الصالة والسالم له حىت إذا فعله اتبعوه ىف فعله كما ىف التحلل من العمرة واإلفطار ىف 
ىل بأن يبني قوله بفعله وحيافظ فيه على نفسه وعلى السفر هذا وكل صحيح فما ظنك مبن ليس مبعصوم من العلماء فهو أو

كل من اقتدى به وال يقال إن النيب معصوم فال يتطرق إىل فعله أو تركه املبني خلل خبالف من ليس مبعصوم ألنا نقول إن 
 يصلح وخرق ال اعترب هذا االحتمال ىف ترك االقتداء بالفعل فليعترب ىف ترك اتباع القول وإذ ذاك يقع ىف الرتبة فساد ال

يرقع فال بد أن جيرى الفعل جمرى القول وهلذا تستعظم شرعا زلة العامل وتصري صغريته كبرية من حيث كانت أقواله 
وأفعاله جارية ىف العادة على جمرى االقتداء فإذا زل محلت زلته عنه قوال كانت أو فعال ألنه موضوع منارا يهتدى به فإن 

عني الناس وجسر عليها الناس تأسيا به وتومهوا فيها رخصة علم ا ومل يعلموها هم علم كون زلته زلة صغرت يف أ
 حتسينا للظن به وإن جهل كوا زلة فأحرى أن حتمل عنه حممل املشروع وذلك كله راجع عليه

ليهم من وقد جاء يف احلديث إىن ألخاف على أميت من بعدي من أعمال ثالثة قالوا وما هي يا رسول اهللا قال أخاف ع
زلة العامل ومن حكم جائر ومن هوى متبع وقال عمر بن اخلطاب ثالث يهدمن الدين زلة عامل وجدال منافق بالقرآن 
وأئمة مضلون وحنوه عن أيب الدرداء ومل يذكر فيه األئمة املضلني وعن معاذ بن جبل يا معشر العرب كيف تصنعون 

ق بالقرآن ومثله عن سلمان أيضا وشبه العلماء زلة العامل بكسر السفينة بثالث دنيا تقطع أعناقكم وزلة عامل وجدال مناف
ألا إذا غرقت غرق معها خلق كثري وعن ابن عباس ويل لالتباع من عثرات العامل قيل كيف ذلك قال يقول العامل شيئا 

حقيق أن دم الدين أما زلة العامل برأيه مث جيد من هو أعلم برسول اهللا منه فيترك قوله ذلك مث ميضى األتباع وهذه األمور 
فكما تقدم ومثال كسر السفينة واقع فيها وأما احلكم اجلائر فظاهر أيضا وأما اهلوى املتبع فهو أصل ذلك كله وأما 

اجلدال بالقرآن فإنه من اللسن األلد من أعظم الفنت ألن القرآن مهيب جدا فإن جادل به منافق على باطل أحاله حقا 
لالتباع على تأويل ذلك اادل ولذلك كان اخلوارج فتنة على األمة إال من ثبت اهللا ألم جادلوا به على وصار مظنه 

 مقتضى آرائهم الفاسدة ووثقوا تأويالم مبوافقة العقل هلا فصاروا فتنة على الناس وكذلك األئمة املضلون ألم مبا ملكوا

طال والباطل حقا وأماتوا سنة اهللا وأحيوا سنن الشيطان وأما الدنيا فمعلوم من السلطنة على اخللق وقدروا على رد احلق با
wفتنتها للخلق فاحلاصل أن األفعال أقوى يف التأسي والبيان إذا جامعت األقوال من انفراد األقوال فاعتبارها يف نفسها ملن 
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 يف مظنة االقتداء ومرتلة التبيني ففرض عليه قام يف مقام االقتداء أكيد الزم بل يقال إذا اعترب هذا املعىن يف كل من هو
تفقد مجيع أقواله وأعماله وال فرق يف هذا بني ما هو واجب وما هو مندوب أو مباح أو مكروه أو ممنوع فإن له يف أفعاله 

ة وأقواله اعتبارين أحدمها من حيث إنه واحد من املكلفني فمن هذه اجلهة يتفصل األمر يف حقه إىل األحكام اخلمس
والثاين من حيث صار فعله وقوله وأحواله بيانا وتقريرا ملا شرع اهللا عز وجل إذا انتصب يف هذا املقام فاألقوال كلها 

واألفعال يف حقه إما واجب وإما حمرم وال ثالث هلما ألنه من هذه اجلهة مبني والبيان واجب ال غري فإذا كان مما يفعل أو 
وإن كان مما ال يفعل فواجب الترك حسبما يتقرر بعد حبول اهللا وذلك هو حترمي يقال كان واجب الفعل على اجلملة 

الفعل لكن هذا بالنسبة إىل املقتدى به إمنا يتعني حيث توجد مظنة البيان إما عند اجلهل حبكم الفعل أو الترك وإما عند 
ول الذي يوافق الفعل إن كان واجبا اعتقاد خالف احلكم أو مظنة اعتقاد خالفه فاملطلوب فعله بيانه بالفعل أو الق

 وكذلك إن كان مندوبا جمهول احلكم فإن كان مندوبا مظنة العتقاد الوجوب

فبيانه بالترك أو بالقول الذى جيتمع إليه الترك كما فعل ىف ترك األضحية وترك صيام الست من شوال وأشباه ذلك وإن 
الفعل والدوام فيه على وزان املظنة كما ىف السنن واملندوبات الىت كان مظنة العتقاد عدم الطلب أو مظنة للترك فبيانه ب

تنوسيت ىف هذه األزمنة واملطلوب تركه بيانه بالترك أو القول الذى يساعده الترك إن كان حراما وإن كان مكروها 
أقل ما ميكن وأقربه فكذلك إن كان جمهول احلكم فإن كان مظنة العتقاد التحرمي وترجيح بيانه بالفعل تعني الفعل على 

وقد قال اهللا تعاىل ولقد كان لكم ىف رسول اهللا أسوة حسنة وقال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها اآلية ويف حديث 
املصبح جنبا قوله وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام ويف حديث أيب بكر ابن عبد الرمحن من قول عائشة يا عبد الرمحن 

 يصنع قال عبد الرمحن ال واهللا قالت عائشة فأشهد على رسول اهللا أنه كان يصبح جنبا من أترغب عما كان رسول اهللا
مجاع غري احتالم مث يصوم ذلك اليوم وىف حديث أم سلمة أال أخربتيها أىن أفعل ذلك إىل آخر احلديث وروى إمساعيل 

 القاضي عن زياد بن حصني عن أبيه قال رأيت ابن

 إال ما كان بني الرجل واملرأة وإن كان مظنة العتقاد الطلب أو مظنة ألن يتأثر على فعله فسوق اآلية وأن الرفث ليس
فبيانه بالترك مجلة إن مل يكن له أصل أو كان له أصل لكن يف اإلباحة أو يف نفي احلرج ىف الفعل كما ىف سجود الشكر 

عبد امللك بن صاحل وستأيت إن شاء اهللا وعلى عند مالك وكما ىف غسل اليدين قبل الطعام حسبما بينه مالك ىف مسألة 
اجلملة فاملراعى ههنا مواضع طلب البيان الشايف املخرج عن األطراف واالحنرافات الراد إىل الصراط املستقيم ومن تأمل 

سة أو سري السلف الصاحل ىف هذا املعىن تبني ما تقرر حبول اهللا وال بد من بيان هذه اجلملة بالنسبة إىل األحكام اخلم
  بعضها حىت يظهر فيها الغرض املطلوب واهللا املستعان 

  المسألة السادسة المندوب من حقيقة استقراره 

مندوبا أن ال يسوى بينه وبني الواجب ال يف القول وال يف الفعل كما ال يسوى بينهما ىف االعتقاد فإن سوى بينهما يف 
w لك بأمورالقول أو الفعل فعلى وجه ال خيل باالعتقاد وبيان ذ

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 الشاطيب-املوافقات يف أصول الشريعة                  377

أحدها أن التسوية ىف االعتقاد باطلة باتفاق مبعىن أن يعتقد فيما ليس بواجب أنه واجب والقول أو الفعل إذا كان ذريعة 
إىل مطلق التسوية وجب أن يفرق بينهما وال ميكن ذلك إال بالبيان القويل والفعل املقصود به التفرقة وهو ترك االلتزام ىف 

ة كونه مندوبا والثاين أن النيب بعث هاديا ومبينا للناس ما نزل إليهم وقد كان من شأنه ذلك املندوب الذي هو من خاص
ىف مسائل كثرية كنهيه عن إفراد يوم اجلمعة بصيام أو ليلة بقيام وقوله ال جيعل أحدكم للشيطان حظا ىف صالته بينه 

 عبد اهللا ابن عمر ما منعك أن تنصرف عن حديث ابن عمر قال واسع بن حبان انصرفت من قبل شقي األيسر فقال يل
ميينك قلت رأيت فانصرفت إليك قال أصبت إن قائال يقول انصرف عن ميينك وأنا أقول انصرف كيف شئت عن ميينك 
وعن يسارك وىف بعض األحاديث بعد ما قرر حكما غري واجب من فعل فقد أحسن ومن ال فال حرج وقال األعرايب هل 

  أن تطوع وقال ملا سئل عن تقدميعلى غريهن قال ال إال

بعض أفعال احلج على بعض مما ليس تأخريه بواجب ال حرج قال الراوي فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إال قال 
افعل وال حرج مع أن تقدمي بعض األفعال على بعض مطلوب لكن ال على الوجوب وى عليه الصالة والسالم عن أن 

مني وحرم صيام يوم العيد وى عن التبتل مع قوله تعاىل وتبتل إليه تبتيال وى عن الوصال وقال يتقدم رمضان بيوم أو يو
خذوا من العمل ما تطيقون مع أن االستكثار من احلسنات خري إىل غري ذلك من األمور الىت بينها بقوله وفعله وإقراره مما 

 خالفه مطلوب

ىف اإلعتقاد ومسلك آخر وهو أن النيب عليه الصالة والسالم كان يترك ولكن تركه وبينه خوفا أن يصري من قبيل آخر 
العمل وهو حيب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم قالت عائشة وما سبح النيب سبحة الضحى قط وإين 

وعلل خبشية الفرض ألستحبها وقد قام لياىل من رمضان ىف املسجد فاجتمع إليه ناس يصلون بصالته مث كثروا فترك ذلك 
وحيتمل وجهني أحدمها أن يفرض بالوحي وعلى هذا مجهور الناس والثاىن ىف معناه وهو اخلوف أن يظن فيها أحد من 
أمته بعده إذا داوم عليها الوجوب وهو تأويل متمكن والثالث أن الصحابة عملوا على هذا االحتياط ىف الدين ملا فهموا 

أئمة يقتدى م فتركوا أشياء وأظهروا ذلك ليبينوا أن تركها غري قادح وإن كانت هذا األصل من الشريعة وكانوا 
مطلوبة فمن ذلك ترك عثمان القصر ىف السفر ىف خالفته وقال إين إمام الناس فنظر إيل األعراب وأهل البادية أصلي 

 ركعتني فيقولون هكذا فرضت وأكثر املسلمني على أن القصر مطلوب وقال حذيفة

يد شهدت أبا بكر وعمر وكانا ال يضحيان خمافة أن يرى الناس أا واجبة وقال بالل ال أبايل أن أضحي بكبش أو ابن أس
بديك وعن ابن عباس أنه كان يشتري حلما بدرمهني يوم األضحى ويقول لعكرمة من سألك فقل هذه أضحية ابن عباس 

خمافة أن يظن اجلريان أا واجبة وقال أبو أيوب األنصاري وكان غنيا وقال بعضهم إىن ألترك أضحيىت وإين ملن أيسركم 
كنا نضحى عن النساء وأهلينا فلما تباهى الناس بذلك تركناها وال خالف ىف أن األضحية مطلوبة وقال ابن عمر ىف 

يف أعقاب صالة الضحى إا بدعة ومحل على أحد وجهني إما أم كانوا يصلوا مجاعة وإما أفذاذا على هئية النوافل 
الفرائض وقد منع النساء املساجد مع ما يف احلديث من قوله ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا ملا أحدثن ىف خروجهن وملا 

wخياف فيهن والرابع أن أئمة املسلمني استمروا على هذا األصل على اجلملة وان اختلفوا ىف التفاصيل فقد كره مالك وأبو 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 الشاطيب-املوافقات يف أصول الشريعة                  378

 للعلة املتقدمة مع أن الترغيب ىف صيامها ثابت صحيح لئال يعتقد ضمها إىل رمضان حنيفة صيام ست من شوال وذلك
قال القرايف وقد وقع ذلك للعجم وقال الشافعي ىف األضحية بنحو من ذلك حيث استدل على عدم الوجوب بفعل 

  ىف العاداتالصحابة املذكور وتعليلهم واملنقول عن مالك من هذا كثري وسد الذريعة أصل عنده متبع مطرد

والعبادات فبمجموع هذه األدلة نقطع بأن التفريق بني الواجب واملندوب إذا استوى القوالن أو الفعالن مقصود شرعا 
ومطلوب من كل من يقتدى به قطعا كما يقطع بالقصد إىل الفرق بينهما اعتقادا فصل والتفرقة بينهما حتصل بأمور منها 

فعل بل هو يف هذا النمط مقصود وقد يكون ىف سوابق الشيء املندوب ويف قرائنه ويف بيان القول إن اكتفى به وإال فال
لواحقه وأمثلة ذلك ظاهرة مما تقدم وأشباهه وأكثر ما حيصل الفرق ىف الكيفيات العدمية النص وأما املنصوص فال كالم 

ذبه فصل وكما أن من حقيقة استقرار فيها فالفعل أقوى إذا يف هذا املعىن ملا تقدم من أن الفعل يصدق القول أو يك
املندوب أن ال يسوى بينه وبني الواجب ىف الفعل كذلك من حقيقة استقراره أن ال يسوى بينه وبني بعض املباحات ىف 

الترك املطلق من غري بيان فإنه لو وقعت التسوية بينهما لفهم من ذلك مشروعيه الترك كما تقدم ومل يفهم كون املندوب 
ا وجه ووجه آخر وهو أن ىف ترك املندوب إخالال بأمر كلي فيه ومن املندوبات ما هو واجب بالكل فيؤدي مندوبا هذ

تركه مطلقا إىل اإلخالل بالواجب بل ال بد من العمل به ليظهر للناس فيعملوا به وهذا مطلوب ممن يقتدى به كما كان 
 شأن السلف الصاحل

ل اهللا يا بين إن قدرت أن تصبح وليس ىف قلبك غش ألحد فافعل مث قال وىف احلديث احلسن عن أنس قال قال يل رسو
يل يا بين وذلك من سنىت ومن أحيا سنىت فقد أحبين ومن أحبين كان معى ىف اجلنة فجعل العمل بالسنة إحياء هلا فليس 

 وملن يقتدى به أن ال بياا خمتصا بالقول وقد قال مالك ىف نزول احلاج باحملصب من مكة وهو األبطح استحب لألئمة
جياوزوه حىت يرتلوا به فإن ذلك من حقهم ألن ذلك أمر قد فعله النيب واخللفاء فيتعني على األئمة ومن يقتدى به من أهل 

العلم إحياء سننه والقيام به لئال يترك هذا الفعل مجلة ويكون للرتول ذا املوضع حكم الرتول بسائر املواضع ال فضيلة 
 ال جيوز الرتول به على وجه القربة هكذا نقل الباجي وظاهر من مذهب مالك أن املندوب ال بد من التفرقة للرتول به بل

بينه وبني ما ليس مبندوب وذلك بفعله وإظهاره وقال بعضهم ىف حديث عمر بل أغسل ما رأيت وانضح ما مل أر وىف 
قدوة يعين فعمل هنا على مقتضى األخذ عنه ىف ذلك احلديث أن عمر رأى أن أعماله وأقواله ج للسنة وأنه موضع لل

الفعل وصار ذلك أصال ىف التوسعة على الناس ىف ترك تكلف ثوب آخر للصالة وىف تأخري الصالة ألجل غسل الثوب 
وىف احلديث واعجبا لك يا ابن العاصي لئن كنت جتد ثيابا أفكل الناس جيد ثيابا واهللا لو فعلتها لكانت سنة احلديث 

 كان هذا وحنوه اقتدى به عمر بن عبد العزيز حفيده ففي العتبية قيل لعمر بن عبد العزيزومل

أخرت الصالة شيئا فقال إن ثيايب غسلت قال ابن رشد حيتمل أنه مل يكن له غري تلك الثياب لزهده ىف الدنيا أو لعله ترك 
بن اخلطاب فقد كان أتبع الناس لسريته وهديه ىف أخذ سواها مع سعة الوقت تواضعا هللا ليقتدى به ىف ذلك ائتساء بعمر 

مجيع األحوال ومما حنن فيه ما قال املاوردي فيمن صار ترك الصالة ىف اجلماعة له إلفا وعادة وخيف أن يتعدى إىل غريه 
ديث ىف االقتداء به أن للحاكم أن يزجره واستشهد على ذلك بقول النيب لقد مهمت أن آمر أصحايب أن جيمعوا حطبا احل w
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وقال أيضا فيما إذا تواطأ أهل بلد على تأخري الصالة إىل آخر وقتها إن له أن ينهاهم قال ألن اعتياد مجيع الناس لتأخريها 
مفض بالصغري الناشئ إىل اعتقاد أن هذا هو الوقت دون ما تقدمه وأشار إىل حنو هذا ىف مسائل أخر وحكى قولني ىف 

رية ىف إقامة اجلمعة جبماعة اختلفت ىف انعقاد اجلمعة م ىف بعض وجوهها وذلك مسألة اعتراض احملتسب على أهل الق
إذا كان هو يرى إقامتها وهم ال يروا ووجه القول بإقامتها على رأيه باعتبار املصلحة لئال ينشأ الصغري على تركها فيظن 

جمراه ىف تقوية اعتبار البيان ىف هذه املسائل أا تسقط مع زيادة العدد كما تسقط بنقصانه وهذا الباب يتسع ومما جيرى 
وأشباهها مما ذكر أو مل يذكر قصة عمر ابن عبد العزيز مع عروة بن عياض حني نكت باخليزرانة بني عينيه مث قال هذه 

غرتين منك لسجدته اليت بني عينيه ولوال أين أخاف أن تكون سنة من بعدي ألمرت مبوضع السجود فقور وقد عول 
ء على هذا املعىن وجعلوه أصال يطرد وهو راجع إىل سد الذرائع الذي اتفق العلماء على إعماله ىف اجلملة وإن العلما

 اختلفوا ىف التفاصيل كقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وامسعوا وقوله

يعة إىل إفطار الفساق حمتجني مبا احتج به وقال مبثله وقد رأى مالك ملن رأى هالل شوال وحده أن ال يفطر لئال يكون ذر
فيمن شهد عليه شاهدا زور بأنه طلق امرأته ثالثا ومل يفعل فمنعه من وطئها إال أن خيفي ذلك عن الناس وراعى زياد مثل 

ن التراب هذا يف صالة الناس ىف جامع البصرة والكوفة فإم إذا صلوا ىف صحنه ورفعوا من السجود مسحوا جباههم م
فأمر بإلقاء احلصى ىف صحن املسجد وقال لست آمن أن يطول الزمان فيظن الصغري إذا نشأ أن مسح اجلبهة من أثر 

السجود سنة ىف الصالة ومسألة مالك مع أيب جعفر املنصور حني أراد أن حيمل الناس على املوطأ فنهاه مالك عن ذلك 
ثمان وهو حمصور فقال له انظر ما يقول هؤالء يقولون اخلع نفسك أو من هذا القبيل أيضا ولقد دخل ابن عمر على ع

نقتلك قال له أخملد أنت ىف الدنيا قال ال قال هل ميلكون لك جنة أو نارا قال ال قال فال ختلع قميص اهللا عليك فتكون 
ا بناه ابن الزبري على قواعد سنة كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه وملا هم أبو جعفر املنصور أن يبين البيت على م

إبراهيم شاور مالكا ىف ذلك فقال له مالك أنشدك اهللا يا أمري املؤمنني أن ال جتعل هذا البيت ملعبة امللوك بعدك ال يشاء 
أحد منهم أن يغريه إال غريه فتذهب هيبته من قلوب الناس فصرفه عن رأيه فيه ملا ذكر من أا تصري سنة متبعة باجتهاد أو 

  ريه فال يثبت على حال غ

  وال المكروهات المسألة السابعة المباحات من حقيقة استقرارها مباحات أن ال يسوى بينها وبين المندوبات

فإا إن سوى بينها وبني املندوبات بالدوام على الفعل على كيفية فيها معينة أو غري ذلك تومهت مندوبات كما تقدم ىف 
سجود ومسألة عمر بن اخلطاب ىف غسل ثوبه من االحتالم وترك االستبدال به وقد حكى مسح اجلباه بأثر الرفع من ال

عياض عن مالك أنه دخل على عبد امللك بن صاحل أمري املدينة فجلس ساعة مث دعا بالوضوء والطعام فقال ابدءوا بأيب 
و الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا إمنا عبد اهللا فقال مالك إن أبا عبد اهللا يعين نفسه ال يغسل يده فقال مل قال ليس ه

هو من رأى األعاجم وكان عمر إذا أكل مسح يده بباطن قدمه فقال له عبد امللك أترك يا أبا عبد اهللا قال إي واهللا فما 
 عاد إىل ذلك ابن صاحل قال مالك وال نأمر الرجل أن ال يغسل يده ولكن إذا جعل ذلك كأنه واجب عليه فال أميتوا سنة

wالعجم وأحيوا سنة العرب أما مسعت قول عمر متعددوا واخشوشنوا وامشوا حفاة وإياكم وزي العجم وهكذا إن سوى 
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ىف الترك بينها وبني املكروهات رمبا تومهت مكروهات فقد كان عليه الصالة والسالم يكره الضب ويقول مل يكن بأرض 
ليه طعام فيه ثوم مل يأكل منه قال له أبو أيوب وهو الذي بعث قومي فأجدين أعافه وأكل على مائدته فظهر حكمه وقدم إ

 به إليه يا رسول اهللا أحرام هو قال ال ولكىن أكرهه من أجل رحيه وىف رواية أنه قال ألصحابه

كلوا فإين لست كأحدكم إىن أخاف أن أؤذي صاحيب وروى ىف احلديث أن سودة بنت زمعة خشيت أن يطلقها رسول 
طلقين وأمسكين واجعل يومي لعائشة ففعل فرتلت فال جناح عليهما أن يصاحلا بينهما صلحا اآلية فكان اهللا فقالت ال ت

هذا تأديبا وبيانا بالقول والفعل ألمر رمبا استقبح مبجرى العادة حىت يصري كاملكروه وليس مبكروه واألدلة على هذا 
  الفصل حنو من األدلة على استقرار املندوبات 

  نة المكروهات من حقيقة استقرارهاالمسألة الثام

مكروهات أن ال يسوى بينها وبني احملرمات وال بينها وبني املباحات أما األول فألا إذا أجريت ذلك ارى تومهت 
حمرمات ورمبا طال العهد فيصري الترك واجبا عند من ال يعلم وال يقال إن يف بيان ذلك ارتكابا للمكروه وهو منهي عنه 

ل البيان آكد وقد يرتكب النهي احلتم إذا كانت له مصلحة راجعة أال ترى إىل كيفية تقرير احلكم على الزاين وما ألنا نقو
 جاء يف احلديث من قوله عليه الصالة والسالم له أنكتها هكذا من غري كناية مع أن ذكر

ا يترتب عليه فكذلك هنا أال ترى إىل اللفظ يف غري معرض البيان مكروه أو ممنوع غري أن التصريح هنا آكد فاغتفر مل
إخبار عائشة عما فعلته مع رسول اهللا يف التلقاء اخلتانني وقوله عليه الصالة والسالم أال أخربتيها أين أفعل ذلك مع أن 
ذكر مثل هذا يف غري حمل البيان منهي عنه وقد تقدم ما جاء عن ابن عباس يف ارجتازه وهو حمرم بقوله إن تصدق الطري 

نك مليسا فمثل هذا ال حرج فيه وأما الثاين فألا إذا عمل ا دائما وترك اتقاؤها تومهت مباحات فينقلب حكمها عند ن
من ال يعلم وبيان ذلك يكون بالتغيري والزجر على ما يليق به يف اإلنكار وال سيما املكروهات اليت هي عرضة ألن تتخذ 

د ويف مواطن اإلجتماعات اإلسالمية واحملاضر اجلمهورية وألجل ذلك كان سننا وذلك املكروهات املفعولة يف املساج
مالك شديد األخذ على من فعل يف مسجد رسول اهللا شيئا من هذه املكروهات بل ومن املباحات كما أمر بتأديب من 

صولية منها أنه ال وضع رداءه أمامه من احلر وما أشبه ذلك فصل ما تقدم من هذه املسائل يتفرع عنها قواعد فقهية وأ
 ينبغي ملن التزم عبادة من العبادات البدينة الندبية أن يواظب

عليها مواظبة يفهم اجلاهل منها الوجوب إذا كان منظورا إليه مرموقا أو مظنة لذلك بل الذى ينبغي له أن يدعها يف بعض 
وام عليه يف أوقاته حبيث ال يتخلف عنه كما أن األوقات حىت يعلم أا غري واجبة ألن خاصية الواجب املكرر االلتزام والد

خاصية املندوب عدم اإللتزام فإذا التزمه فهم الناظر منه نفس اخلاصية اليت للواجب فحمله على الوجوب مث استمر على 
 ذلك فضل وكذلك إذا كانت العبادة تتأتى على كيفيات يفهم من بعضها يف تلك العبادة ما ال يفهم منها على الكيفية

األخرى أو ضمت عبادة أو غري عبادة إىل العبادة قد يفهم بسبب االقتران ما ال يفهم دونه أو كان املباح يتأتى فعله على 
وجوه فيثابر فيه على وجه واحد حتريا له ويترك ما سواه أو يترك بعض املباحات مجلة من غري سبب ظاهر حبيث يفهم 

wر بن اخلطاب السجدة على املنرب مث سجد وسجد معه الناس قرأها يف كرة عنه يف الترك أنه مشروع ولذلك ملا قرأ عم
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أخرى فلما قرب من موضعها يأ الناس للسجود فلم يسجدها وقال إن اهللا مل يكتبها علينا إال أن نشاء وسئل مالك عن 
الوضوء ونقل عن عمر أنه التسمية عند الوضوء فقال أحيب أن يذبح إنكارا ملا يومهه سؤاله من تأكيد الطلب فيها عند 

قال ال نبايل أبدأنا بأمياننا أم بأيسارنا يعين يف الوضوء مع أن املستحب التيامن يف الشأن كله ومثال العبادات املؤداة على 
كيفيات يلتزم فيها كيفية واحدة إنكار مالك لعدم حتريك الرجلني يف القيام للصالة ومثال ضم ما ليس بعبادة إىل العبادة 

ية املاوردي يف مسح الوجه عند القيام من السجود وحديث عمر مع عمرو لو فعلتها لكانت سنة بل أغسل ما رأيت حكا
 وانضح ما مل أر ومثال فعل اجلائز على وجه واحد ما نقل عن مالك أنه سئل عن املرة الواحدة

ء وال يف الغسل إال ما أسبغ قال اللخمي يف الوضوء قال ال الوضوء مرتان مرتان أو ثالث ثالث مع أنه مل حيد يف الوضو
وهذا احتياط ومحاية ألن العامي إذا رأى من يقتدي به يتوضأ مرة مرة فعل مثل ذلك وقد ال حيسن اإلسباغ بواحدة 

فيوقعه فيما ال جتزئ الصالة به واألمثلة كثرية وهذا كله إمنا هو فيما فعل حبضرة الناس وحيث ميكن االقتداء بالفاعل وأما 
من فعله يف نفسه وحيث ال يطلع عليه مع اعتقاده على ما هو به فال بأس كما قاله املتأخرون يف صيام ست من شوال أن 

من فعل ذلك يف نفسه معتقدا وجه الصحة فال بأس وكذا قال مالك يف املرة الواحدة حيث ال أحب ذلك إال للعامل 
ة حيث ال يقتدى به فال بأس وهو جار على املذهب ألن أصل بالوضوء وما ذكره اللخمي يشعر بأنه إذا فعل الواحد

مالك فيه عدم التوقيت فأما إن أحب االلتزام وأن ال يزول عنه وال يفارقه فال ينبغي أن يكون ذلك مبرأى من الناس ألنه 
فال بد يف إن كان كذلك فرمبا عده العامي واجبا أو مطلوبا أو متأكد الطلب حبيث ال يترك وال يكون كذلك شرعا 

إظهاره من عدم إلتزامه يف بعض األوقات وال بد يف إلتزامه من عدم إظهاره كذلك يف بعض األوقات وذلك على الشرط 
املذكور يف أول كتاب األدلة وال يقال إن هذا مضاد ملا تقدم من قصد الشارع للدوام على األعمال وقد كان عليه 

 الصالة والسالم إذا عمل عمال أثبته

نقول كما يطلق الدوام على ماال يفارق ألبتة كذلك يطلق على ما يكون يف أكثر األحوال فإذا ترك يف بعض ألنا 
األوقات مل خيرج صاحبه عن أصل الدوام كما ال نقول يف الصحابة حني تركوا التضحية يف بعض األوقات إم غري 

 الترك رأسا وإمنا يشترط فيه الغلبة يف األوقات أو مداومني عليها فالدوام على اجلملة ال يشترط يف صحة إطالقه عدم
األكثرية حبيث يطلق على صاحبه اسم الفاعل إطالقا حقيقيا يف اللغة وإمنا كانت الصوفية قد التزمت يف السلوك ما ال 

بني كثري يلزمها حىت سوت بني الواجب واملندوب يف التزام الفعل وبني املكروهات واحملرمات يف التزام الترك بل سوت 
من املباحات واملكروهات يف الترك وكان هذا النمط ديدا ال سيما مع ترك أخذها بالرخص إذ من مذاهبها عدم التسليم 

للسالك فيها من حيث هو سالك إىل غري ذلك من األمور الىت ال تلزم اجلمهور بنوا طريقهم بينهم وبني تالميذهم على 
مبا التزموا من وظائف السلوك وأحوال ااهدة خوفا من تعريض من يراهم وال كتم أسرارهم وعدم إظهارها واخللوة 

يفهم مقاصدهم إىل ظن ما ليس بواجب واجبا أو ما هو جائز غري جائز أو مطلوبا أو تعريضهم لسؤال القال فيهم فال 
ن وألجل إخالل بعضهم عتب عليهم يف ذلك كما ال عتب عليهم يف كتم أسرار مواجدهم ألم إىل هذا األصل يستندو
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ذا األصل إما حلال غالبة أو لبناء بعضهم على غري أصل صحيح انفتح عليهم باب سوء الظن من كثري من العلماء وباب 
 فهم اجلهال عنهم ما مل يقصدوه وهذا كله حمظور

  

  يسو بينها وبين غيرها من األحكامالمسألة التاسعة الواجبات ال تستقر واجبات إال إذا لم 

فال تترك وال يسامح يف تركها ألبتة كما أن احملرمات ال تستقر كذلك إال إذا مل يسو بينها وبني غريها من األحكام فال 
تفعل وال يسامح يف فعلها وهذا ظاهر ولكنا نسري منه إىل معىن آخر وذلك أن من الواجبات ما إذا تركت مل يترتب عليها 

علت مل يترتب عليها أيضا حكم يف الدنيا وال كالم يف مترتبات اآلخرة ألن حكم دنيوي وكذلك من احملرمات ما إذا ف
ذلك خارج عن حتكمات العباد كما أن من الواجبات ما إذا تركت ومن احملرمات ما إذا فعلت ترتب عليها حكم دنيوي 

واحد من القسمني أن من عقوبة أو غريها فما ترتب عليه حكم خيالف ما مل يترتب عليه حكم فمن حقيقة استقرار كل 
ال يسوى بينه وبني اآلخر ألن يف تغيري أحكامها تغيريها يف أنفسها فكل ما حيذر يف عدم البيان يف األحكام املتقدمة حيذر 
هنا ال فرق بني ذلك واألدلة اليت تقدمت هنالك جيري مثلها هنا ويتبني هذا املوضع أيضا بأن يقال إذا وضع الشارع حدا 

فأقيم ذلك احلد على املخالف كان احلكم الشرعي مقررا مبينا فإذا مل يقم فقد أقر على غري ما أقره يف فعل خمالف 
الشارع وغري إىل احلكم املخالف الذى ال يترتب عليه مثل ذلك احلكم ووقع بيانه خمالفا فيصري املنتصب لتقرير األحكام 

 جرى توهم احلكم الشرعي على خالف ما هو عليه فإذا قرر قد خالف قوله فعله فيجري فيه ما تقدم فإذا رأى اجلاهل ما
املنتصب احلكم على وجه مث أوقع على وجه آخر حصلت الريبة وكذب الفعل القول كما تقدم بيانه وكل ذلك فساد 

ا وسائر وذا املثال يتبني أن وارث النيب يلزمه إجراء األحكام على موضوعاا يف أنفسها ويف لواحقها وسوابقها وقرائنه
 ما يتعلق ا شرعا حىت يكون دين اهللا بينا عند اخلاص والعام وإال كان

  من الذين قال اهللا تعاىل فيهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى اآلية 

  المسألة العاشرة ال يختص هذا البيان المذكور باألحكام التكليفية

 خطاب الوضع فإن األسباب والشروط واملوانع والعزائم والرخص وسائر  بل هو الزم أيضا يف األحكام الراجعة إىل
األحكام املعلومة أحكام شرعية الزم بياا قوال وعمال فإن قررت األسباب قوال وعمل على وفقها إذا انتهضت حصل 

 مع وجودها بياا للناس وإن قررت مث مل تعمل مع انتهاضها كذب القول الفعل وكذلك الشروط إذا انتهض السبب
فأعمل أو مع فقداا فلم يعمل وافق القول الفعل فإن عكست القضية وقع اخلالف فلم ينتهض القول بيانا وهكذا املوانع 
وغريها وقد أعمل النيب مقتضى الرخصة يف اإلحالل من العمرة واإلفطار يف السفر وأعمل األسباب ورتب األحكام حىت 

   غريه والشواهد ال حتصى والشريعة كلها داخلة حتت هذه اجلملة والتنبيه كاف يف نفسه حني أقص من نفسه وكذلك يف

  اهللا بيان صحيح ال إشكال في صحتهالمسألة الحادية عشرة بيان رسول 

w ألنه لذلك بعث قال تعاىل وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم وال خالف فيه
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ه فهل يكون بيام حجة أم ال هذا فيه نظر وتفصيل ولكنهم يترجح االعتماد وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن مل جيمعوا علي
عليهم يف البيان من وجهني أحدمها معرفتهم باللسان العريب فإم عرب فصحاء مل تتغري ألسنتهم ومل ترتل عن رتبتها العليا 

اقع موقع البيان صح اعتماده من فصاحتهم فهم أعرف يف فهم الكتاب والسنة من غريهم فإذا جاء عنهم قول أو عمل و
هذه اجلهة والثاين مباشرم للوقائع والنوازل وترتيل الوحي بالكتاب والسنة فهم أقعد يف فهم القرائن احلالية وأعرف 

بأسباب الترتيل ويدركون ما ال يدركه غريهم بسبب ذلك والشاهد يرى ما ال يرى الغائب فمىت جاء عنهم تقييد بعض 
صيص بعض العمومات فالعمل عليه صواب وهذا إن مل ينقل عن أحد منهم خالف يف املسألة فإن خالف املطلقات أو خت

بعضهم فاملسألة اجتهادية مثاله قوله عليه الصالة والسالم ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر فهذا التعجيل حيتمل أن 
 وعثمان بن عفان يصليان املغرب قبل أن يفطرا مث يقصد به إيقاعه قبل الصالة وحيتمل أن ال فكان عمر بن اخلطاب

 يفطران بعد الصالة

بيانا أن هذا التعجيل ال يلزم أن يكون قبل الصالة بل إذا كان بعد الصالة فهو تعجيل أيضا وأن التأخري الذى يفعله أهل 
 فندب املسلمون إىل التعجيل املشرق شيء آخر داخل يف التعمق املنهى عنه وكذلك ذكر عن اليهود أم يؤخرون اإلفطار

وكذلك ملا قال عليه الصالة والسالم ال تصوموا حىت تروا اهلالل وال تفطروا حىت تروه احتمل أن تكون الرؤية مقيدة 
باألكثر وهو أن يرى بعد غروب الشمس فبني عثمان أن ذلك غري الزم فرأى اهلالل يف خالفته قبل الغروب فلم يفطر 

س وتأمل فعادة مالك ابن أنس يف موطئه وغريه اإلتيان باآلثار عن الصحابة مبينا ا السنن وما حىت أمسى وغابت الشم
يعمل به منها وما ال يعمل به وما يقيد به مطلقاا وهو دأبه ومذهبه ملا تقدم ذكره ومما بني كالمهم اللغة أيضا كما نقل 

ويف معىن السعي عن عمر بن اخلطاب أعين قوله تعاىل مالك يف دلوك الشمس وغسق الليل كالم ابن عمر وابن عباس 
فاسعوا إىل ذكر اهللا وذروا البيع ويف معىن اإلخوة أن السنة قضت أن اإلخوة اثنان فصاعدا كما تبني بكالمهم معاين 

 الكتاب والسنة

ل نعم هو تقليد ولكنه ال يقال إن هذا املذهب راجع إىل تقليد الصحايب وقد عرفت ما فيه من الرتاع واخلالف ألنا نقو
راجع إىل ما ال ميكن االجتهاد فيه على وجه إال هلم كما تقدم من أم عرب وفرق بني من هو عريب األصل والنحلة وبني 

من تعرب غلب التطبع شيمة املطبوع وأم شاهدوا من أسباب التكاليف وقرائن أحواهلا ما مل يشاهد من بعدهم ونقل 
ي عليه كاملتعذر فال بد من القول بأن فهمهم يف الشريعة أمت وأحرى بالتقدمي فإذا جاء يف القرآن قرائن األحوال على ما ه

أو يف السنة من بيام ما هو موضوع موضع التفسري حبيث لو فرضنا عدمه مل ميكن ترتيل النص عليه على وجهه احنتم 
 واجلريان على سننهم كما جاء يف قوله عليه الصالة احلكم بإعمال ذلك البيان ملا ذكر وملا جاء يف السنة من اتباعهم

والسالم عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي ومتسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ وغري ذلك من 
 األحاديث فإا عاضدة هلذا املعىن يف اجلملة

هم ومن سواهم فيه شرع سواء كمسألة العول والضوء أما إذا علم أن املوضع موضع اجتهاد ال يفتقر إىل ذينك األمرين ف
wمن النوم وكثري من مسائل الربا الىت قال فيها عمر ابن اخلطاب مات رسول اهللا ومل يبني لنا آية الربا فدعوا الربا والريبة أو 
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خالف بني كما قال فمثل هذه املسائل موضع اجتهاد للجميع ال خيتص به الصحابة دون غريهم من اتهدين وفيه 
العلماء أيضا فإن منهم من جيعل قول الصحايب ورأيه حجة يرجع إليها ويعمل عليها من غري نظر كاألحاديث 

  واالجتهادات النبوية وهو مذكور يف كتب األصول فال حيتاج إىل ذكرها ههنا 

  لشريعةالمسألة الثانية عشرة اإلجمال إما متعلق بما ال ينبني عليه تكليف وإما غير واقع في ا

 وبيان ذلك من أوجه أحدها النصوص الدالة على ذلك كقوله تعاىل اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت 
اآلية وقوله هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقني وقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 

حسنني وإمنا كان هدى ألنه مبني وامل ال يقع به بيان وكل ما يف هذا املعىن وقوله تعاىل هدى للمتقني هدى ورمحة للم
ويدل على أما بيان لكل مشكل وملجأ من كل معضل ويف احلديث ما تركت شيئا مما أمركم اهللا به إال وقد  من

كان يف القرآن شيء جممل فقد أمرتكم به وال تركت شيئا مما اكم اهللا عنه إال وقد يتكم عنه وهذا املعىن كثري فإن 
بينته السنة كبيانه للصلوات اخلمس يف مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر أحكامها وللزكاة ومقاديرها وأوقاا وما 

خترج منه من األموال وللحج إذ قال خذوا عين مناسككم وما أشبه ذلك مث بني عليه الصالة والسالم ما وراء ذلك مما مل 
قرآن واجلميع بيان منه عليه الصالة والسالم فإذا ثبت هذا فإن وجد يف الشريعة جممل أو مبهم املعىن أو ما ينص عليه يف ال

ال يفهم فال يصح أن يكلف مبقتضاه ألنه تكليف باحملال وطلب ما ال ينال وإمنا يظهر هذا اإلمجال يف املتشابه الذي قال 
اىل أن يف القرآن متشاا بني أيضا أنه ليس فيه تكليف إال اإلميان به على وملا بني اهللا تع اهللا تعاىل فيه وأخر متشاات

املعىن املراد منه ال على ما يفهم املكلف منه فقد قال اهللا تعاىل فأما الذين يف قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إىل قوله كل 
 الراسخني يعلمونه فليس مبتشابه عليهم وإن تشابه من عند ربنا والناس يف املتشابه املراد ههنا على مذهبني فمن قال إن

على غريهم كسائر املبينات املشتبهة على غري العرب أو على غري العلماء من الناس ومن قال إم ال يعلمونه وإن الوقف 
 به وهكذا إذا على قوله أال اهللا فالتكليف مبا يراد به مرفوع باتفاق فال يتصور أن يكون مث جممل ال يفهم معناه مث يكلف

قلنا إن الراسخني هم املختصون بعلمه دون غريهم فذلك الغري ليسوا مبكلفني مبقتضاه ما دام مشتبها عليهم حىت يتبني 
باجتهاد أو تقليد وعند ذلك يرتفع تشاه فيصري كسائر املبينات فإن قيل قد أثبت القرآن متشاا يف القرآن وبينت السنة 

 بقوله احلالل بني واحلرام بني وبينهما أمور مشتبهات وهذه املشتبهات متقاة بأفعال العباد لقوم أن يف الشريعة متشبهات
فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه فهي إذا جممالت وقد انبىن عليها التكليف كما أن قوله تعاىل وأخر متشاات قد 

آمنا به كل من عند ربنا فكيف يقال إن اإلمجال والتشابه ال  انبىن عليها التكليف وذلك قوله والراسخون ىف العلم يقولون
يتعلقان مبا ينبين عليه تكليف فاجلواب أن احلديث يف املتشاات ليس مما حنن بصدده وإمنا كالمنا يف التشابه الواقع يف 

به وإن سلم فاملراد خطاب الشارع وتشابه احلديث يف مناط احلكم وهو راجع إىل نظر اتهد حسبما مر يف فصل التشا
أن ال يتعلق تكليف مبعناه املراد عند اهللا تعاىل وقد يتعلق به التكليف من حيث هو جممل وذلك بأن يؤمن أنه من عند اهللا 
وبأن جيتنب فعله إن كان من أفعال العباد ولذلك قال فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه وجيتنب النظر فيه إن كان 

wعباد كقوله الرمحن على العرش استوى ويف احلديث يرتل ربنا إىل مساء الدنيا وأشباه ذلك هذا معىن أنه ال من غري أفعال ال
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يتعلق به تكليف وإال فالتكليف متعلق بكل موجود من حيث يعتقد على ما هو عليه أو يتصرف فيه إن صح تصرف 
الشرعي من اخلطاب الوارد على املكلفني تفهيم ما هلم العباد فيه إىل غري ذلك من وجوه النظر الوجه الثاين أن املقصود 

وما عليهم مما هو مصلحة هلم يف دنياهم وأخراهم وهذا يستلزم كونه بينا واضحا ال إمجال فيه وال اشتباه ولو كان فيه 
فضال حبسب هذا القصد أشتباه وإمجال لناقض أصل مقصود اخلطاب فلم تقع فائدة وذلك ممتنع من جهة رعي املصاحل ت

أو احنتاما أو عدم رعيها إذ ال يعقل خطاب مقصود من غري تفهيم مقصود والثالث أم اتفقوا على امتناع تأخري البيان 
بامتناع تأخري  عن وقت احلاجة إال عند من جيوز تكليف احملال وقد مر بيان امتناع تكليف احملال مسعا فبقي االعتراف

نا من قبيل هذا املعىن ألن خطاب التكليف يف وروده جممال غري مفسر إما أن يقصد البيان عن وقته وإذا ثبت ذلك فمسألت
التكليف به مع عدم بيانه أوال فإن مل يقصد فذلك ما أردنا وإن قصد رجع إىل تكليف ماال يطاق وجرت دالئل 

ل فال بد من خروج معناه عن األصوليني هنا يف املسألة وعلى هذين الوجهني أعين الثاين والثالث إن جاء يف القرآن جمم
  تعلق التكليف به وكذلك ما جاء منه يف احلديث النبوي وهو املطلوب 

  الطرف الثاني في األدلة على التفصيل

 وهي الكتاب والسنة واإلمجاع والرأي وملا كان الكتاب والسنة مها األصل ملا سوامها اقتصرنا على النظر فيهما وأيضا 
ا مما يفتقر إليه الناظر يف غريمها مع أن األصوليني تكفلوا مبا عدامها كما تكفلوا ما فرأينا فإن يف أثناء الكتاب كثري

  السكوت عن الكالم يف اإلمجاع والرأي واالقتصار على الكتاب والسنة واهللا املستعان فاألول أصلها وهو 

  الكتابالدليل االول 

   وفيه مسائل

  كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور األبصار والبصائرالمسألة األولى إن الكتاب قد تقرر أن 

 وأنه ال طريق إىل اهللا سواه وال جناة بغريه وال متسك بشيء خيالفه وهذا كله ال حيتاج إىل تقرير واستدالل عليه ألنه 
شريعة وطمع يف إدراك مقاصدها معلوم من دين األمة وإذا كان كذلك لزم ضرورة ملن رام االطالع على كليات ال

واللحاق بأهلها أن يتخذه مسريه وأنيسه وأن جيعله جليسه على مر األيام والليايل نظرا وعمال ال اقتصارا على أحدمها 
فيوشك أن يفوز بالبغية وأن يظفر بالطلبة وجيد نفسه من السابقني ويف الرعيل األول فإن كان قادرا على ذلك وال يقدر 

ن زوال ما يعينه على ذلك من السنة املبينة للكتاب وإال فكالم األئمة السابقني والسلف املتقدمني آخذ بيده يف عليه إال م
هذا املقصد الشريف واملرتبة املنيفة وأيضا فمن حيث كان القرآن معجزا أفحم الفصحاء وأعجز البلغاء أن يأتوا مبثله 

 كالم العرب ميسرا للفهم فيه عن اهللا ما أمر به وى لكن بشرط فذلك ال خيرجه عن كونه عربيا جاريا على أساليب
الدربة يف اللسان العريب كما تبني يف كتاب االجتهاد إذ لو خرج باإلعجاز عن إدراك العقول معانيه لكان خطام به من 

اد كالم من جنس تكليف ما ال يطاق وذلك مرفوع عن األمة وهذا من مجلة الوجوه اإلعجازية فيه إذ من العجب إير
wكالم البشر يف اللسان واملعاين واألساليب مفهوم معقول مث ال يقدر البشر على اإلتيان بسورة مثله ولو اجتمعوا وكان 
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بعضهم لبعض ظهريا فهم أقدر ما كانوا على معارضة األمثال أعجز ما كانوا عن معارضته وقد قال اهللا تعاىل ولقد يسرنا 
 ر وقال فإمنا يسرناه بلسانك لتبشر به املتقني وتنذرالقرآن للذكر فهل من مدك

مبني وعلى أي وجه فرض إعجازه فذلك غري مانع من الوصول إىل فهمه وتعقل معانيه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا 
  آياته وليتذكر أولو األلباب فهذا يستلزم إمكان الوصول إىل التدبر والتفهم وكذلك ما كان مثله وهو ظاهر 

  لمسألة الثانية معرفة أسباب التنزيل الزمة لمن أراد علم القرآنا

 والدليل على ذلك أمران أحدمها أن علم املعاين والبيان الذى يعرف به إعجاز نظم القرآن فضال عن معرفة مقاصد كالم 
ملخاطب أو اجلميع العرب إمنا مداره على معرفة مقتضيات األحوال حال اخلطاب من جهة نفس اخلطاب أو املخاطب أو ا

إذ الكالم الواحد خيتلف فهمه حبسب حالني وحبسب خماطبني وحبسب غري ذلك كاالستفهام لفظه واحد ويدخله معان 
أخر من تقرير وتوبيخ وغري ذلك وكاألمر يدخله معىن اإلباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها وال يدل على معناها املراد إال 

ضيات األحوال وليس كل حال ينقل وال كل قرينة تقترن بنفس الكالم املنقول وإذا فات األمور اخلارجة وعمدا مقت
نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكالم مجلة أو فهم شيء منه ومعرفة األسباب رافعة لكل مشكل يف هذا النمط فهي 

ال وينشأ عن هذا الوجه الوجه الثاين من املهمات يف فهم الكتاب بال بد ومعىن معرفة السبب هو معىن معرفة مقتضى احل
وهو أن اجلهل بأسباب الترتيل موقع يف الشبه واإلشكاالت ومورد للنصوص الظاهرة مورد اإلمجال حىت يقع االختالف 

 وذلك مظنة وقوع الرتاع

 هذه ويوضح هذا املعىن ما روى أبو عبيد عن إبراهيم التيمي قال خال عمر ذات يوم فجعل حيدث نفسه كيف ختتلف
األمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة فقال ابن عباس يا أمري املؤمنني إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيم نزل وإنه 

سيكون بعدنا أقوام يقرءون القرآن وال يدرون فيم نزل فيكون هلم فيه رأي فإذا كان هلم فيه رأي اختلفوا فإذا اختلفوا 
ه فانصرف ابن عباس ونظر عمر فيما قال فعرفه فأرسل إليه فقال أعد علي ما قلت فأعاده اقتتلوا قال فزجره عمر وانتهر

عليه فعرف عمر قوله وأعجبه وما قاله صحيح يف االعتبار ويتبني مبا هو أقرب فقد روى ابن وهب عن بكري أنه سأل 
ا إىل آيات أنزلت يف الكفار فجعلوها نافعا كيف كان رأي ابن عمر يف احلرورية قال يراهم شرار خلق اهللا أم انطلقو

على املؤمنني فهذا معىن الرأي الذى نبه ابن عباس عليه وهو الناشئ عن اجلهل باملعىن الذى نزل فيه القرآن وروى أن 
مروان أرسل بوابه إىل ابن عباس وقال قل له لئن كان كل امرئ فرح مبا أويت وأحب أن حيمد مبا مل يفعل معذبا لنعذبن 

ن فقال ابن عباس ما لكم وهلذه اآلية إمنا دعا النيب يهود فسأهلم عن شيء فكتموه إياه وأخربوه بغريه فأروه أن قد أمجعو
استحمدوا إليه مبا أخربوه عنه فيما سأهلم وفرحوا مبا أوتوا من كتمام مث قرأ وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب إىل 

لوا فهذا السبب بني أن املقصود من اآلية غري ما ظهر ملروان والقنوت حيتمل وجوها من قوله وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفع
 املعىن حيمل عليه قوله وقوموا هللا قانتني فإذا عرف السبب تعني املعىن املراد

 وبينك اخل فقال عمر إنك أخطأت التأويل يا قدامة إذا اتقيت اهللا اجتنبت ما حرم اهللا ويف رواية فقال مل جتلدين بيين
wكتاب اهللا فقال عمر وأي كتاب اهللا جتد أن ال أجلدك قال إن اهللا يقول يف كتابه ليس على الذين آمنوا إىل آخر اآلية فأنا 
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من الذين آمنوا وعملوا الصاحلات مث اتقوا وآمنوا مث اتقوا وأحسنوا شهدت مع رسول اهللا بدرا وأحد واخلندق واملشاهد 
وله فقال ابن عباس إن هؤالء اآليات أنزلن عذرا ملاضني وحجة على الباقني فعذر املاضني فقال عمر أال تردون عليه ق

بأم لقوا اهللا قبل أن حترم عليهم اخلمر وحجة على الباقني ألن اهللا يقول يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر مث قرأ إىل 
ات مث اتقوا وآمنوا مث اتقوا وأحسنوا فإن اهللا قد ى أن يشرب آخر اآلية األخرى فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصاحل

اخلمر قال عمر صدقت احلديث وحكى إمساعيل القاضي قال شرب نفر من أهل الشام اخلمر وعليهم يزيد بن أيب سفيان 
عمر إليه أن ابعث فقالوا هي لنا حالل وتأولوا هذه اآلية ليس على الذين آمنوا اآلية قال فكتب فيهم إىل عمر قال فكتب 

م إيل قبل أن يفسدوا من قبلك فلما أن قدموا على عمر استشار فيهم الناس فقالوا يا أمري املؤمنني نرى أم قد كذبوا 
على اهللا وشرعوا ىف دينه ما مل يأذن به إىل آخر احلديث ففي احلديثني بيان أن الغفلة عن أسباب الترتيل تؤدي إىل اخلروج 

آليات وجاء رجل إىل ابن مسعود فقال تركت ىف املسجد رجال يفسر القرآن برأيه يفسر هذه اآلية يوم عن املقصود با
 تأتى السماء بدخان مبني قال يأيت الناس

يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفسهم حىت يأخذهم كهيئة الزكام فقال ابن مسعود من علم علما فليقل به ومن مل يعلم فليقل 
قه الرجل أن يقول ملا ال علم له به اهللا أعلم إمنا كان هذا األن قريشا استعصوا على النيب دعا عليهم اهللا أعلم فإن من ف

بسنني كسىن يوسف فأصام قحط وجهد حىت أكلوا العظام فجعل الرجل ينظر إىل السماء فريى بينه وبينها كهيئة 
ة إىل آخر القصة وهذا شأن أسباب الرتول ىف التعريف الدخان من اجلهد فأنزل اهللا فارتقب يوم تأتى السماء بدخان اآلي

مبعاين املرتل حبيث لو فقد ذكر السبب مل يعرف من املرتل معناه على اخلصوص دون تطرق االحتماالت وتوجه 
اإلشكاالت وقد قال عليه الصالة والسالم خذوا القرآن من أربعة منهم عبد اهللا ابن مسعود وقد قال ىف خطبة خطبها 

 لقد علم أصحاب النيب إين من أعلمهم بكتاب اهللا وقال يف حديث آخر والذي ال إله غريه ما أنزلت سورة من واهللا
كتاب اهللا إال أنا أعلم أين أنزلت وال أنزلت آية من كتاب اهللا إال وأنا أعلم فيم أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب اهللا 

علم األسباب من العلوم الىت يكون العامل ا عاملا بالقرآن وعن احلسن أنه مين تبلغه اإلبل لركبت إليه وهذا يشري إىل أن 
قال ما أنزل اهللا آية إال وهو حيب أن يعلم فيم أنزلت وما أراد ا وهو نص يف املوضع مشري إىل التحريض على تعلم علم 

بالسداد فقد ذهب الذين يعلمون األسباب وعن ابن سريين قال سألت عبيدة عن شيء من القرآن فقال اتق اهللا وعليك 
 فيم أنزل القرآن وعلى اجلملة فهو ظاهر باملزاولة لعلم التفسري

فصل ومن ذلك معرفة عادات العرب يف أقواهلا وأفعاهلا وجمارى أحواهلا حالة الترتيل وإن مل يكن مث سبب خاص ال بد 
 اليت يتعذر اخلروج منها إال ذه املعرفة ويكفيك ما ملن أراد اخلوض ىف علم القرآن منه وإال وقع يف الشبه واإلشكاالت

تقدم بيانه ىف النوع الثاين من كتاب املقاصد فإن فيه ما يثلج الصدر ويورث اليقني ىف هذا املقام وال بد من ذكر أمثلة 
متام دون األمر بأصل احلج تعني على فهم املراد وإن كان مفهوما أحدها قول اهللا تعاىل وأمتوا احلج والعمرة هللا فإمنا أمر باإل

ألم كانوا قبل اإلسالم آخذين به لكن على تغيري بعض الشعائر ونقص مجلة منها كالوقوف بعرفة وأشباه ذلك مما غريوا 
wفجاء األمر باإلمتام لذلك وإمنا جاء إجياب احلج نصا يف قوله تعاىل وهللا على الناس حج البيت وإذا عرف هذا تبني هل يف 
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ل على إجياب احلج أو إجياب العمرة أم ال والثاين قوله تعاىل ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا نقل عن أيب اآلية دلي
يوسف أن ذلك ىف الشرك ألم كانوا حديثي عهد بكفر فرييد أحدهم التوحيد فيهم فيخطئ بالكفر فعفا هلم عن ذلك 

لى الشرك ليس على اإلميان يف الطالق والعتاق والبيع والشراء مل كما عفا هلم عن النطق بالكفر عند اإلكراه قال فهذا ع
تكن اإلميان بالطالق والعتاق ىف زمام والثالث قوله تعاىل خيافون رم من فوقهم أأمنتم من يف السماء وأشباه ذلك إمنا 

 اآليات بتعيني الفوق وختصيصه جرى على معتادهم يف اختاذ اآلهلة يف األرض وإن كانوا مقرين بآهلية الواحد احلق فجاءت
تنبيها على نفي ما ادعوه ىف األرض فال يكون فيه دليل على إثبات جهة ألبتة ولذلك قال تعاىل فخر عليهم السقف من 

 فوقهم فتأمله واجر على هذا ارى ىف سائر

لك عينت فصل وقد يشارك العرب عبدته وهم خزاعة ابتدع ذلك هلم أبو كبشة ومل تعبد العرب من الكواكب غريها فلذ
القرآن ىف هذا املعىن السنة إذ كثري من األحاديث وقعت على أسباب وال حيصل فهمها إال مبعرفة ذلك ومنه أنه ى عليه 

الصالة والسالم عن ادخار حلوم األضاحي بعد ثالث فلما كان بعد ذلك قيل لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم 
 منها األسقية فقال وما ذلك قالوا يت عن حلوم الضحايا بعد ثالث فقال عليه الصالة وحيملون منها الودك ويتخذون

والسالم إمنا يتكم من أجل الدافة الىت دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا ومنه حديث التهديد بإحراق البيوت ملن 
قد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم ختلف عن صالة اجلماعة فإن حديث ابن مسعود يبني أنه بأهل النفاق بقوله ول

النفاق وحديث األعمال بالنيات واقع عن سبب وهو أم ملا أمروا باهلجرة هاجر ناس لألمر وكان فيهم رجل هاجر 
 بسبب امرأة أراد نكاحها تسمى أم قيس ومل يقصد جمرد اهلجرة لألمر فكان بعد ذلك يسمى مهاجر أم قيس وهو كثري

  

  ثالثة كل حكاية وقعت فى القرآن فال يخلو أن يقع قبلها أو بعدها وهو األكثر رد لها أوالالمسألة ال

 فإن وقع رد فال إشكال يف بطالن ذلك احملكى وكذبه وإن مل يقع معها رد فذلك دليل صحة احملكى وصدقه أما األول 
اهللا على بشر من شيء فأعقب بقوله قل من أنزل فظاهر وال حيتاج إىل برهان ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل إذ قالوا ما أنزل 

الكتاب الذي جاء به موسى اآلية وقال وجعلوا هللا مما ذرأ من احلرث واألنعام نصيبا اآلية فوقع التنكيت على افتراء ما 
ا زعموا بقوله بزعمهم وبقوله ساء ما حيكمون مث قال وقالوا هذه أنعام وحرث حجر إىل متامه ورد بقوله سيجزيهم مب

كانوا يفترون مث قال وقالوا ما يف بطون هذه األنعام خالصة اآلية فنبه على فساده بقوله سيجزيهم وصفهم زيادة على 
ذلك وقال تعاىل وقال الذين كفروا إن هذا إال إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فرد عليهم بقوله وقد جاءوا ظلما 

ة فرد بقوله قل أنزله الذى يعلم السر اآلية مث قال وقال الظاملون إن تتبعون إال وزورا مث قال وقالوا أساطري األولني اآلي
رجال مسحورا مث قال تعاىل انظر كيف ضربوا لك األمثال فضلوا وقال تعاىل وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل 

 شك من ذكري إىل آخر ما هنالك وقال اآلهلة إهلا واحدا إىل قوله أأنزل عليه الذكر من بيننا مث رد عليهم بقوله بل هم يف
w وقالوا اختذ اهللا ولدا مث رد عليهم بأوجه كثرية ثبتت يف أثناء القرآن كقوله بل عباد مكرمون وقوله
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بل له ما ىف السموات واألرض وقوله سبحانه هو الغين اآلية وقوله تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق األرض إىل آخره 
قرآن وأحضره يف ذهنه عرف هذا بيسر وأما الثاين فظاهر أيضا ولكن الدليل على صحته من نفس وأشباه ذلك ومن قرأ ال

احلكاية وإقرارها فإن القرآن مسي فرقانا وهدى وبرهانا وبيانا وتبيانا لكل شيء وهو حجة اهللا على اخللق على اجلملة 
ق مث الينبه عليه وأيضا فإن مجيع ما حيكى فيه من والتفصيل واإلطالق والعموم وهذا املعىن يأىب أن حيكى فيه ما ليس حب

شرائع األولني وأحكامهم ومل ينبه على إفسادهم وافترائهم فيه فهو حق جيعل عمدة عند طائفة ىف شريعتنا ومينعه قوم ال 
 إال من جهة قدح فيه ولكن من جهة أمر خارج عن ذلك فقد اتفقوا على أنه حق وصدق كشريعتنا وال يفترق ما بينهما

حبكم النسخ فقط ولو نبه على أمر فيه لكان ىف حكم التنبيه على األول كقوله تعاىل وقد كان فريق منهم يسمعون كالم 
اهللا مث حيرفونه من بعد ما عقلوه اآلية وقوله حيرفون الكلم عن مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه اآلية وكذلك قوله 

 من بعد مواضعه ويقولون مسعنا وعصينا وامسع غري مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا تعاىل من الذين هادوا حيرفون الكلم
ىف الدين فصار هذا من النمط األول ومن أمثلة هذا القسم مجيع ما حكي عن املتقدمني من األمم السالفة مما كان حقا 

ه السالم وقصة أصحاب الكهف وأشباه كحكايته عن األنبياء واألولياء ومنه قصة ذي القرنني وقصة اخلضر مع موسى علي
 ذلك

فصل والطراد هذا األصل اعتمده النظار فقد استدل مجاعة من األصوليني على أن الكفار خماطبون بالفروع بقوله تعاىل 
قالوا مل نك من املصلني ومل نك نطعم املسكني اآلية إذ لو كان قوهلم باطال لرد عند حكايته واستدل على أن أصحاب 

سبعة وثامنهم كلبهم بأن اهللا تعاىل ملا حكى من قوهلم أم ثالثة رابعهم كلبهم وأم مخسة سادسهم كلبهم الكهف 
أعقب ذلك بقوله رمجا بالغيب أي ليس هلم دليل وال علم غري اتباع الظن ورجم الظنون ال يغين من احلق شيئا وملا حكى 

ل ريب أعلم بعدم ما يعلمهم إال قليل دل املساق على صحته دون قوهلم سبعة وثامنهم كلبهم مل يتبعه بإبطال بل قال ق
القولني األولني وروى عن ابن عباس أنه كان يقول أنا من ذلك القليل الذي يعلمهم ورأيت منقوال عن سهل بن عبد اهللا 

به أن يريه آية فقال ال أنه سئل عن قوله إبراهيم عليه السالم ريب أرين كيف حتيي املوتى فقيل له أكان شاكا حني سأل ر
وإمنا كان طلب زيادة إميان إىل إميان أال تراه قال أومل تؤمن قال بلى فلو عمل شكا منه ألظهر ذلك فصح أن الطمأنينة 

كانت على معىن الزيادة ىف اإلميان خبالف ما حكى اهللا عن قوم من األعراب ىف قوله قالت األعراب آمنا فإن اهللا تعاىل رد 
ه قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وملا يدخل اإلميان ىف قلوبكم ومن تتبع جماري احلكايات يف القرآن عرف عليهم بقول

 مداخلها وما هو منها حق مما هو باطل فقد قال تعاىل إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اهللا إىل آخرها

افقني لكاذبون إبطاال ملا قصدوا فيه وقال تعاىل وما قدروا اهللا إنك لرسوله تصحيحا لظاهر القول وقال واهللا يشهد إن املن
حق قدره واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة اآلية وسبب نزوهلا ما خرجه الترمذي وصححه عن ابن عباس قال مر يهودي 

 واألرضني على ذه بالنيب فقال له النيب حدثنا يا يهودي فقال كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع اهللا السموات على ذه
واملاء على ذه واجلبال على ذه وسائر اخللق على ذه وأشار الراوى خبنصره أوال مث تابع حىت بلغ اإلام فأنزل اهللا وما 

wقدروا اهللا حق قدره ويف رواية أخرى جاء يهودي إىل النيب فقال يا حممد إن اهللا ميسك السموات على أصبع واألرضني 
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أصبع واخلالئق على أصبع مث يقول أنا امللك فضحك النيب حىت بدت نواجذه قال وما قدروا اهللا على أصبع واجلبال على 
حق قدره ويف رواية فضحك النيب تعجبا وتصديقا واحلديث األول كأنه مفسر هلذا ومبعناه يتنب معىن قوله وما قدروا اهللا 

ه واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسموات حق قدره فإن اآلية بينت أن كالم اليهودي حق ىف اجللمة وذلك قول
مطويات بيمينه وأشارت إىل أنه مل يتأدب مع الربوبية وذلك واهللا أعلم ألنه أشار إىل معىن األصابع بأصابع نفسه وذلك 

ن أي خمالف للترتيه للباري سبحانه فقال وما قدروا اهللا حق قدره وقال تعاىل ومنهم الذين يؤذون النيب ويقولون هو أذ
 يسمع

وقال تعاىل ومنهم الذين يؤذون النيب ويقولون هو أذن أي يسمع احلق والباطل فرد اهللا عليهم فيما هو باطل وأحق احلق 
فقال قل اذن خري لكم اآلية وملا قصدوا اإلذاية بذلك الكالم قال تعاىل والذين يؤذون رسول اهللا هلم عذاب أليم وقال 

ا رزقكم اهللا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء اهللا أطعمه فهذا منهم امتناع عن تعاىل وإذا قيل هلم أنفقوا مم
اإلنفاق حبجة قصدهم فيها االستهزاء فرد عليهم بقوله إن أنتم إال يف ضالل مبني ألن ذلك حيد عن امتثال األمر وجواب 

ا إىل االحتجاج على االمتناع باملشيئة املطلقة اليت ال تعارض أنفقوا أن يقال نعم أو ال وهو االمتثال أو العصيان فلما رجعو
انقلب عليهم من حيث مل يعرفوا إذ حاصلة أم اعترضوا على املشيئة املطلقة باملشيئة املطلقة ألن اهللا شاء أن يكلفهم 

فس احلجة وقال تعاىل اإلنفاق فكأم قالوا كيف يشاء الطلب منا ولو شاء أن يطعمهم ألطعمهم وهذا عني الضالل ىف ن
وداود وسليمان إذ حيكمان ىف احلرث إىل قوله وكال آتينا حكما وعلما فقوله ففهمناها سليمان تقرير إلصابته عليه 

 السالم ىف ذلك احلكم وإمياء إىل خالف ذلك يف داود عليه السالم لكن ملا كان

لما وهذا من البيان اخلفي فيما حنن فيه قال احلسن واهللا اتهد معذورا مأجورا بعد بذله الوسع قال وكال آتينا حكما وع
لوال ما ذكر اهللا من أمر هذين الرجلني لرأيت أن القضاء قد هلكوا فإنه أثىن على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده والنمط 

ن النيب عليه الصالة هنا يتسع ويكفي منه ما ذكر وباهللا التوفيق فصل وللسنة مدخل ىف هذا األصل فإن القاعدة احملصلة أ
والسالم ال يسكت عما يسمعه أو يراه من الباطل حىت يغريه أو يبينه إال إذا تقرر عندهم بطالنه فعند ذلك ميكن 

  السكوت إحالة على ما تقدم من البيان فيه واملسألة مذكورة ىف األصول 

  و سوابقه أو قرائنه وبالعكسالمسألة الرابعة إذا ورد فى القرآن الترغيب قارنه الترهيب فى لواحقه أ

 وكذلك الترجيه مع التخويف وما يرجع إىل هذا املعىن مثله ومنه ذكر أهل اجلنة يقارنه ذكر أهل النار وبالعكس ألن يف 
 ذكر أهل اجلنة بأعماهلم ترجيه وىف ذكر أهل النار بأعماهلم ختويفا فهو راجع إىل الترجية والتخويف

 بذكر الفريقني مث بدئت سورة البقرة بذكرها أيضا فقيل هدى للمتقني مث قال إن الذين أنعمت عليهم إىل آخرها فجيء
كفروا سواء عليهم أأنذرم أم مل تنذرهم مث ذكر بإثرهم املنافقون وهو صنف من الكفار فلما مت ذلك أعقب باألمر 

ا فاتقوا النار إىل قوله وبشر الذين آمنوا اآلية بالتقوى مث بالتخويف بالنار وبعده بالترجية فقال فإن مل تفعلوا ولن تعفعلو
مث قال إن اهللا ال يستحي أن يضرب مثال ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا اآلية مث ذكر يف قصة آدم مثل هذا وملا ذكر 

w خالدون مث ذكر بنو إسرائيل بنعم اهللا عليهم مث اعتدائهم وكفرهم قيل إن الذين آمنوا والذين هادوا إىل قوله هم فيها
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تفاصيل ذلك اإلعتداء إىل أن ختم بقوله ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون وهذا ختويف مث قال ولو أم آمنوا 
واتقو املثوبة اآلية وهو ترجية مث شرع يف ذكر ما كان من شأن املخالفني يف حتويل القبلة مث قال بلى من أسلم وجهه هللا 

م الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم اخلاسرون مث اآلية مث ذكر من شأ
ذكر قصة إبراهيم عليه السالم وبنيه وذكر ىف أثنائها التخويف والترجية وختمها مبثل ذلك وال يطول عليك زمان إجناز 

اء املقصود والرجوع بعد إىل ما تقرر وقال تعاىل ىف سورة الوعد ىف هذا اإلقتران فقد يكون بينهما أشياء معترضة ىف أثن
 األنعام وهي يف املكيات نظري سورة البقرة يف املدنيات احلمد هللا الذى خلق السموات واألرض إىل قوله مث الذين كفروا

سه الرمحة برم يعدلون وذكر الرباهني التامة مث أعقبها بكفرهم وختويفهم بسببه إىل أن قال كتب ربكم على نف
ليجمعنكم إىل يوم القيامة ال ريب فيه فأقسم بكتب الرمحة على إنفاذ الوعيد على من خالف وذلك يعطى التخويف 

تصرحيا والترجية ضمنا مث قال إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم فهذا ختويف وقال من يصرف عنه يؤمئذ فقد 
 بضر اآلية مث مضى ىف ذكر التخويف حىت قال وللدار اآلخرة خري رمحه اآلية وهذا ترجية وكذا قوله وإن ميسسك اهللا

للذين يتقون مث قال إمنا يستجيب الذين يسمعون ونظريه قوله والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم ىف الظلمات اآلية مث ذكر 
جر يف النظر على هذا ما يليق باملوطن إىل أن قال وما نرسل املرسلني إال مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح اآلية وا

الترتيب يلح لك وجه األصل املنبه عليه ولوال اإلطالة لبسط من ذلك كثري فصل وقد يغلب أحد الطرفني حبسب املواطن 
ومقتضيات األحوال فريد التخويف ويتسع جماله لكنه ال خيلو من الترجية كما يف سورة األنعام فإا جاءت مقررة للخلق 

 واخترع من تلقاء نفسه ما ال سلطان له عليه وصد عن سبيله وأنكر ما ال ينكر ولد فيه ومنكرة على من كفر باهللا
 وخاصم

وهذا املعىن يقتضى تأكيد التخويف وإطالة التأنيب والتعنيف فكثرت مقدماته ولواحقه ومل خيل مع ذلك من طرف 
ار إعذارا وانذارا ومواطن االغترار يطلب فيها الترجية ألم بذلك مدعوون إىل احلق وقد تقدم الدعاء وإمنا هو مزيد تكر

التخويف أكثر من طلب الترجية ألن درء املفاسد آكد وترد الترجية أيضا ويتسع جماهلا وذلك يف مواطن القنوط ومظنته 
ية فإن كما يف قوله تعاىل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب مجيعا اآل

ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا فأتوا حممدا فقالوا إن الذي تقول وتدعوا إليه حلسن لو ختربنا 
ألنا ملا عملنا كفارة فرتلت فهذا موطن خوف خياف منه القنوط فجيء فيه بالترجية غالبة ومثل ذلك اآلية األخرى وأقم 

 الليل إن احلسنات يذهنب السيئات وانظر يف سببها يف الترمذي والنسائي وغريمها وملا كان الصالة طرىف النهار وزلفامن
جانب اإلخالل من العباد أغلب كان جانب التخويف أغلب وذلك يف مظانه اخلاصة ال على اإلطالق فإنه إذا مل يكن 

املقاصد واحلمد هللا فإن قيل هذا ال يطرد فقد هنالك مظنة هذا وال هذا أتى األمر معتدال وقد مر هلذااملعىن بسط يف كتاب 
 ينفرد أحد األمرين فال يؤتى معه باآلخر فيأيت التخويف من غري ترجية وبالعكس

أال ترى قوله تعاىل ويل لكل مهزة ملزة إىل آخرها فإا كلها ختويف وقوله كال إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغىن إىل آخر 
w ربك بأصحاب الفيل إىل آخر السورة ومن اآليات قوله إن الذين يؤذون اهللا ورسوله إىل السورة وقوله أمل تر كيف فعل
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قوله فقد احتملوا تانا وإمثا مبينا ويف الطرف اآلخر قوله تعاىل والضحى والليل إذا سجى إىل آخرها وقوله تعاىل أمل 
نكم والسعة أن يؤتوا أوىل القرىب اآلية وروى نشرح لك صدرك إىل آخرهاومن اآليات قوله تعاىل وال يأتل أولو الفضل م

أبو عبيد عن ابن عباس أنه التقى هو وعبد اهللا بن عمرو فقال ابن عباس أي آية أرجي يف كتاب اهللا فقال عبد اهللا قوله 
اهيم رب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا اآلية فقال ابن عباس لكن قول اهللا وإذ قال إبر

أرين كيف حتىي املوتى قال أومل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلىب قال ابن عباس فرضى منه بقوله بلى قال فهذا ملا يعترض 
يف الصدور مما يوسوس به الشيطان وعن ابن مسعود قال يف القرآن آيتان ما قرأمها عبد مسلم عند ذنب إال غفر اهللا له 

ىل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا إىل آخر اآلية وقوله ومن يعمل وفسر ذلك أيب بن كعب بقوله تعا
سوءا أو يظلم نفسه مث يستغفر اهللا جيد اهللا غفورا رحيما وعن ابن مسعود أن يف النساء مخس آيات ما يسرين أن يل ا 

 ه إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه اآليةالدنيا وما فيها ولقد علمت أن العلماء إذا مروا ا ما يعرفوا قول

وقوله إن اهللا ال يظلم مثقال ذرة اآلية وقوله إن اهللا ال يغفر أن يشرك به اآلية وقوله ولو أم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك 
ذا تتبعت اآلية وقوله ومن يعمل سواءا أو يظلم نفسه مث يستغفر اهللا جيد اهللا غفورا رحيما وأشياء من هذا القبيل كثرية إ

وجدت فالقاعدة ال تطرد وإمنا الذى يقال أن كل موطن له ما يناسبه ولكل مقام مقال وهو الذي يطرد ىف علم البيان أما 
هذا التخصيص فال فاجلواب أن ما اعترض به غري صاد عن سبيل ما تقدم وعنه جوابان إمجايل وتفصيلي فاإلمجاىي أن 

 هو ما تقدم فال تنقضه األفراد اجلزئية األقلية ألن الكلية إذا كانت أكثرية ىف يقال إن األمر العام والقانون الشائع
الوضعيات انعقدت كلية واعتمدت ىف احلكم ا وعليها شأن األمور العادية اجلارية ىف الوجود وال شك أن ما اعترض به 

ه ويل لكل مهزة ملزة فضية عني ىف رجل من ذلك قليل يدل على االستقراء فليس بقادح فيما تأصل وأما التفصيلي فإن قول
معني من الكفار بسبب أمر معني من مهزة النيب عليه الصالة والسالم وعيبه إياه فهو إخبار عن جزائه على ذلك العمل 

 القبيح ال أنه أجرى جمرى التخويف

لذين يؤذون اهللا ورسوله اآليتني فليس مما حنن فيه وهذا الوجه جار ىف قوله إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغىن وقوله إن ا
جار على ما ذكر وكذلك سورة والضحى وقوله أمل نشرح لك صدرك غري ما حنن فيه بل هو أمر من اهللا للنيب عليه 

الصالة والسالم بالشكر ألجل ما أعطاه من املنح وقوله أال حتبون أن يغفر اهللا لكم قضية عني أليب بكر الصديق نفس ا 
صابه بسبب اإلفك املتقول على بنته عائشة فجاء هذا الكالم كالتأنيس له واحلض على إمتام مكارم من كربه فيما أ

األخالق وإدامتها باإلنفاق على قريبة املتصف باملسكنة واهلجرة ومل يكن ذلك واجبا على أيب بكر ولكن أحب اهللا له 
دمة ليس مقصودهم بذكر ذلك النقض على ما حنن فيه بل معاىل األخالق وقوله ال تقنطوا وما ذكر معها ىف املذاكرة املتق

النظر ىف معاين آيات على استقالهلا أال ترى أن قوله ال تقنطوا من رمحة اهللا أعقب بقوله وأنيبوا إىل ربكم اآلية ويف هذا 
وا رافع ملا ختوفوه ختويف عظيم مهيج للفرار من وقوعه وما تقدم من السبب ىف نزول اآلية يبني املراد وأن قوله ال تقنط

من عدم الغفران ملا سلف وقوله رب أرىن كيف حتىي املوتى فظر يف معىن آية ىف اجلملة وما يستنبط منها وإال فقوله أو مل 
wتؤمن تقرير نيه إشارة إىل التخويف أن ال يكون مؤمنا فلما قال بلى حصل املقصود وقوله والذين إذا فعلوا فاحشة كقوله 
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ة اهللا وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه داخل حتت أصلنا ألنه جاء بعد قوله وال تكن للخائنني ال تقنطوا من رمح
 خصيما وال جتادل عن الذين خيتانون أنفسهم إىل قوله فمن جيادل

هنالك اهللا عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيال وقوله إن جتتنبوا آت بعد الوعيد على الكبائر من أول السورة إىل 
كأكل مال اليتيم واحليف يف الوصية وغريمها فذلك مما يرجى به تقدم التخويف وأما قوله إن اهللا ال يظلم مثقال ذرة فقد 
أعقب بقوله يؤمئذ يود الذين كفروا وعصوا اآلية وتقدم قبلها قوله الذين يبخلون إىل قوله عذابا مهينا بل قوله إن اهللا ال 

يف مع الترجية وكذا قوله ولو أم إذ ظلموا أنفسهم اآلية تقدم قبلها وأتى بعدها ختويف يظلم مثقال ذرة مجع التخو
عظيم فهو مما حنن فيه وقوله إن اهللا ال يغفر أن يشرك به اآلية جامع للتخويف والترجيه من حيث قيد غفران ما سوى 

ا فيها أا آيات ترجية خاصة بل مراده واهللا أعلم الشرك باملشيئة ومل يرد ابن مسعود بقوله ما يسرىن أن يل ا الدنيا وم
أا كليات يف الشريعة حمكمات قد احتوت على علم كثري وأحاطت بقواعد عظيمة يف الدين ولذلك قال ولقد علمت 

راؤه أن العلماء إذا مروا ا ما يعرفوا وإذا ثبت هذا فجميع ما تقدم جار على أن لكل موطن ما يناسبه إنزال القرآن إج
على البشارة والنذارة وهو املقصود األصلي ال أنه أنزل ألحد الطرفني دون اآلخر وهو املطلوب وباهللا التوفيق فصل ومن 
هنا يتصور للعباد أن يكونوا دائرين بني اخلوف والرجاء ألن حقيقة اإلميان دائرة بينهما وقد دل على ذلك الكتاب العزيز 

 ن خشية رم مشفقون إىل قوله والذين يؤتون ما آتوا وقلومعلى اخلصوص فقال إن الذين هم م

وجاهدوا ىف سبيل اهللا أولئك يرجون رمحة اهللا وقال أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون 
ب وإن غلب رمحته وخيافون عذابه وهذا على اجلملة فإن غلب عليه طرف االحنالل واملخالفة فجانب اخلوف عليه أقر

عليه طرف التشديد واالحتياط فجانب الرجاء إليه أقرب وذا كان عليه الصالة والسالم يؤدب أصحابه وملا غلب على 
قوم جانب اخلوف قيل هلم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا اآلية وغلب على قوم جانب 

قوله إن الذين يؤذون اهللا ورسوله لعنهم اهللا يف الدنيا واآلخرة اآلية فإذا ثبت اإلمهال يف بعض األمور فخوفوا وعوتبوا ك
  هذا من ترتيب القرآن ومعاين آياته فعلى املكلف العمل على وفق ذلك التأديب 

  المسألة الخامسة تعريف القرآن باألحكام الشرعية أكثره كلي ال جزئي

بار أو مبعىن األصل إال ما خصه الدليل مثل خصائص النيب ويدل على  وحيث جاء جزئيا فمأخذه على الكلية إما باالعت
هذا املعىن بعد االستقراء املعترب أنه حمتاج إىل كثري من البيان فإن السنة على كثرا وكثرة مسائلها إمنا هي بيان للكتاب 

 كما سيأيت شرحه إن شاء اهللا تعاىل وقد قال اهللا تعاىل وأنزلنا

النيب ويدل على هذا املعىن بعد االستقراء املعترب أنه حمتاج إىل كثري من البيان فإن السنة على كثرا الدليل مثل خصائص 
وكثرة مسائلها إمنا هي بيان للكتاب كما سيأيت شرحه إن شاء اهللا تعاىل وقد قال اهللا تعاىل وأنزلنا إليك الذكر لتبني 

بياء إال أعطى من اآليات ما مثله آمن عليه البشر وإمنا كان الذى أوتيته للناس ما نزل إليهم ويف احلديث ما من نيب من األن
وحيا أوحاه اهللا إيل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وإمنا الذي أعطى القرآن وأما السنة فبيان له وإذا كان 

w الشريعة متت بتمام نزوله لقوله كذلك فالقرآن على اختصاره جامع وال يكون جامعا إال واموع فيه أمور كليات ألن
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تعاىل اليوم أكملت لكم دينكم اآلية وأنت تعلم أن الصالة والزكاة واجلهاد وأشباه ذلك مل يتبني مجيع أحكامها يف 
 القرآن إمنا بينتها السنة وكذلك العاديات من األنكحة والعقود والقصاص واحلدود وغريها

لسنة وقوله ويتبع غري سبيل املؤمنني متضمنا لإلمجاع وهذا أهم ما يكون ويف وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه متضمنا ل
الصحيح عن ابن مسعود قال لعن اهللا الوامشات واملستومشات اخل فبلغ ذلك امرأة من بين أسد يقال هلا أم يعقوب وكانت 

هللا ومايل ال ألعن من لعن رسول تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغين عنك أنك لعنت كذا وكذا فذكرته فقال عبد ا
اهللا وهو يف كتاب اهللا فقالت املرأة لقد قرأت ما بني لوحي املصحف فما وجدته فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال 

 اهللا عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا احلديث وعبد اهللا من العاملني بالقرآن

 االستنباط من القرآن االقتصار عليه دون النظر يف شرحه وبيانه وهو السنة ألنه إذا كان كليا فصل فعلى هذا ال ينبغي يف
وفيه أمور كلية كما يف شأن الصالة والزكاة واحلج والصوم وحنوها فال حميص عن النظر يف بيانه وبعد ذلك ينظر ىف 

ال فمطلق الفهم العريب ملن حصله يكفي فيما أعوز تفسري السلف الصاحل له إن أعوزته السنة فإم أعرف به من غريهم وإ
  من ذلك واهللا أعلم 

  المسألة السادسة القرآن فيه بيان كل شيء على ذلك الترتيب المتقدم

 فالعامل به على التحقيق عامل جبملة الشريعة وال يعوزه منها شيء والدليل على ذلك أمور منها النصوص القرآنيه من قوله 
دينكم اآلية وقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا شيء وقوله ما فرطنا يف الكتاب من شئ وقوله إن هذا اليوم أكملت لكم 

القرآن يهدي لليت هي أقوم يعين الطريقة املستقيمة ولو مل يكمل فيه مجيع معانيها ملا صح إطالق هذا املعىن عليه حقيقة 
 الصدور وال يكون شفاء جلميع ما يف الصدور إال وفيه تبيان وأشباه ذلك من اآليات الدالة على أنه هدى وشفاء ملا ىف

 كل شيء

ومنها ما جاء من األحاديث واآلثار املؤذنة بذلك كقوله عليه الصالة والسالم إن هذا القرآن حبل اهللا وهو النور املبني 
 تنقضى عجائبه وال خيلق على والشفاء النافع عصمة ملن متسك به وجناة ملن تبعه ال يعوج فيقوم وال يزيغ فيستعتب وال

كثرة الرد اخل فكونه حبل اهللا بإطالق والشفاء النافع إىل متامه دليل على كمال األمر فيه وحنو هذا من حديث علي عن 
النيب عليه الصالة والسالم وعن ابن مسعود أن كل مؤدب حيب أن يؤتى أدبه وأن أدب اهللا القرآن وسئلت عائشة عن 

لت كان خلقه القرآن وصدق ذلك قوله وإنك لعلى خلق عظيم وعن قتادة ما جالس القرآن أحد إال خلق رسول اهللا فقا
فارقه بزيادة أو نقصان مث قرأ ونرتل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال خسارا وعن حممد ابن 

 قال هو القرآن ليس كلهم رأي النيب ويف احلديث يؤم الناس كعب القرظي يف قول اهللا تعاىل إنا مسعنا مناديا ينادى لإلميان
أقرؤهم لكتاب اهللا وما ذاك إال أنه أعلم بأحكام اهللا فالعامل بالقرآن عامل جبملة الشريعة وعن عائشة أن من قرأ القرآن 

 ين وعن عبد اهللا بنفليس فوقه أحد وعن عبد اهللا قال إذا أردمت العلم فأثريوا القرآن فإن فيه علم األولني واآلخر

عمر قال من مجع القرآن فقد محل أمرا عظيما وقد أدرجت النبوة بني جنبيه إال أنه ال يوحى إليه ويف رواية عنه من قرأ 
wالقرآن فقد اضطربت النبوة بني جنبيه وما ذاك إال أنه جامع ملعاين النبوة وأشباه هذا مما يدل على هذا املعىن ومنها التجربة 
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 أحد من العلماء جلأ إىل القرآن يف مسألة إال وجد هلا فيه أصال وأقرب الطوائف من إعواز املسائل النازلة أهل وهو أنه ال
الظواهر الذين ينكرون القياس ومل يثبت عنهم أم عجزوا عن الدليل يف مسألة من املسائل وقال ابن حزم الظاهري كل 

اب والسنة نعلمه واحلمد هللا حاش القراض فما وجدنا له أصال فيهما أبواب الفقه ليس منها باب إال وله أصل ىف الكت
ألبتة إال آخر ما قال وأنت تعلم أن القراض نوع من أنواع اإلجارة وأصل اإلجارة يف القرآن ثابت وبني ذلك إقراره عليه 

 املسائل والقواعد غري الصالة والسالم وعمل الصحابة به ولقائل أن يقول إن هذا غري صحيح ملا ثبت يف الشريعة من
املوجودة يف القرآن وإمنا وجدت يف السنة ويصدق ذلك ما يف الصحيح من قوله عليه الصالة والسالم ال ألفني أحدكم 

متكئا على أريكتة يأتيه األمر من أمرى مما أمرت به أو يت عنه فيقول ال أدرى ما وجدنا يف كتاب اهللا اتبعناه وهذا ذم 
سنة أيضا ويصححه قول اهللا تعاىل فإن تنازعتم ىف شئ فردوه إىل اهللا والرسول اآلية قال ميمون بن مهران ومعناه اعتماد ال

الرد إىل اهللا الرد إىل كتابه والرد إىل الرسول إذا كان حيا فلما قبضه اهللا فالرد إىل سنته ومثله وما كان ملؤمن وال مؤمنة 
 إذا قضى اهللا ورسوله أمرا اآلية يقال

ل إليهم وهو مجع بني األدلة ألنا نقول إن كانت السنة بيانا للكتاب ففي أحد قسميها فالقسم اآلخر زيادة على ما نز
حكم الكتاب كتحرمي نكاح املرأة على عمتها أو خالتها وحترمي احلمر األهلية وكل ذي ناب من السباع وقيل لعلي بن 

م أعطية رجل مسلم أو ما يف هذه الصحيفة قال قلت وما يف أيب طالب هل عندكم كتاب قال ال إال كتاب اهللا أو فه
هذه الصحيفة قال العقل وفكاك األسري وأن ال يقتل مسلم بكافر وهذا وإن كان فيه دليل على أنه ال شيء عندهم إال 

لثاين كتاب اهللا ففيه دليل أن عندهم ما ليس يف كتاب اهللا وهو خالف ما أصلت واجلواب عن ذلك مذكور يف الدليل ا
وهو السنة حبول اهللا ومن نوادر االستدالل القرآين ما نقل عن علي أنه قال احلمل ستة أشهر انتزاعا من قوله تعاىل ومحله 

 وفصاله ثالثون شهرا مع قوله

وفصاله يف عامني واستنباط مالك ابن أنس أن من سب الصحابة فال حظ له يف الفيء من قوله والذين جاءوا من بعدهم 
 ربنا اغفر لنا اآلية وقول من قال الولد ال ميلك من قوله وقالوا اختذ الرمحن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وقول يقولون

ابن العريب إن اإلنسان قبل أن يكون علقة ال يسمى إنسانا من قوله خلق اإلنسان من علق واستدالل منذر بن سعيد على 
 أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا وأغرب ذلك استدالل ابن أن العريب غري مطبوع على العربية بقوله واهللا

الفخار القرطيب على أن اإلمياء بالرؤوس إىل جانب عند اإلبايه واإلمياء ا سفال عند اإلجابة أوىل مما يفعله املشارقة من 
 خالف ذلك بقوله تعاىل لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون اآلية وكان أبو بكر الشبلي

 إذا لبس شيئا خرق فيه موضعا فقال له ابن جماهد أين يف العلم إفساد ما ينتفع به فقال فطفق مسحا بالسوق الصويف
واألعناق مث قال الشبلي أين يف القرآن أن احلبيب ال يعذب حبيبه فسكت ابن جماهد وقال له قل قال قوله وقالت اليهود 

هم على منع مساع املرأة بقوله تعاىل وملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه والنصارى حنن أبناء اهللا وأحباؤه اآلية واستدل بعض
 اآلية ويف بعض هذه االستدالالت نظر
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فصل وعلى هذا ال بد يف كل مسألة يراد حتصيل علمها على أكمل الوجوه أن يلتفت إىل أصلها يف القرآن فإن وجدت 
اتب النظر فيها متعددة لعلها تذكر بعد يف موضعها إن شاء منصوصا على عينها أو ذكر نوعها أو جنسها فذاك وإال فمر

اهللا تعاىل وقد تقدم يف القسم األول من كتاب األدلة قبل هذا أن كل دليل شرعي فإما مقطوع به أو راجع إىل مقطوع به 
اصة فيكفي الرجوع وأعلى مراجع املقطوع به القرآن الكرمي فهو أول مرجوع إليه أما إذا مل يرد من املسألة إال العمل خ

فيها إىل السنة املنقولة باآلحاد كما يكفي الرجوع فيها إىل قول اتهد وهو أضعف وإمنا يرجع فيها إىل أصلها يف الكتاب 
  الفتقاره إىل ذلك يف جعلها أصال يرجع إليه أو دينا يدان اهللا به فال يكتفي مبجرد تلقيها من أخبار اآلحاد كما تقدم 

  ة العلوم المضافة إلى القرآن تنقسم على أقسامالمسألة السابع

 قسم هو كاألداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد واملعني على معرفة مراد اهللا تعاىل منه كعلوم اللغة العربية اليت ال بد 
 يدعى فيما منها وعلم والقراآت والناسخ واملنسوخ وقواعد أصول الفقه وما أشبه ذلك فهذا ال نظر فيه هنا ولكن قد

ليس بوسيلةأنه وسيلةإىل فهم القرآن وأنه مطلوب كطلب ما هو وسيلة باحلقيقة فإن علم العربية أو علم الناسخ واملنسوخ 
وعلم األسباب وعلم املكي واملدين وعلم القراآت وعلم أصول الفقه معلوم عند مجيع العلماء أا معينة على فهم القرآن 

 الناس وسيلة أيضا وال يكون كذلك كما تقدم يف حكاية الرازي يف جعل علم اهليئة وسيلة وأما غري ذلك فقد يعده بعض
 إىل فهم قوله تعاىل

أفلم ينظروا إىل السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما هلا من فروج وزعم ابن رشد احلكيم يف كتابه الذي مساه بفصل 
لوم الفلسفة مطلوبة إذ ال يفهم املقصود من الشريعة على احلقيقة إال املقال فيما بني الشريعة واحلكمة من اإلتصال أن ع

ا ولو قال قائل إن األمر بالضد مما قال ملا بعد يف املعارضة وشاهد ما بني اخلصمني شأن السلف الصاحل يف تلك العلوم 
قرآن يشهد هلم بذلك النيب واجلم هل كانوا آخذين فيها أم كانوا تاركني هلا أو غافلني عنها مع القطع بتحققهم بفهم ال

الغفري فلينظر امرؤ اين يضع قدمه ومث أنواع أخر يعرفها من زوال هذه األمور وال ينبئك مثل خبري فأبو حامد ممن قتل 
هذه األمور خربة وصرح فيها بالبيان الشايف يف مواضع من كتبه وقسم هو مأخوذ من مجلته من حيث هو كالم ال من 

مر أو ي أو غريها بل من جهة ما هو هو وذلك ما فيه من داللة النبوة وهو كونه معجزة لرسول اهللا حيث هو خطاب بأ
فإن هذا املعىن ليس مأخوذا من تفاصيل القرآن كما تؤخذ منه األحكام الشرعية إذ مل تنص آياته وسوره على ذلك مثل 

لى التعجيز أن يأتوا بسورة مثله وذلك ال خيتص به شيء من نصها على األحكام باألمر والنهي وغريمها وإمنا فيه التنبيه ع
القرآن دون شيء وال سورة دون سورة وال منط منه دون آخر بل ماهيته هي املعجزة له حسبما نبه عليه الصالة والسالم 

هللا إيل فأرجوا أن ما من األنبياء نيب إال أعطي من اآليات ما مثله آمن عليه البشر وإمنا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه ا
أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة فهو يأته اليت أنزله اهللا عليها دال على صدق الرسول عليه الصالة والسالم وفيها عجز 

 الفصحاء اللسن واخلصماء اللد عن اإلتيان مبا مياثله أو

اإلعجاز به فماهيته هي الدالة على ذلك يداينه ووجه كونه معجزا ال حيتاج إىل تقريره يف هذا املوضع ألنه كيفما تصور 
wفإىل أي حنو منه ملت دلك ذلك على صدق رسول اهللا فهذا القسم أيضا ال نظر فيه هنا وموضعه كتب الكالم وقسم هو 
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مأخوذ من عادة اهللا تعاىل ىف إنزاله وخطاب اخللق به ومعاملته هلم بالرفق واحلسىن من جعله عربيا يدخل حتت نيل 
أنه املرته القدمي وكونه ترتل هلم بالتقريب واملالطفة والتعليم يف نفس املعاملة به قبل النظر إىل ما حواه من أفهامهم مع 

املعارف واخلريات وهذا نظر خارج عما تضمنه القرآن من العلوم ويتبني صحة األصل املذكور ىف كتاب اإلجتهاد وهو 
على أنواع من القواعد األصلية والفوائد الفرعية واحملاسن األدبية أصل التخلق بصفات اهللا واالقتداء بأفعاله ويشتمل 

فلنذكر منها أمثلة يستعان ا يف فهم املراد فمن ذلك عدم املؤاخذة قبل اإلنذار ودل على ذلك إخباره تعاىل عن نفسه 
د إرسال الرسل فإذا قامت بقوله وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال فجرت عادته ىف خلقه أنه ال يؤاخذ باملخالفة إال بع

احلجة عليهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولكل جزاء مثله ومنها اإلبالغ ىف إقامة احلجة على ما خاطب به اخللق 
فإنه تعاىل أنزل القرآن برهانا يف نفسه على صحة ما فيه وزاد على يدي رسوله عليه الصالة والسالم من املعجزات ما يف 

نها ترك األخذ من أول مرة بالذنب واحللم عن تعجيل املعاندين بالعذاب مع متاديهم على اإلباية بعضه الكفاية وم
واجلحود بعد وضوح الربهان وإن استعجلوا به ومنها حتسني العبارة بالكناية وحنوها يف املواطن الىت حيتاج فيها إىل ذكر 

  ومرمي ابنةما يستحى من ذكره ىف عادتنا كقوله تعاىل أو المستم النساء

حىت إذا وضح السبيل ىف مقطع احلق وحضر وقت التصريح مبا ينبغى التصريح فيه فال بد منه وإليه اإلشارة بقوله إن اهللا ال 
يستحي أن يضرب مثال ما بعوضة فما فوقها واهللا ال يستحي من احلق ومنها التأىن ىف األمور واجلري على جمرى التثبت 

عهود يف حقنا فلقد أنزل القرآن على رسول اهللا جنوما وهو يف عشرين سنة حىت قال الكفار واألخذ باالحتياط وهو امل
لوال أنزل عليه القرآن مجلة واحدة فقال اهللا كذلك لنثبت به فؤادك وقال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث 

بة إىل كل وجهة وإىل كل حمتاج إليه وحني أىب ونزلناه ترتيال ويف هذه املدة كان اإلنذار يترادف والصراط يستوي بالنس
من أىب الدخول يف اإلسالم بعد عشر سنني أو أكثر بدئوا بالتغليظ بالدعاء فشرع اجلهاد لكن على تدريج أيضا حكمة 

بيه بالغة وترتيبا يقتضيه العدل واإلحسان حىت إذا كمل الدين ودخل الناس فيه أفواجا ومل يبق لقائل ما يقول قبض اهللا ن
إليه وقد بانت احلجة ووضحت احملجة واشتد أس الدين وقوى عضده بأنصار اهللا فلله احلمد كثريا على ذلك ومنها كيفية 
تأدب العباد إذا قصدوا باب رب األرباب بالتضرع والدعاء فقد بني مساق القرآن آدابا استقرئت منه وإن مل ينص عليها 

تصريح بالتعبري فأنت ترى أن نداء اهللا للعباد مل يأت ىف القرآن ىف الغالب إال بيا بالعبارة فقد أغنت إشارة التقرير عن ال
املشرية إىل بعد املنادى ألن صاحب النداء مرته عن مداناة العباد موصوف بالتعايل عنهم واالستغناء فإذا قرر نداء العباد 

إىل قرب املنادى وأنه حاضر مع املنادى غري غافل للرب أتى بأمور تستدعى قرب اإلجابة منها إسقاط حرف النداء املشري 
 عنه فدل على استشعار الراغب هذا املعىن إذ مل يأت يف الغالب إال ربنا ربنا كقوله ربنا ال تؤاخذنا

ربنا تقبل منا رب إين نذرت لك ما ىف بطين رب أرين كيف حتي املوتى ومنها كثرة جميء النداء باسم الرب املقتضى 
 العباد وإصالحها فكان العبد متعلقا مبن شأنه التربية والرفق واإلحسان قائال يا من هو املصلح لشئوننا على للقيام بأمور

اإلطالق أمت لنا ذلك بكذا وهو مقتضى ما يدعو به وإمنا أتى اللهم ىف مواضع قليلة وملعان اقتضتها األحوال ومنها تقدمي 
wك نستعني إهدنا الصراط املستقيم اآلية ربنا إننا آمنا ربنا آمنا مبا أنزلت ربنا الوسيلة بني يدى الطلب كقوله إياك نعبد وإيا
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ما خلقت هذا باطال سبحانك ربنا إنك آتيت فرعون ومأله زينة اآلية رب إم عصوىن واتبعوا من مل يزده إىل قوله وال 
تقبل منا إىل غري ذلك من اآلداب اليت تؤخذ من تزد الظاملني إال تبارا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإمساعيل ربنا 

جمرد التقرير ومن ذلك أشياء ذكرت ىف كتاب االجتهاد يف االقتداء باألفعال والتخلق بالصفات تضاف إىل ما هنا وقد 
تقدم أيضا منه مجلة يف كتاب املقاصد واحلاصل أن القرآن احتوى من هذا النوع من الفوائد واحملاسن اليت تقتضيها 

 لقواعد الشرعية على كثري يشهد ا شاهد االعتبار ويصححها نصوص اآليات واألخبارا

وقسم هو املقصود األول بالذكر وهو الذي نبه عليه العلماء وعرفوه مأخوذا من نصوص الكتاب منطوقها ومفهومها على 
قصود األول أحدها معرفة املتوجه إليه حسب ما أداه اللسان العريب فيه وذلك أنه حمتو من العلوم على ثالثة أجناس هي امل

وهو اهللا املعبود سبحانه والثاىن معرفة كيفية التوجه إليه والثالث معرفة مآل العبد ليخاف اهللا به ويرجوه وهذه األجناس 
طلوب الثالثة داخلة حتت جنس واحد هو املقصود عرب عنه قوله تعاىل وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون فالعبادة هي امل

األول غري أنه ال ميكن إال مبعرفة املعبود إذ اهول ال يتوجه إليه وال يقصد بعبادة وال بغريها فإذا عرف ومن مجلة املعرفة 
به أنه آمر وناه وطالب للعباد بقيامهم حبقه توجه الطلب إال أنه ال يتأتى دون معرفة كيفية التعبد فجيء باجلنس الثاين وملا 

شأا طلب النتائج واملآالت وكان مآل األعمال عائدا على العاملني حبسب ما كان منهم من طاعة أو كانت النفوس من 
معصية واجنر مع ذلك التبشري واإلنذار يف ذكرها أتى باجلنس الثالث موضحا هلذا الطرف وأن الدنيا ليست بدار إقامة 

الصفات واألفعال ويتعلق بالنظر يف الصفات أو يف األفعال وإمنا اإلقامة ىف الدار اآلخرة فاألول يدخل حتته علم الذات و
النظر يف النبوات ألا الوسائط بني املعبود والعباد ويف كل أصل ثبت للدين علميا كان أو عمليا ويتكمل بتقرير الرباهني 

 والعادات واملعامالت واحملاجة ملن جادل خصما من املبطلني والثاين يشتمل على التعريف بأنواع التعبدات من العبادات
وما يتبع كل واحد منها من املكمالت وهي أنواع فروض الكفايات وجامعها األمر باملعروف والنهي عن املنكر والنظر 

 فيمن يقوم به

والثالث يدخل ىف ضمنه النظر يف ثالثة مواطن املوت وما يليه ويوم القيامة وما حيويه واملرتل الذي يستقر فيه ومكمل هذا 
س الترغيب والترهيب ومنه اإلخبار عن الناجني واهلالكني وأحواهلم وما أداهم إليه حاصل أعماهلم وإذا تقرر هذا اجلن

تلخص من جمموع العلوم احلاصلة يف القرآن اثنا عشر علما وقد حصرها الغزايل يف ستة أقسام ثالثة منها هي السوابق 
الثة فهي تعريف املدعو إليه وهو شرح معرفة اهللا تعاىل ويشتمل على واألصول املهمة وثالثة هي توابع ومتممة فأما الث

معرفة الذات والصفات واألفعال وتعريف طريق السلوك إىل اهللا تعاىل على الصراط املستقيم وذلك بالتحلية باألخالق 
نعيم والعذاب وما احلميدة والتزكية عن األخالق الذميمة وتعريف احلال عند الوصول إليه ويشتمل على ذكر حايل ال

يتقدم ذلك من أحوال القيامة وأما الثالثة األخر فهي تعريف أحوال ايبني للدعوة وذلك قصص خنه يف الشريعة هو 
األمر املعروف و النهي عن املنكر فإنه ال خيتص بباب من الشريعة دون باب خبالف فروض الكفايات األخرى كالواليات 

 و إقامة الصناعات املهمة فهذه كلها فروض كفايات قاصرة على باا واألمر باملعروف العامة واجلهاد و تعليم العلم
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والنهي عن املنكر واجب كفائي مكمل جلميع أبواب الشريعة هنا معىن اجلمع و ليس املراد بكونه جامعها أنه كلى هلا و 
 أا جزئيات مندرجة حتته فإنه ال يظهر

وأحوال الناكبني وذلك قصص أعداء اهللا وسره الترهيب والتعريف مبحاجة الكفار بعد األنبياء واألولياء وسره الترغيب 
حكاية أقواهلم الزائعة وتشتمل على ذكر اهللا مبا يرته عنه وذكر النيب عليه الصالة والسالم مبا ال يليق به وادكار عاقبة 

 التثبيت واإليضاح والتعريف بعمارة منازل الطاعة واملعصية وسره ىف جنبة الباطل التحذير واإلفضاح ويف جنبة احلق
الطريق وكيفية أخذ األهبة والزاد ومعناه حمصول ما ذكره الفقهاء ىف العبادات والعادات واملعامالت واجلنايات وهذه 
األقسام الستة تتشعب إىل عشرة وهي ذكر الذات والصفات واألفعال واملعاد والصراط املستقيم وهو جانب التحلية 

  ية وأحوال األنبياء واألولياء واألعداء وحماجة الكفار وحدود األحكام والتزك

  المسألة الثامنة من الناس من زعم أن للقرآن ظاهرا وباطنا

 ورمبا نقلوا ىف ذلك بعض األحاديث واآلثار فعن احلسن مما أرسله عن النيب أنه قال ما أنزل اهللا آية إال وهلا ظهر وبطن 
حرف حد وكل حد مطلع وفسر بأن الظهر والظاهر هو ظاهر التالوة والباطن هو الفهم عن اهللا مبعىن ظاهر وباطن وكل 

ملراده ألن اهللا تعاىل قال فمال هؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثا واملعىن ال يفهمون عن اهللا مراده من اخلطاب ومل 
لوجدوا فيه اختالفا كثريا فظاهر  ظوا بفهم مراديرد أم ال يفهمون نفس الكالم كيف وهو مرتل بلسام ولكن مل حي

املعىن شيء وهم عارفون به ألم عرب واملراد شيء آخر وهو الذي ال شك فيه أنه من عند اهللا وإذا حصل التدبر مل 
ا قالوا يوجد يف القرآن اختالف ألبتة فهذا الوجه الذي من جهته يفهم اإلتفاق ويرتاح اإلختالف هو الباطن املشار إليه ومل

ىف احلسنة هذا من عند اهللا ويف السيئة هذا من عند رسول اهللا بني هلم أن كال من عند اهللا وأم ال يفقهون حديثا لكن 
بني الوجه الذى يترتل عليه أن كال من عند اهللا بقوله ما أصابك من حسنة فمن اهللا اآلية وقال تعاىل أفال يتدبرون القرآن 

تدبر إمنا يكون ملن التفت إىل املقاصد وذلك ظاهر يف أم أعرضوا عن مقاصد القرآن فلم حيصل أم على قلوب أقفاهلا فال
منهم تدبر قال بعضهم الكالم يف القرآن على ضربني أحدمها يكون برواية فليس يعترب فيها إال النقل واآلخر يقع بفهم 

كالم يشري إىل معىن كالم علي وحاصل هذا فليس يكون إال بلسان من احلق إظهار حكمة على لسان العبد وهذا ال
مراد اهللا تعاىل من كالمه وخطابه فإن كان مراد من أطلق هذه  الكالم أن املراد بالظاهر هو املفهوم العريب والباطن هو

العبارة ما فسر فصحيح وال نزاع فيه وإن أرادوا غري ذلك فهو إثبات أمر زائد على ما كان معلوما عند الصحابة ومن 
عدهم فال بد من دليل قطعي يثبت هذه الدعوى ألا أصل حيكم به على تفسري الكتاب فال يكون ظنيا وما استدل به ب

إمنا غايته إذا صح سنده أن ينتظم ىف سلك املراسيل وإذا تقرر هذا فلنرجع إىل بياما على التفسري املذكور حبول اهللا وله 
ال كان عمر يدخلين مع أصحاب النيب فقال له عبد الرمحن بن عوف أتدخله أمثلة تبني معناه بإطالق فعن ابن عباس ق

ولنا بنون مثله فقال له عمر إنه من حيث تعلم فسألين عن هذه اآلية إذا جاء نصر اهللا والفتح فقلت إمنا هو أجل رسول 
هر هذه السورة أن اهللا أمر نبيه أن اهللا أعلمه إياه وقرأ السورة إىل آخرها فقال عمر واهللا ما أعلم منها إال ما تعلم فظا

wيسبح حبمد ربه ويستغفره إذا نصره اهللا وفتح عليه وباطنها أن اهللا نعى إليه نفسه وملا نزل قوله تعاىل اليوم أكملت لكم 
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دينكم اآلية فرح الصحابة وبكى عمر وقال ما بعد الكمال إال النقصان مستشعرا نعيه عليه الصالة والسالم فما عاش 
ا إال أحدا ومثانني يوما وقال تعاىل مثل الذين اختذوا من دون اهللا أولياء كمثل العنكبوت اآلية قال الكفار ما بال بعده

 العنكبوت والذباب يذكر ىف القرآن ما هذا كالم اإلله فرتل إن اهللا ال يستحي أن

ال تعاىل فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه احلق يضرب مثال ما بعوضة فما فوقها فأخذوا مبجرد الظاهر ومل ينظروا يف املراد فق
من رم اآلية ويشبه ما حنن فيه نظر الكفار للدنيا واعتدادهم منها مبجرد الظاهر الذي هو هلو ولعب وظل زائل وترك ما 

عليها هو مقصود منها وهو كوا جمازا ومعربا ال حمل سكىن وهذا هو باطنها على ما تقدم من التفسري وملا قال تعاىل 
تسعة عشر نظر الكفار إىل ظاهر العدد فقال أبو جهل فيما روى ال يعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم فبني 
اهللا تعاىل باطن األمر بقوله وما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة إىل قوله وليقول الذين يف قلوم مرض والكافرون ماذا 

 رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل فنظروا إىل ظاهر احلياة الدنيا وقال تعاىل أراد اهللا ذا مثال وقال يقولون لئن
وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني وقال تعاىل ومن الناس من يشتري هلو احلديث اآلية ملا نزل القرآن الذى هو هدى للناس 

ة وبالغناء فهذا هو عدم اإلعتبار لباطن ما أنزل اهللا ورمحة للمحسنني ناظره الكافر النضر بن احلرث بأخبار فارس واجلاهلي
وقال تعاىل يف املنافقني ألنتم أشد رهبة ىف صدورهم من اهللا وهذا عدم فقه منهم ألن من علم أن اهللا هو الذى بيده 
ىل ملكوت كل شيء وأنه هو مصرف األمور فهو الفقيه ولذلك قال تعاىل ذلك بأم قوم ال يفقهون وكذلك قوله تعا

صرف اهللا قلوم بأم قوم ال يفقهون ألم نظر بعضهم إىل بعض هل يراكم من أحد مث انصرفوا فاعلم أن اهللا تعاىل إذا 
نفى الفقه أو العلم عن قوم فذلك لوقوفهم مع ظاهر األمر وعدم اعتبارهم للمراد منه وإذا أثبت ذلك فهو لفهمهم مراد 

 اهللا من خطابه وهو باطنه

يف قوله وضائق به صدرك والفرق بني النداء بيا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الذين كفروا وبني النداء بيا أيها وبني ضائق 
الناس أو بيا بين آدم والفرق بني ترك العطف يف قوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرم والعطف يف قوله ومن الناس 

 وصفمن يشتري هلو احلديث وكالمها قد تقدم عليه 

قوله ومن الناس من يشتري هلو احلديث وكالمها قد تقدم عليه وصف املؤمنني والفرق بني تركه أيضا يف قوله ما أنت إال 
بشر مثلنا وبني اآلية األخرى وما أنت إال بشر مثلنا والفرق بني الرفع يف قوله قال سالم والنصب فيما قبله من قوله قالوا 

فعل يف التذكر من قوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا وبني اإلتيان سالما والفرق بني اإلتيان بال
باسم الفاعل يف اإلبصار من قوله فإذا هم مبصورن أو فهم الفرق بني إذا وإن يف قوله تعاىل فإذا جاءم احلسنة قالوا لنا 

املاضي مع إذا واملستقبل مع إن وكذلك قوله وإذا هذه وإن تصبهم سيئة يطريوا مبوسى ومن معه وبني جاءم وتصبهم ب
 أذقنا الناس رمحة فرحوا ا وإن تصبهم سيئة

مبا قدمت أيديهم إذا هم يقنطون مع إتيانه بقوله فرحوا بعد إذا و يقنطون بعد إن وأشباه ذلك من األمور املعتربة عند 
ن العريب فقد حصل فهم ظاهر القرآن ومن هنا حصل متأخري أهل البيان فإذا حصل فهم ذلك كله على ترتيبه يف اللسا

wإعجاز القرآن عند القائلني بأن إعجازه بالفصاحة فقال اهللا تعاىل وإن كنتم ىف ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من 
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 وهو الئق أن مثله اآلية وقال تعاىل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون اهللا
يكون اإلعجاز بالفصاحة ال بغريها إذ مل يؤتوا على هذا التقدير إال من باب ما يستطيعون مثله يف اجلملة وألم دعوا 

وقلوم الهية عن معناه الباطن الذي هو مراد اهللا من انزاله فإذا عرفوا عجزهم عنه عرفوا صدق اآليت به وحصل اإلذعان 
م ملراد اهللا تعاىل وكل ما كان من املعاين اليت تقتضي حتقيق املخاطب بوصف العبودية واإلقرار هللا وهو باب التوفيق والفه

بالربوبية فذلك هو الباطن املراد واملقصود الذي أنزل القرآن ألجله ويتبني ذلك بالشواهد املذكورة آنفا ومن ذلك أنه ملا 
افا كثرية قال أبو الدحداح إن اهللا كرمي استقرض منا ما أعطانا نزل من ذا الذى يقرض اهللا قرضا حسنا فيضاعفه له أضع

هذا معىن احلديث وقالت اليهود إن اهللا فقري وحنن أغنياء ففهم أيب الدحداح هو الفقه وهو الباطن املراد ويف رواية قال أبو 
 الدحداح يستقرضنا وهو غين فقال عليه الصالة والسالم نعم ليدخلكم

 واألفئدة لعلكم تشكرون ويف األخرى قليال ما تشكرون والشكر ضد الكفر فاإلميان وفروعه هو لكم السمع واألبصار
الشكر فإذا دخل املكلف حتت أعباء التكليف ذا القصد فهو الذي فهم املراد من اخلطاب وحصل باطنه على التمام وإن 

ف مع ظاهر اخلطاب فإن اهللا قال فاقتلوا هو فهم من ذلك مقتضى عصمة ماله ودمه فقط فهذا خارج عن املقصود وواق
املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هلم كل مرصد مث قال فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم فاملنافق إمنا فهم جمرد األمر من أن الدخول فيما دخل فيه املسلمون موجب لتخلية سبيلهم فعملوا على 

من عوادي الدنيا وتركوا املقصود من ذلك وهو الذي بينه القرآن من التعبد هللا والوقوف على قدم اخلدمة فإذا اإلحراز 
كانت الصالة تشعر بالزام الشكر باخلضوع هللا والتعظيم ألمره فمن دخلها عريا من ذلك كيف يعد ممن فهم باطن القرآن 

ر النعمة ببذل اليسري من الكثري عودا عليه باملزيد فوهبه عند وكذلك إذا كان له مال حال عليه احلول فوجب عليه شك
رأس احلول فرارا من أدائها ال قصد له إال ذلك كيف يكون شاكرا للنعمة وكذلك من يضار الزوجة لتنفك له من املهر 

ما افتدت به حىت على غري طيب النفس ال يعد عامال بقوله تعاىل فإن خفتم أن ال يقيما حدود اهللا فال جناح عليهما في
 جيري على معىن قوله تعاىل فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هينئا مرئيا

وجتري هنا مسائل احليل أمثلة هلذا املعىن ألن من فهم باطن ما خوطب به مل حيتل على أحكام اهللا حىت ينال منها بالتبديل 
قصود اقتحم هذه املتاهات البعيدة وكذلك جتري مسائل والتغيري ومن وقف مع جمرد الظاهر غري ملتفت إىل املعىن امل

املبتدعة أمثلة أيضا وهم الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كما قال اخلوارج لعلي إنه حكم 
مري الكافرين وقالوا البن اخللق يف دين اهللا واهللا يقول إن احلكم إال هللا وقالوا إنه حما نفسه من إمارة املؤمنني فهو إذا أ

عباس ال تناظروه فإنه ممن قال اهللا فيهم بل هم قوم خصمون وكما زعم أهل التشبيه يف صفة الباري حني أخذوا بظاهر 
قوله جنرى بأعيننا مما عملته أيدينا وهو السميع البصري واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة وحكموا مقتضاه بالقياس على 

وا ما شاءوا فلو نظر اخلوراج أن اهللا تعاىل قد حكم اخللق يف دينه يف قوله حيكم به ذوا عدل منكم وقوله املخلوقني فأسرف
فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها لعلموا أن قوله إن احلكم إال هللا غري مناف ملا فعله علي وأنه من مجلة حكم اهللا 

wما كان مثله مما فعله علي ولو نظروا إىل أن حمو اإلسم من أمر ال فإن حتكيم الرجال يرجع به احلكم هللا وحده فكذلك 
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يقتضى إثباته لضده ملا قالوا إنه أمري الكافرين وهكذا املشبهة لو حققت معىن قوله ليس كمثله شئ يف اآليات املذكورة 
 املستقيم فبمقدار ما لفهموا بواطنها وأن الرب مرته عن مسات املخلوقني وعلى اجلملة فكل من زاغ ومال عن الصراط

 فاته من باطن القرآن فهما وعلما وكل من أصاب احلق وصادف الصواب فعلى مقدار ما حصل له من فهم باطنه

  

  المسألة التاسعة كون الظاهر هو المفهوم العربي مجردا ال إشكال فيه

نعلم أم يقولون إمنا يعلمه بشر مث رد  ألن املوالف واملخالف اتفقوا على أنه مرتل بلسان عريب مبني وقال سبحانه ولقد 
احلكاية عليهم بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عرىب مبني وهذا الرد على شرط اجلواب يف اجلدل ألنه 

أجام مبا يعرفون من القرآن الذي هو بلسام والبشر هنا حرب وكان نصرانيا فأسلم أو سلمان وقد كان فارسيا فأسلم 
غريمها ممن كان لسانه غري عريب باتفاق منهم وقال تعاىل ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لوال فصلت آياته أاعجمي أو 

وعريب وقد علم أم مل يقولوا شيئا من ذلك فدل على أنه عندهم عريب وإذا ثبت هذا فقد كانوا فهموا معىن ألفاظه من 
راد منه فال يشترط يف ظاهره زيادة على اجلريان على اللسان الغريب فإذا حيث هو عريب فقط وإن مل يتفقوا على فهم امل

كل معىن مستنبط من القرآن غري جار على اللسان العريب فليس من علوم القرآن يف شيء ال مما يستفاد منه وال مما يستفاد 
واحلمد هللا ومن امثلة هذا الفصل ما به ومن ادعى فيه ذلك فهو يف دعواه مبطل وقد مر يف كتاب املقاصد بيان هذا املعىن 

ادعاه من ال خالق له من أنه مسمى يف القرآن كبيان بن مسعان حيث زعم أنه املراد بقوله تعاىل هذا بيان للناس اآلية وهو 
من الترهات مبكان مكني والسكوت على اجلهل كان أوىل به من هذا اإلفتراء البارد ولو جرى له على اللسان العريب لعده 

 احلمقى من مجلتهم

للناس كما يقال هذا زيد للناس ومثله يف الفحش من تسمى بالكسف مث زعم أنه املراد بقوله تعاىل وإن يروا كسفا من 
السماء ساقطا اآلية فأي معىن يكون لآلية على زعمه الفاسد كما تقول وإن يروا رجال من السماء ساقطا يقولوا سحاب 

لظاملون علوا كبريا وبيان بن مسعان هذا هو الذى تنسب إليه البيانية من الفرق وهو فيما زعم مركوم تعاىل اهللا عما يقول ا
ابن قتيبة أول من قال خبلق القرآن والكسف هو أبو منصور الذى تنسب إليه املنصورية وحكى بعض العلماء أن عبيد اهللا 

حبان من كتامة ينتصر ما على أمره وكان أحدمها الشيعي املسمى باملهدي حني ملك إفريقية واستوىل عليها كان له صا
يسمى بنصر اهللا واآلخر بالفتح فكان يقول هلما أنتما اللذان ذكركما اهللا يف كتابه فقال إذا جاء نصر اهللا والفتح قالوا 

أخرجت وقد كان عمل ذلك يف آيات من كتاب اهللا تعاىل فبدل قوله كنتم خري أمة أخرجت للناس بقوله كتامة خري أمة
للناس ومن كان يف عقله ال يقول مثل هذا ألن املتسميني بنصر اهللا والفتح املذكورين إمنا وجدا بعد مئني من السنني من 

وفاة رسول اهللا فيصري املعىن إذا مت يا حممد مث خلق هذان ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا فسبح اآلية فأي 
ه الشيعي قاتله اهللا ومن أرباب الكالم من ادعى جواز نكاح الرجل منا تسع نسوة تناقض وراء هذا اإلفك الذى افترا

w حرائر مستدال على ذلك بقوله تعاىل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن
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وثالث ورباع وال يقول مثل هذا من فهم وضع العرب يف مثىن وثالث ورباع ومنهم من يرى شحم اخلرتير وجلده 
 حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير فلم حيرم شيئا غري حلمه ولفظ اللحم يتناول الشحم وغريه حالال ألن اهللا قال

خبالف العكس ومنهم من فسر الكرسي يف قوله وسع كرسيه السموات واألرض بالعلم مستدلني ببيت ال يعرف وهو 
سي غري مهموز ومنهم من فسر غوى يف وال بكرسئ علم اهللا خملوق كأنه عندهم وال يعلم علمه وبكرسئ مهموز والكر

قوله تعاىل وعصى آدم ربه فغوى أنه ختم من أكل الشجرة من قول العرب غوي الفصيل يغوي غوى إذا بشم من شرب 
اللنب وهو فاسد ألن غوي الفصيل فعل والذي يف القرآن على وزن فعل ومنهم من قال يف قوله ولقد ذرأنا جلهنم أي 

م من قول الناس ذرته الريح وذرأ مهموز وذرا غري مهموز ويف قوله واختذ اهللا إبراهيم خليال أي ألقينا فيها كأنه عنده
فقريا إىل رمحته من اخللة بفتح اخلاء حمتجني على ذلك بقول زهري وإن أتاه خليل يوم مسألة قال ابن قتيبة أي فضيلة 

ل إبراهيم يف لفظ خليل اهللا إال كما قيل موسى كليم اهللا إلبراهيم يف هذا القول أما يعلمون أن الناس فقراء إىل اهللا وه
وعيسى روح اهللا ويشهد له احلديث لو كنت متخذ خليال غري ريب الختذت أبا بكر خليال إن صاحبكم خليل اهللا وهؤالء 

فظة عريب وال من أهل الكالم هم النابذون للمنقوالت اتباعا للرأي وقد أداهم ذلك إىل حتريف كالم اهللا مبا ال يشهد لل
ملعناه برهان كما رأيت وإمنا أكثرت من األمثلة وإن كانت من اخلروج عن مقصود العربية واملعىن على ما علمت لتكون 

 تنبيها على ما وراءها مما هو مثلها أو قريب منها

شرطان أحدمها أن فصل وكون الباطن هو املراد من اخلطاب قد ظهر أيضا مما تقدم يف املسألة قبلها ولكن يشترط فيه 
يصح على مقتضى الظاهر املقرر يف لسان العرب وجيري على املقاصد العربية والثاين أن يكون له شاهد نصا أو ظاهرا يف 
حمل آخر يشهد لصحته من غري معارض فأما األول فظاهر من قاعدة لكون القرآن عربيا فإنه لو كان له فهم ال يقتضيه 

بيا بإطالق وألنه مفهوم يلصق بالقرآن ليس يف ألفاظه وال يف معانيه ما يدل عليه وما كالم العرب مل يوصف بكونه عر
كان كذلك فال يصح أن ينسب إليه أصال إذ ليست نسبته إليه على أن مدلوله أوىل من نسبة ضده إليه وال مرجح يدل 

ت إمث من قال يف كتاب اهللا بغري على أحدمها فإثبات أحدمها حتكم وتقول على القرآن ظاهر وعند ذلك يدخل قائله حت
علم واألدلة املذكورة يف أن القرآن عريب جارية هنا وأما الثاين فألنه إن مل يكن له شاهد يف حمل آخر أو كان له معارض 

صار من مجلة الدعاوي اليت تدعى على القرآن والدعوى اردة غري مقبولة باتفاق العلماء وذين الشرطني يتبني صحة ما 
قدم أنه الباطن ألما موفران فيه خبالف ما فسر به الباطنية فإنه ليس من علم الباطن كما أنه ليس من علم الظاهر فقد ت

قالوا يف قوله تعاىل وورث سليمان داود إنه اإلمام ورث النيب علمه وقالوا يف اجلنابة إن معناها مبادرة املستجيب بإفشاء 
تحقاق ومعىن الغسل جتديد العهد على من فعل ذلك ومعىن الطهور هو التربي والتنظف السر إليه قبل أن ينال رتبة اإلس

 من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة اإلمام

والتيمم األخذ من املأذون إىل أن يشاهد الداعي أو اإلمام والصيام اإلمساك عن كشف السر والكعبة النيب والباب على 
 إجابة الداعي والطواف سبعا هو الطواف مبحمد عليه الصالة والسالم إىل متام األئمة والصفا هو النيب واملروة على والتلبية

wالسبعة والصلوات اخلمس أدلة على األصول األربعة وعلى اإلمام ونار إبراهيم هو غضب منروذ ال النار احلقيقية وذبح 
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بحر افتراق علم موسى عليه السالم إسحق هو أخذ العهد عليه وعصا موسى حجته الىت تلقفت شبه السحرة وانفالق ال
فيهم والبحر هو العامل وتظليل الغمام نصب موسى اإلمام إلرشادهم واملن علم نزل من السماء والسلوى داع من الدعاة 

واجلراد والقمل والضفادع سؤآالت موسى وإلزماته الىت تسلطت عليهم وتسبيح اجلبال رجال شداد يف الدين واجلن 
ن باطنية ذلك الزمان والشياطني هم الظاهرية الذين كلفوا األعمال الشاقة إىل سائر ما نقل من الذين ملكهم سلما

خباطهم الذي هو عني اخلبال وضحكة السامع نعوذ باهللا من اخلذالن قال القتىب وكان بعض أهل األدب يقول ما أشبه 
ت يوم ما مسعت بأكذب من بين متيم زعموا أن تفسري الروافض للقرآن إال بتأويل رجل من أهل مكة للشعر فإنه قال ذا

قول القائل بيت زرارة حمتب بفنائه وجماشع وأبو الفوارس شل إنه يف رجل منهم قيل له فما تقول أنت فيه قال البيت 
بيت اهللا وزرارة احلج قيل فمجاشع قال زمزم جشعت باملاء قيل فأبو الفوراس قال أبو قبيس قيل فنهشل قال شل أشده 

 وصمت ساعة مث قال نعم شل مصباح الكعبة ألنه طويل أسود فذلك شل انتهى ما حكاه

فصل وقد وقعت يف القرآن تفاسري مشكلة ميكن أن تكون من هذا القبيل أو من قبيل الباطن الصحيح وهي منسوبة ألناس 
و املص و حم وحنوها فسرت بأشياء من أهل العلم ورمبا نسب منها إىل السلف الصاحل فمن ذلك فواتح السور حنو أمل 

منها ما يظهر جريانه على مفهوم صحيح ومنها ما ليس كذلك فينقلون عن ابن عباس أن امل أن ألف اهللا والم جربيل 
وميم حممد وهذا إن صح يف النقل فمشكل ألن هذا النمط من التصرف مل يثبت يف كالم العرب هكذا مطلقا وإمنا أتى 

دليل اللفظي أو احلايل كما قال قلت هلا قفي فقالت قاف وقال قالوا مجيعا كلهم بالفا وقال وال أريد مثله إذا دل عليه ال
الشر إال أن تا والقول يف امل ليس هكذا وأيضا فال دليل من خارج يدل عليه إذ لو كان له دليل القتضت العادة نقله ألنه 

مما يفسر ويقصد تفهيم معناه وملا مل يثبت شيء من ذلك دل على من املسائل الىت تتوفر الدواعي على نقلها لو صح أنه 
أنه من قبيل املتشاات فإن ثبت له دليل يدل عليه صري إليه وقد ذهب فريق إىل أن املراد اإلشارة إىل حروف اهلجاء وأن 

سرار ال يعلم تأويلها إال القرآن مرتل جبنس هذه احلروف وهي العربية وهو أقرب من األول كما أنه نقل أن هذه الفواتح أ
اهللا وهو أظهر األقوال فهي من قبيل املتشاات وأشار مجاعة إىل أن املراد ا أعدادها تنبيها على مدة هذه امللة ويف السري 

 ما يدل

ا ال على هذا املعىن وهو قول يفتقر إىل أن العرب كانت تعهد يف استعماهلا احلروف املقطعة أن تدل ا على أعدادها ورمب
يوجد مثل هذا هلا ألبتة وإمنا كان أصله يف اليهود حسبما ذكره أصحاب السري فأنت ترى هذه األقوال مشكلة إذا 

سربناها باملسبار املتقدم وكذلك سائر األقوال املذكورة يف الفواتح مثلها يف اإلشكال وأعظم ومع إشكاهلا فقد اختذها 
الع والكشف على حقائق األمور حججا يف دعاو ادعوها على القرآن ورمبا نسبوا مجع من املنتسبني إىل العلم بل إىل اإلط

شيئا من ذلك علي بن أيب طالب وزعموا أا أصل العلوم ومنبع املكاشفات على أحوال الدنيا واآلخرة وينسبون ذلك إىل 
م أنه مراد يف تلك الفواتح يف اجلملة أنه مراد اهللا تعاىل يف خطابه العرب األمية اليت ال تعرف شيئا من ذلك وهو إذا سل

فما الدليل على أنه مراد على كل حال من تركيبها على وجوه وضرب بعضها ببعض ونسبتها إىل الطبائع األربع وإىل أا 
wالفاعلة يف الوجود وأا جممل كل مفصل وعنصر كل موجود ويرتبون يف ذلك ترتيبا مجيعه دعاو حمالة على الكشف 
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عوى الكشف ليس بدليل يف الشريعة على حال كما أنه ال يعد دليال يف غريها كما سيأيت حبول اهللا فصل واإلطالع ود
ومن ذلك أنه نقل عن سهل بن عبد اهللا يف فهم القرآن أشياء مما يعد من باطنه فقد ذكر عنه أنه قال يف قوله تعاىل فال 

 ألمارة بالسوء الطواعة إىل حظوظهاجتعلوا هللا أندادا أي أضدادا قال وأكرب األنداد النفس ا

ومنهيها بغري هدى من اهللا وهذا يشري إىل أن النفس األمارة داخلة حتت عموم األنداد حىت لو فصل لكان املعىن فال جتعلوا 
هللا أندادا ال صنما وال شيطانا وال النفس وال كذا وهذا مشكل الظاهر جدا إذ كان مساق اآلية وحمصول القرائن فيها 

 على أن األنداد األصنام أو غريها مما كانو يعبدون ومل يكونوا يعبدون أنفسهم وال يتخذوا أربابا ولكن له وجه يدل
جار على الصحة وذلك أنه مل يقل إن هذا هو تفسري اآلية ولكن أتى مبا هو ند يف اإلعتبار الشرعي الذى شهد له القرآن 

 اآلية معىن من باب اإلعتبار فيجريه فيما مل ترتل فيه ألنه جيامعه يف القصد من جهتني إحدامها أن الناظر قد يأخذ من معىن
 أو يقار به ألن حقيقة الند أنه املضاد لنده اجلاري على مناقضته والنفس األمارة هذا شأا ألا تأمر صاحبها

 نده ألن األصنام نصبوها هلذا مبراعاة حظوظها الهية أو صادة عن مراعاة حقوق خالقها وهذا هو الذى يعىن به الند يف
املعىن بعينه وشاهد صحة هذا اإلعتبار قوله تعاىل اختذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اهللا وهم مل يعبدوهم من دون 
اهللا ولكنهم ائتمروا بأوامرهم وانتهوا عما وهم عنه كيف كان فما حرموا عليه حرموه وما أباحوا هلم حللوه فقال اهللا 

ىل اختذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اهللا وهذا شأن املتبع هلوى نفسه والثانية أن اآلية وإن نزلت يف أهل األصنام تعا
فإن ألهل اإلسالم فيها نظرا بالنسبة إليهم أال ترى أن عمر ابن اخلطاب قال لبعض من توسع يف الدنيا من أهل اإلميان أين 

اتكم يف حياتكم الدنيا وكان هو يعترب نفسه ا وإمنا أنزلت يف الكفار لقوله ويوم يعرض تذهب بكم هذه اآلية أذهبتم طيب
الذين كفروا على النار أذهبتم اآلية وهلذا املعىن تقرير يف العموم واخلصوص فإذا كان كذلك صح الترتيل بالنسبة إىل 

ملنقول عن سهل أيضا يف قوله تعاىل وال تقربا هذه النفس األمارة يف قوله فال جتعلوا هللا أندادا واهللا أعلم فصل ومن ا
 الشجرة قال مل يرد اهللا معىن األكل يف احلقيقة وإمنا أراد معىن مساكنة

اهلمة لشيء هو غريه أي ال تم بشيء هو غريي قال فآدم مل يعصم من اهلمة والتدبري فلحقه ما حلقه قال وكذلك كل 
ىل هوى نفسه حلقه الترك من اهللا مع ما جبلت عليه نفسه عليه إال أن يرمحه اهللا من ادعى ما ليس له وساكن قلبه ناظرا إ

فيعصمه من تدبريه وينصره على عدوه وعليها قال وآدم مل يعصم عن مساكنة قلبه إىل تدبري نفسه للخلود ملا أدخل اجلنة 
 اهلوى والشهوة العلم والعقل ألن البالء يف الفرع دخل عليه من أجل سكون القلب إىل ما وسوست به نفسه فغلب

بسابق القدر إىل آخر ما تكلم به وهذا الذى ادعاه يف اآلية خالف ما ذكره الناس من أن املراد النهي عن نفس األكل ال 
عن سكون اهلمة لغري اهللا وإن كان ذلك منهيا عنه أيضا ولكن له وجه جيري عليه ملن تأول فإن النهي إمنا وقع عن القرب 

ومل يرد النهي عن األول تصرحيا فال منافاة بني اللفظ وبني ما فسر به وأيضا فال يصح محل النهي على نفس ال غريه 
القرب جمردا إذ ال مناسبة فيه تظهر وألنه مل يقل به أحد وإمنا النهي عن معىن يف القرب وهو إما التناول واألكل وإما غريه 

إنه األصل يف حتصيل األكل وال شك يف أن السكون لغري اهللا لطلب نفع وهو شيء ينشأ األكل عنه وذلك مساكنة اهلمة ف
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أو دفع منهى عنه فهذا التفسري له وجه ظاهر فكأنه يقول مل يقع النهي عن جمرد األكل من حيث هو أكل بل عما ينشأ 
 عنه األكل

 يف الشجرة غره به الشيطان وذلك من السكون لغري اهللا إذ لو انتهى لكان ساكنا هللا وحده فلما مل يفعل وسكن إىل أمر
اخللد املدعى أضاف اهللا إليه لفظ العصيان مث تاب عليه إنه هو التواب الرحيم ومن ذلك أنه قال يف قوله تعاىل إن أول 

بيت وضع للناس اآلية باطن البيت قلب حممد يؤمن به من أثبت اهللا يف قلبه التوحيد واقتدى دايته وهذا التفسري حيتاج 
بيان فإن هذا املعىن ال تعرفه العرب وال فيه من جهتها وضع جمازي مناسب وال يالئمه مساق حبال فكيف هذا والعذر إىل 

عنه أنه مل يقع فيه ما يدل على أنه تفسري للقرآن فزال اإلشكال إذا وبقي النظر يف هذه الدعوى وال بد إن شاء اهللا من 
 يؤمنون باجلبت والطاغوت قال رأس الطواغيت كلها النفس األمارة بالسوء إذا بياا ومنه قوله يف تفسري قول اهللا تعاىل

خلى العبد معها للمعصية وهو أيضا من قبيل ما قبله وإن فرض أنه تفسري فعلى ما مر يف قوله تعاىل فال جتعلوا هللا أندادا 
نب النفس الطبيعي والصاحب باجلنب العقل وقال يف قوله تعاىل واجلار ذى القرىب اآلية أما باطنها فهو القلب واجلار اجل

 املقتدى بعمل الشرع وابن السبيل اجلوراح املطيعة هللا عز وجل وهو من املواضع املشكة

يف كالمه ولغريه مثل ذلك أيضا وذلك أن اجلاري على مفهموم كالم العرب يف هذا اخلطاب ما هو الظاهر من أن املراد 
 يفهم منه ابتداء وغري ذلك ال يعرفه العرب ال من آمن منهم وال من كفر والدليل على باجلار ذي القرىب وما ذكر معه ما

ذلك أنه مل ينقل عن السلف الصاحل من الصحابة والتابعني تفسري للقرآن مياثله أو يقاربه ولو كان عندهم معروفا لنقل 
هذه األمة بأهدى مما كان عليه أوهلا وال هم ألم كانوا أحرى بفهم ظاهر القرآن وباطنه باتفاق األئمة وال يأيت آخر 

أعرف بالشريعة منهم وال أيضا مث دليل يدل على صحة هذا التفسري ال من مساق اآلية فإنه ينافيه وال من خارج إذ ال 
دليل عليه كذلك بل مثل هذا أقرب إىل ما ثبت رده ونفيه عن القرآن من كالم الباطنية ومن أشبههم وقال يف قوله صرح 

ممرد من قوارير الصرح نفس الطبع واملمرد اهلوى إذا كان غالبا ستر أنوار اهلوى بالترك من اهللا تعاىل العصمة لعبده ويف 
قوله فتلك بيوم خاوية مبا ظلموا أي قلوم عند إقامتهم على ما وا عنه وقد علموا أم مأمورون منهيون والبيوت 

اب بالغفلة عن الذكر ويف قوله فانظر إىل آثار رمحة اهللا كيف حيىي األرض بعد القلوب فمنها عامرة بالذكر ومنها خر
موا قال حياة القلوب بالذكر وقال يف قوله تعاىل ظهر الفساد يف الرب والبحر اآلية مثل اهللا القلب بالبحر واجلوارح بالرب 

عاىل ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا أن يذكر ومثله أيضا باألرض الىت تزهى بالنبات هذه باطنه وقد محل بعضهم قوله ت
فيها امسه على أن املساجد القلوب متنع باملعاصي من ذكر اهللا ونقل يف قوله تعاىل فاخلع نعليك أن باطن النعلني هو 

الكونان الدنيا واآلخرة فذكر عن الشبلي أن معىن اخلع نعليك اخلع الكل منك تصل إلينا بالكلية وعن ابن عطاء اخلع 
 نعليك عن الكون فال تنظر إليه بعد هذا اخلطاب وقال

النعل النفس والوادي املقدس دين املرء أي حال وقت خلوك من نفسك والقيام معنا بدينك وقيل غري ذلك مما يرجع إىل 
 اهللا معىن ال يوجد يف النقل عن السلف وهذا كله إن صح نقله خارج عما تفهمه العرب ودعوى ما ال دليل عليه يف مراد

wبكالمه ولقد قال الصديق أي مساء تظلين وأي أرض تقلين إذا قلت يف كتاب اهللا ما ال أعلم ويف اخلرب من قال يف القرآن 
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برأيه فأصاب فقد أخطأ وما أشبه ذلك من التحذيرات وإمنا احتيج إىل هذا كله جلاللة من نقل عنهم ذلك من الفضالء 
اء وغريه وهو مزلة قدم ملن مل يعرف مقاصد القوم فإن الناس يف أمثال هذه األشياء ورمبا أمل الغزايل بشيء منه يف اإلحي

بني قائلني منهم من يصدق به ويأخذه على ظاهره ويعتقد أن ذلك هو مراد اهللا تعاىل من كتابه وإذا عارضه ما ينقل يف 
طالق ويرى أنه تقول وتان مثل ما كتب التفسري على خالفة فرمبا كذب به أو أشكل عليه ومنهم من يكذب به على اإل

تقدم من تفسري الباطنية ومن حذا حذوهم وكال الطريقني فيه ميل عن اإلنصاف وال بد قبل اخلوض يف رفع اإلشكال من 
  تقدمي أصل مسلم يتبني به ما جاء من هذا القبيل وهي 

  المسألة العاشرة فنقول اإلعتبارات القرآنية

رة للبصائر إذا صحت على كمال شروطها فهي على ضربني أحدمها ما يكون أصل انفجاره  الواردة على القلوب الظاه
 من القرآن ويتبعه سائر املوجودات فإن اإلعتبار الصحيح يف اجلملة هو الذي خيرق نور البصرية فيه

والثاين ما حجب األكوان من غري توقف فإن توقف فهو غري صحيح أو غري كامل حسبما بينه أهل التحقيق بالسلوك 
يكون أصل انفجاره من املوجودات جزئيها أو كليها ويتبعه اإلعتبار يف القرآن فإن كان األول فذلك اإلعتبار صحيح 
وهو معترب يف فهم باطن القرآن من غري إشكال ألن فهم القرآن إمنا يرد على القلوب على وفق ما نزل له القرآن وهو 

د من املكلفني وحبسب التكاليف وأحواهلا ال بإطالق وإذا كانت كذلك فاملشي على اهلداية التامة على ما يليق بكل واح
طريقها مشي على الصراط املستقيم وألن اإلعتبار القرآين قلما جيده إال من كان من أهله عمال به على تقليد أو اجتهاد 

أخالقه عن حدوده بل تنفتح هلم أبواب فال خيرجون عند اإلعتبار فيه عن حدوده كما مل خيرجوا يف العمل به والتخلق ب
الفهم فيه على توازي أحكامه ويلزم من ذلك أن يكون معتدا به جلريانه على جماريه والشاهد على ذلك ما نقل من فهم 
السلف الصاحل فيه فإنه كله جار على ما تقضي به العربية وما تدل عليه األدلة الشرعية حسبما تبني قبل وإن كان الثاين 

وقف عن إعتباره يف فهم باطن القرآن الزم وأخذه على إطالقه فيه ممتنع ألنه خبالف األول فال يصح إطالق القول فالت
باعتباره يف فهم القرآن فنقول إن تلك األنظار الباطنة يف اآليات املذكورة إذا مل يظهر جرياا على مقتضى الشروط 

 هو الوجودي ويصحاملتقدمة فهى راجعة إىل اإلعتبار غري القرآين و

ترتيله على معاين القرآن ألنه وجودي أيضا فهو مشترك من تلك اجلهة غري خاص فال يطالب فيه املعترب بشاهد موافق إال 
ما يطالبه املريب وهو أمر خاص وعلم منفرد بنفسه ال خيتص ذا املوضع فلذلك يوقف على حمله فكون القلب جار ذا 

الطبيعي إىل سائر ما ذكر يصح ترتيله إعتباريا مطلقا فإن مقابلة الوجود بعضه ببعض يف هذا قرىب واجلار اجلنب هو النفس 
النمط صحيح وسهل جدا عند أربابه غري أنه مغرر مبن ليس براسخ أو داخل حتت إيالة راسخ وأيضا فإن من ذكر عنه 

أجراه جمراه وسكت عن كونه هو املراد وإن مثل ذلك من املعتربين مل يصرح بأنه املعىن املقصود املخاطب به اخللق بل 
جاء شيء من ذلك وصرح صاحبه أنه هو املراد فهو من أرباب األحوال الذين ال يفرقون بني اإلعتبار القرآين والوجودي 

w وأكثر ما يطرأ هذا ملن هو بعد يف السلوك سائر على الطريق مل يتحقق مبطلوبه وال إعتبار بقول من مل يثبت إعتبار قوله
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من الباطنية وغريهم وللغزايل يف مشكات األنوار ويف كتاب الشكر من اإلحياء ويف كتاب جواهر القرآن يف اإلعتبار 
 القرآين وغريه ما يتبني به هلذا املوضع أمثلة فتأملها هناك واهللا املوفق

 الشواهد وقابل أيضا فصل وللسنة يف هذا النمط مدخل فإن كل واحد منهما قابل لذلك اإلعتبار املتقدم الصحيح
لالعتبار الوجودي فقد فرضوا حنوه يف قوله عليه الصالة والسالم ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال صورة إىل غري ذلك 

  من األحاديث وال فائدة يف التكرار إذا وضح طريق الوصول إىل احلق والصواب 

.ال في الفهم على المكيالمسألة الحادية عشرة المدني من السور ينبغي أن يكون منز ..  

 وكذلك املكي بعضه مع بعض واملدين بعضه مع بعض على حسب ترتيبه يف الترتيل وإال مل يصح والدليل على ذلك أن 
معىن اخلطاب املدين يف الغالب مبين على املكي كما أن املتأخر من كل واحد منهما مبين على متقدمة دل على ذلك 

يان جممل أو ختصيص عموم أو تقييد مطلق أو تفصيل ما مل يفصل أو تكميل ما مل يظهر االستقراء وذلك إمنا يكون ب
تكميله وأول شاهد على هذا أصل الشريعة فإا جاءت متممة ملكارم األخالق ومصلحة ملا أفسد قبل من ملة إبراهيم 

الدين وقد خرج العلماء منها قواعد عليه السالم ويليه ترتيل سورة األنعام فإا نزلت مبينة لقواعد العقائد وأصول 
 التوحيد الىت صنف فيها املتكلمون من أول إثبات واجب الوجود إىل إثبات اإلمامة

هذا ما قالوا وإذا نظرت بالنظر املسوق يف هذا الكتاب تبني به من قرب بيان القواعد الشرعية الكلية اليت إذا اخنرم منها 
 منها أصل كلي مث ملا هاجر رسول اهللا إىل املدينة كان من أول ما نزل عليه سورة كلي واحد اخنرم نظام الشريعة أو نقص

البقرة وهي الىت قررت قواعد التقوى املبنية على قواعد سورة األنعام فإا بينت من أقسام أفعال املكلفني محلتها وإن تبني 
أصل املأكول واملشروب وغريمها واملعامالت من يف غريها تفاصيل هلا كالعبادات اليت هي قواعد اإلسالم والعادات من 

البيوع واألنكحة وما دار ا واجلنايات من أحكام الدماء وما يليها وأيضا فإن حفظ الدين فيهاوحفظ النفس والعقل 
ها والنسل واملال مضمن فيها وما خرج عن املقرر فيها فبحكم التكميل فغريها من السور املدنية املتأخرة عنها مبين علي

كما كان غري األنعام من املكي املتأخر عنها مبنيا عليها وإذا ترتلت إىل سائر السور بعضها مع بعض يف الترتيب وجدا 
كذلك حذو القذة بالقذة فال يغينب عن الناظر يف الكتاب هذا املعىن فإنه من أسرار علوم التفسري وعلى حسب املعرفة به 

 حتصل له املعرفة بكالم ربه سبحانه

فصل وللسنة هنا مدخل ألا مبنية للكتاب فال تقع يف التفسري إال على وفقه وحبسب املعرفة بالتقدمي والتأخري حيصل بيان 
الناسخ من املنسوخ يف احلديث كما يتبني ذلك يف القرآن أيضا ويقع يف األحاديث أشياء تقررت قبل تقرير كثري من 

 رمبا أومهت ففهم منها يفهم منها لو وردت بعد تقرير تلك املشروعات املشروعات فيأيت فيها إطالقات أو عمومات
كحديث من مات وهو يعلم أن ال إله إال اهللا دخل اجلنة أو حديث ما من أحد يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول 

ف بني األمة فيمن عصى اهللا من اهللا صادقا من قلبه إال حرمه اهللا على النار ويف املعىن أحاديث كثرية وقع من أجلها اخلال
أهل الشهادتني فذهبت املرجئة إىل القول مبقتضى هذه الظواهر على اإلطالق وكان ما عارضها مؤوال عند هؤالء وذهب 

w أهل السنة واجلماعة إىل خالف ما قالوه حسبما هو مذكور يف كتبهم وتأولوا هذه الظواهر
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هذه األحاديث مرتلة على احلالة األوىل للمسلمني وذلك قبل أن ترتل ومن مجلة ذلك أن طائفة من السلف قالوا إن 
الفرائض واألمر والنهي ومعلوم أن من مات يف ذلك الوقت ومل يصل أو مل يصم مثال وفعل ما هو حمرم يف الشرع ال 

جوفه قبل أن حرج عليه ألنه مل يكلف بشيء من ذلك بعد فلم يضيع من أمر إسالمه شيئا كما أن من مات واخلمر يف 
حترم فال حرج عليه لقوله تعاىل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح اآلية وكذلك من مات قبل أن حتول القبلة 
حنو الكعبة ال حرج عليه يف صالته إىل بيت املقدس لقوله تعاىل وما كان اهللا ليضيع إميانكم وإىل أشياء من هذا القبيل فيها 

  صريح بأن اعتبار الترتيب يف الرتول مفيد يف فهم الكتاب والسنة بيان ملا حنن فيه وت

  المسألة الثانية عشرة ربما أخذ تفسير القرآن على التوسط واإلعتدال

 وعليه أكثر السلف املتقدمني بل ذلك شأم وبه كانوا أفقه الناس فيه وأعلم العلماء مبقاصده وبواطنه ورمبا أخذ على 
عن اإلعتدال إما على اإلفراط وإما على التفريط وكال طريف قصد األمور ذميم فالذين أخذوه على أحد الطرفني اخلارجني 

التفريط قصروا يف فهم اللسان الذى به جاء وهو العربية فما قاموا يف تفهم معانيه وال قعدوا كما تقدم عن الباطنية 
 اإلفراط أيضا قصروا ىف فهم معانيه من جهة أخرى وغريها وال إشكال يف اطراح التعويل على هؤالء والذين أخذوه على

 وقد تقدم يف كتاب املقاصد بيان أن الشريعة أمية وأن ما مل يكن معهودا عند العرب

فال يعترب فيها ومر فيه أا ال تقصد التدقيقات ىف كالمها وال تعترب ألفاظها كل االعتبار إال من جهة ما تؤدي املعاين 
 إن كان مقصودا هلا فبالقصد الثاين ومن جهة ما هو معني على إدارك املعىن املقصود كااز املركبة فما وراء ذلك

واالستعارة والكناية وإذا كان كذلك فرمبا ال حيتاج فيه إىل فكر فإن احتاج الناظر فيه إىل فكر خرج عن منط احلسن إىل 
رآن من باب األوىل وأيضا فإنه حائل بني اإلنسان منط القبح والتكلف وذلك ليس من كالم العرب فكذلك ال يليق بالق

وبني املقصود من اخلطاب من التفهم ملعناه مث التعبد مبقتضاه وذلك أنه إعذار وإنذار وتبشري وحتذير ورد إىل الصراط 
را عن املستقيم فكم بني من فهم معناه ورأى أنه مقصود العبارة فداخله من خوف الوعيد ورجاء املوعود ما صار به مشم
ساعد اجلد واالجتهاد باذال غاية الطاقة ىف املوافقات هاربا بالكلية عن املخالفات وبني من أخذ يف حتسني اإليراد 

واالشتغال مبآخذ العبارة ومدارجها ومل اختلفت مع مرادفتها مع أن املعىن واحد وتفريع التجنيس وحماسن األلفاظ واملعىن 
ر فيه كل عاقل يعلم أن مقصود اخلطاب ليس هو التفقه ىف العبارة بل التفقه ىف املعرب املقصود ىف اخلطاب مبعزل عن النظ

عنه وما املراد به هذا ال يرتاب فيه عاقل وال يصح أن يقال إن التمكن يف التفقه يف األلفاظ والعبارات وسيلة إىل التفقه ىف 
 ن االشتغالاملعاين بإمجاع العلماء فكيف يصح إنكار ما ال ميكن إنكاره وأل

بالوسيلة والقيام بالفرض الواجب فيها دون االشتغال باملعىن املقصود ال ينكر ىف اجلملة وااللزام ذم علم العربية جبميع 
أصنافه وليس كذلك باتفاق العلماء ألنا نقول ما ذكرته ىف السؤال ال ينكر بإطالق كيف وبالعربية فهمنا عن اهللا تعاىل 

ملنكر اخلروج ىف ذلك إىل حد اإلفراط الذى يشك ىف كونه مراد املتكلم أو يظن أنه غري مراد أو مراده من كتابه وإمنا ا
يقطع به فيه ألن العرب مل يفهم منها قصد مثله ىف كالمها ومل يشتغل بالتفقه فيه سلف هذه األمة فما يؤمننا من سؤال 

wس الفالين مبا أنزلت من قوىل وهم حيسبون أم حيسنون اهللا تعاىل لنا يوم القيامة من أين فهمتم عىن أىن قصدت التجني
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صنعا أو قوىل قال إىن لعملكم من القالني فإن ىف دعوى مثل هذا على القرآن وأنه مقصود للمتكلم به خطرا بل هو راجع 
هللا عظيم وإىل إىل معىن قوله تعاىل إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وحتسبونه هينا وهو عند ا

أنه قول ىف كتاب اهللا بالرأي وذلك خبالف الكناية ىف قوله تعاىل أو المستم النساء وقوله كانا يأكالن الطعام وما أشبه 
 ذلك

فإنه شائع يف كالم العرب مفهوم من مساق الكالم معلوم اعتباره عند أهل اللسان ضرورة والتجنيس وحنوه ليس كذلك 
عىن املراد وعدمه إذ ليس ىف التجنيس ذلك والشاهد على ذلك ندوره من العرب األجالف وفرق ما بينهما خدمة امل

البوالني على أعقام كما قال أبو عبيدة ومن كان حنوهم وشهرة الكناية وغريها وال تكاد جتد ما هو حنو التجنيس إال ىف 
وتفريط والطرفان مها املذمومان والوسط هو كالم املولدين ومن ال حيتج به فاحلاصل أن لكل علم عدال وطرفا إفراط 

  احملمود 

  المسألة الثالثة عشرة مبنية على ما قبلها فإنه إذا تعين أن العدل فى الوسط

  فمأخذ الوسط رمبا كان جمهوال واإلحالة

ساقات ختتلف على جمهول ال فائدة فيه فال بد من ضابط يعول عليه ىف مأخذ الفهم والقول ىف ذلك واهللا املستعان أن امل
بإختالف األحوال واألوقات والنوازل وهذا معلوم ىف علم املعاين والبيان فالذي يكون على بال من املستمع واملتفهم 

وااللتفات إىل أول الكالم وآخره حبسب القضية وما اقتضاه احلال فيها ال ينظر يف أوهلا دون آخرها وال يف آخرها دون 
على مجل فبعضها متعلق بالبعض ألا قضية واحدة نازلة ىف شيء واحد فال حميص للمتفهم أوهلا فإن القضية وإن اشتملت 

عن رد آخر الكالم على أوله وأوله على آخره وإذ ذاك حيصل مقصود الشارع ىف فهم املكلف فإن فرق النظر ىف أجزائه 
ون بعض إال يف موطن واحد وهو النظر يف فال يتوصل به إىل مراده فال يصح االقتصار يف النظر على بعض أجزاء الكالم د

 فهم الظاهر حبسب اللسان

العريب وما يقتضيه ال حبسب مقصود املتكلم فإذا صح له الظاهر على العربية رجع إىل نفس الكالم فعما قريب يبدو له 
تبني كثريا من املواضع اليت خيتلف منه املعىن املراد فعليه بالتعبد به وقد يعينه على هذا املقصد النظر ىف أسباب الترتيل فإا 

مغزاها على الناظر غري أن الكالم املنظور فيه تارة يكون واحدا بكل اعتبار مبعىن أنه أنزل ىف قضية واحدة طالت أو 
قصرت وعليه أكثر سور املفصل وتارة يكون متعددا يف االعتبار مبعىن أنه أنزل ىف قضايا متعددة كسورة البقرة وآل 

ساء واقرأ باسم ربك وأشباهها وال علينا أنزلت السورة بكماهلا دفعة واحدة أم نزلت شيئا بعد شئيء ولكن عمران والن
هذا القسم هلا اعتباران اعتبار من جهة تعدد القضايا فتكون كل قضية خمتصة بنظرها ومن هنالك يلتمس الفقه على وجه 

فال فرق بينهما ىف التماس العلم والفقه واعتبار من جهة النظم ظاهر ال كالم فيه ويشترك مع هذا االعتبار القسم األول 
الذي وجدنا عليه السورة إذ هو ترتيب بالوحي ال مدخل فيه آلراء الرجال ويشترك معه أيضا القسم األول ألنه نظم ألقي 

w بالوحي وكالمها ال يلتمس منه فقه على وجه ظاهر وإمنا يلتمس منه ظهور بعض أوجه
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مسائل نبه عليها ىف املسألة السابقة قبل ومجيع ذلك ال بد فيه من النظر ىف أول الكالم وآخره حبسب اإلعجاز وبعض 
تلك االعتبارات فاعتبار جهة النظم مثال يف السورة ال يتم به فائدة إال بعد استيفاء مجيعها بالنظر فاالقتصار على بعضها 

 اآلية ىف استفادة حكم ما ال يفيد إال بعد كمال النظر يف مجيعها فيه غري مفيد غاية املقصود كما أن االقتصار على بعض
فسورة البقرة مثال كالم واحد باعتبار النظم واحتوت على أنواع من الكالم حبسب ما بث فيها منها ما هو كاملقدمات 

زال وذلك تقرير األحكام والتمهيدات بني يدي األمر املطلوب ومنها ما هو كاملؤكد واملتمم ومنها ما هو املقصود يف اإلن
على تفاصيل األبواب ومنها اخلوامت العائدة على ما قبلها بالتأكيد والتثبيت وما أشبه ذلك وال بد من متثيل شيء من هذه 

األقسام فبه يبني ما تقدم فقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إىل قوله 
هللا آياته للناس لعلهم يتقون كالم واحد وإن نزل يف أوقات شىت وحاصله بيان الصيام وأحكامه وكيفية آدابه كذلك يبني ا

وقضائه وسائر ما يتعلق به من اجلالئل اليت ال بد منها وال ينبىن إال عليها مث جاء قوله وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
لونك عن األهلة قل هى مواقيت للناس واحلج وانتهى الكالم على قول طائفة اآلية كالما آخر بني أحكاما أخر وقوله يسأ

 وعند أخرى أن قوله وليس الرب بأن تأتوا البيوت اآلية

وقوله تعاىل إنا أعطيناك الكوثر نازلة ىف قضية واحدة وسورة اقرأ نازلة ىف قضيتني األوىل إىل قوله علم اإلنسان ما مل يعلم 
خر السورة وسورة املؤمنني نازلة ىف قضية واحدة وإن اشتملت على معان كثرية فإا من املكيات واألخرى ما بقي إىل آ

وغالب املكي أنه مقرر لثالثة معان أصلها معىن واحد وهو الدعاء إىل عبادة اهللا تعاىل أحدها تقرير الوحدانية هللا الواحد 
بقيد ما ادعاه الكفار ىف وقائع خمتلفة من كونه مقربا إىل اهللا احلق غري أنه يأيت على وجوه كنفي الشريك بإطالق أو نفيه 

زلفى أو كونه ولدا أو غري ذلك من أنواع الدعاوى الفاسدة والثاين تقرير النبوة للنيب حممد وأنه رسول اهللا إليهم مجيعا 
ما ادعوه عليه من أنه صادق فيما جاء به من عند اهللا إال أنه وارد على وجوه أيضا كإثبات كونه رسوال حقا ونفي 

كاذب أو ساحر أو جمنون أو يعلمه بشر أو ما أشبه ذلك من كفرهم وعنادهم والثالث إثبات أمر البعث والدار اآلخرة 
وأنه حق ال ريب فيه باألدلة الواضحة والرد على من أنكر ذلك بكل وجه ميكن الكافر إنكاره به فرد بكل وجه يلزم 

مر فهذه املعاىن الثالثة هي اليت اشتمل عليها املرتل من القرآن مبكة ىف عامة األمر وما احلجة ويبكت اخلصم ويوضح األ
ظهر ببادي الرأي خروجه عنها فراجع إليها ىف حمصول األمر ويتبع ذلك الترغيب والترهيب واألمثال والقصص وذكر 

 اجلنة والنار ووصف يوم القيامة وأشباه ذلك

ر يف سورة املؤمنني مثال وجدنا فيها املعاين الثالثة على أوضح الوجوه إال أنه غلب على فإذا تقرر هذا وعدنا إىل النظ
نسقها ذكر إنكار الكفار للنبوة اليت هي املدخل للمعنني الباقني وإم إمنا انكروا ذلك بوصف البشرية ترفعا منهم أن 

لسورة تبني وصف البشرية وما تنازعوا فيه منها يرسل إليهم من هو مثلهم أو ينال هذه الرتبة غريهم إن جاءت فكانت ا
وبأي وجه تكون على أكمل وجوهها حىت تستحق االصطفاء واالجتباء من اهللا تعاىل فافتتحت السورة بثالث مجل 
إحداها وهي اآلكد ىف املقام بيان األوصاف املكتسبة للعبد الىت إذا اتصف ا رفعة اهللا وأكرمه وذلك قوله قد أفلح 

wون إىل قوله هم فيها خالدون والثانية بيان أصل التكوين لإلنسان وتطويره الذى حصل له جاريا على جمارى االعتبار املؤمن
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واالختيار حبيث ال جيد الطاعن إىل الطعن على من هذا حاله سبيال والثالثة بيان وجوه اإلمداد له من خارج مبا يليق به يف 
ياة وأن ذلك له بتسخري السموات واألرض وما بينهما وكفى ذا تشريفا وتكرميا مث التربية والرفق واإلعانة على إقامة احل

ذكرت قصص من تقدم مع أنبيائهم واستهزائهم م بأمور منها كوم من البشر ففي قصة نوح مع قومه قوهلم ما هذا إال 
 أي من البشر ال من املالئكة فقالوا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم مث أمجل ذكر قوم آخرين أرسل فيهم رسوال منهم

ما هذا إال بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه اآلية ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا خلاسرون مث قالوا إن هو إال رجل 
افترى على اهللا كذبا أي هو من البشر مث قال تعاىل مث أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسوهلا كذبوه فقوله رسوهلا 

 ا إىل أن املراد رسوهلا الذي تعرفه منها مث ذكر موسى وهارون ورد فرعون ومالئه بقوهلم أنؤمن لبشرين مثلنامشري

اخل هذا كله حكاية عن الكفار الذين غضوا من رتبة النبوة بوصف البشرية تسلية حملمد عليه الصالة والسالم مث بني أن 
إمنا كانوا من البشر يأكلون ويشربون كجميع الناس واالختصاص وصف البشرية لألنبياء ال غض فيه وأن مجيع الرسل 

أمر آخر من اهللا تعاىل فقال بعد تقرير رسالة موسى وجعلنا ابن مرمي وأمه آية وكانا مع ذلك يأكالن ويشربان مث قال يا 
عامل به فهو الذي أيها الرسل كلوا من الطيبات أي هذا من نعم اهللا عليكم والعمل الصاحل شكر تلك النعم ومشرف لل

يوجب التخصيص ال األعمال السيئة وقوله وأن هذه أمتكم أمة واحدة إشارة إىل التماثل بينهم وأم مجيعا مصطفون من 
البشر مث ختم هذا املعىن بنحو مما به بدأ فقال إن الذين هم من خشية رم مشفقون إىل قوله هم هلا سابقون وإذا تؤمل 

ة إىل هنا فهم أن ما ذكر من املعىن هو املقصود مضافا إىل املعىن اآلخر وهو أم إمنا قالوا ذلك هذا النمط من أول السور
وغضوا من الرسل بوصف البشرية استكبارا من أشرافهم وعتوا على اهللا ورسوله فإن اجلملة األوىل من أول السورة تشعر 

لة الثانية مؤذنة بأن اإلنسان منقول ىف أطوار العدم وغاية خبالف االستكبار وهو التعبد هللا بتلك الوجوه املذكورة واجلم
الضعف فإن التارات السبع أتت عليه وهي كلها ضعف إىل ضعف وأصله العدم فال يليق مبن هذه صفته االستكبار 

لعادة اجلارية واجلملة الثالثة مشعرة باالحتياج إىل تلك األشياء واالفتقار إليها ولوال خلقها مل يكن لإلنسان بقاء حبكم ا
فال يليق بالفقري االستكبار على من هو مثله ىف النشأة واخللق فهذا كله كالتنكيت عليهم واهللا أعلم مث ذكر القصص ىف 

قوم نوح فقال املأل الذين كفروا من قومه واملأل هم األشراف وكذلك فيمن بعدهم وقال املأل من قومه الذين كفروا 
هم اآلية ويف قصة موسى أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ومثل هذا الوصف يدل وكذبوا بلقاء اآلخرة وأترفنا

 على أم لشرفهم ىف قومهم قالوا هذا الكالم مث قوله

أشراف قريش وأم إمنا تشرفوا باملال والبنني فرد عليهم بأن الذى جيب له الشرف من كان على هذا الوصف وهو قوله 
م مشفقون مث رجعت اآليات إىل وصفهم ىف ترفهم وحال مآهلم وذكر النعم عليهم والرباهني إن الذين هم من خشية ر

عل صحة النبوة وأن ما قال عن اهللا حق من إثبات الوحدانية ونفى الشريك وأمور الدار اآلخرة للمطيعني والعاصني 
ة وجد على أمت من هذا الوصف لكن على حسبما اقتضاه احلال والوصف للفريقني فهذا النظر إذا اعترب كليا يف السور

منهاجه وطريقه ومن أراد االختبار ىف سائر سور القرآن فالباب مفتوح والتوفيق بيد اهللا فسورة املؤمنني قصة واحدة ىف 
wشيء واحد وباجلملة فحيث ذكر قصص األنبياء عليهم السالم كنوح وهود وصاحل ولوط وشعيب وموسى وهارون فإمنا 
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مد عليه الصالة والسالم وتثبيت لفؤاده ملا كان يلقى من عناد الكفار وتكذيبهم له على أنواع خمتلفة فتذكر ذلك تسلية حمل
القصة على النحو الذي يقع له مثله وبذلك اختلف مساق القصة الواحدة حبسب اختالف األحوال واجلميع حق واقع ال 

 لنظر ىف القرآن ملن أراد فهم القرآن واهللا املستعانإشكال ىف صحته وعلى حذو ما تقدم من األمثلة حيتذى ىف ا

فصل وهل للقرآن مأخذ ىف النظر على أن مجيع سوره كالم واحد حبسب خطاب العباد ال حبسبه ىف نفسه فإن كالم اهللا 
طاب ىف نفسه كالم واحد ال تعدد فيه بوجه وال باعتبار حسبما تبني ىف علم الكالم وإمنا مورد البحث هنا باعتبار خ

العباد ترتيال ملا هو من معهودهم فيه هذا حمل احتمال وتفصيل فيصح ىف االعتبار أن يكون واحدا باملعىن املتقدم أي 
يتوقف فهم بعضه على بعض بوجه ما وذلك أنه يبني بعضه بعضا حىت إن كثريا منه ال يفهم معناه حق الفهم إال بتفسري 

يه فيه من أنواع الضروريات مثال مقيد باحلاجيات فإذا كان كذلك موضع آخر أو سورة أخرى وألن كل منصوص عل
فبعضه متوقف على البعض يف الفهم فال حمالة أن ما هو كذلك فكالم واحد فالقرآن كله كالم واحد ذا االعتبار ويصح 

 كانوا يعرفون انقضاء أن ال يكون كالما واحدا وهو املعىن األظهر فيه فإنه أنزل سورا مفصوال بينها معىن وابتداء فقد
السورة وابتداء األخرى برتول بسم اهللا الرمحن الرحيم ىف أول الكالم وهكذا نزول أكثر اآليات اليت نزلت على وقائع 

 وأسباب يعلم من إفرادها بالرتول استقالل معناها لإلفهام وذلك ال إشكال فيه

  

  المسألة الرابعة عشرة إعمال الرأي في القرآن

اء أيضا ما يقتضى إعماله وحسبك من ذلك ما نقل عن الصديق فإنه نقل عنه أنه قال وقد سئل يف شيء  جاء ذمه وج
من القرآن أي مساء تظلىن وأي أرض تقلىن إن أنا قلت ىف كتاب اهللا ما ال أعلم ورمبا روى فيه إذا قلت ىف كتاب اهللا 

ها برأيي فإن كان صوابا فمن اهللا وإن كان خطأ فمين ومن برأيي مث سئل عن الكاللة املذكورة ىف القرآن فقال ال أقول في
الشيطان الكاللة كذا وكذا فهذان قوالن اقتضيا إعمال الرأي وتركه ىف القرآن ومها ال جيتمعان والقول فيه أن الرأي 

 ألمور أحدها أن ضربان أحدمها جار على موافقة كالم العرب وموافقة الكتاب والسنة فهذا ال ميكن إمهال مثله لعامل ما
الكتاب ال بد من القول فيه ببيان معىن واستنباط حكم وتفسري لفظ وفهم مراد ومل يأت مجيع ذلك عمن تقدم فإما أن 

يتوقف دون ذلك فتتعطل األحكام كلها أو أكثرها وذلك غري ممكن ال بد من القول فيه مبا يليق والثاين أنه لو كان 
 ذلك كله بالتوقيف فال يكون ألحد فيه نظر وال قول واملعلوم أن عليه الصالة كذلك للزم أن يكون الرسول مبينا

والسالم مل يفعل ذلك فدل على أنه مل يكلف به على ذلك الوجه بل بني منه ما ال يوصل إىل علمه إال به وترك كثريا مما 
لث أن الصحابة كانوا أوىل ذا االحتياط يدركه أرباب االجتهاد باجتهادهم فلم يلزم ىف مجيع تفسري القرآن التوقيف والثا

من غريهم وقد علم أم فسروا القرآن على ما فهموا ومن جهتهم بلغنا تفسري معناه والتوقيف ينايف هذا فإطالق القول 
 بالتوقيف واملنع من الرأي ال يصح والرابع أن هذا الفرض ال ميكن ألن النظر ىف القرآن من جهتني من جهة

ية فقد يسلم القول بالتوقيف فيه وترك الرأي والنظر جدال ومن جهة املآخذ العربية وهذا ال ميكن فيه األمور الشرع
wالتوقيف واإل لزم ذلك ىف السلف األولني وهو باطل فالالزم عنه مثله وباجلملة فهو أوضح من إطناب فيه وأما الرأي غري 
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ية فهذا هو الرأي املذموم من غري إشكال كما كان مذموما يف اجلاري على موافقة العربية أو اجلاري على األدلة الشرع
القياس أيضا حسبما هو مذكور ىف كتاب القياس ألنه تقول على اهللا بغري برهان فريجع إىل الكذب على اهللا تعاىل ويف 

 يدعونكم إىل وهذا القسم جاء من التشديد ىف القول بالرأي ىف القرآن ما جاء كما روى عن ابن مسعود ستجدون أقواما
كتاب اهللا وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وعليكم بالعتيق وعن عمر بن 

اخلطاب إمنا أخاف عليكم رجلني رجل يتأول القرآن على غري تأويله ورجل ينافس امللك على أخيه وعن عمر أيضا ما 
ه وال من فاسق بني فسقه ولكين أخاف عليها رجال قد قرأ القرآن حىت أذلقه أخاف على هذه األمة من مؤمن ينهاه إميان

بلسانه مث تأوله على غري تأويله والذي ذكر عن أيب بكر الصديق أنه سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي مساء تظلىن 
 كان مقداره مخسني احلديث وسأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره مخسني ألف سنة فقال له ابن عباس فما يوم

ألف سنة فقال الرجل إمنا سألتك لتحدثىن فقال ابن عباس مها يومان ذكرمها اهللا ىف كتابه اهللا أعلم ما نكره أن نقول يف 
كتاب اهللا ما ال نعلم وعن سعيد بن املسيب أنه كان إذا سئل عن شيء من القرآن قال أنا ال أقول ىف القرآن شيئا وسأله 

ل ال تسألىن عن القرآن وسل عنه من يزعم أنه ال خيفى عليه شيء منه يعىن عكرمة وكأن هذا الكالم رجل عن آية فقا
 مشعر باإلنكار على من يزعم ذلك وقال ابن سريين سألت عبيدة عن شيء من القرآن فقال اتق اهللا وعليك

فإمنا هو الرواية عن اهللا وعن إبراهيم بالسداد فقد ذهب الذين يعلمون فيم أنزل القرآن وعن مسروق قال اتقوا التفسري 
قال كان أصحابنا يتقون التفسري ويهابونه وعن هشام بن عروة قال ما مسعت أيب تأول آية من كتاب اهللا وإمنا هذا كله 
توق وحترز أن يقع الناظر فيه يف الرأي املذموم والقول فيه من غري تثبت وقد نقل عن األصمعي وجاللته ىف معرفة كالم 

عرب معلومة أنه مل يفسر قط آية من كتاب اهللا وإذا سئل عن ذلك مل جيب انظر احلكاية عنه يف الكامل للمربد فصل ال
فالذي يستفاد من هذا املوضع أشياء منها التحفظ من القول ىف كتاب اهللا تعاىل إال على بينة فإن الناس يف العلم باألدوات 

ت إحداها من بلغ ىف ذلك مبلغ الراسخني كالصحابة والتابعني ومن يليهم وهؤالء احملتاج إليها يف التفسري على ثالث طبقا
قالوا مع التوقي والتحفظ واهليبة واخلوف من اهلجوم فنحن أوىل بذلك منهم إن ظننا بأنفسنا أنا ىف العلم والفهم مثلهم 

 إشكال ىف حترمي ذلك عليه والثالثه من وهيهات والثانية من علم من نفسه أنه مل يبلغ مبالغهم وال داناهم فهذا طرف ال
شك ىف بلوغه مبلغ أهل اإلجتهاد أو ظن ذلك ىف بعض علومه دون بعض فهذا أيضا داخل حتت حكم املنع من القول فيه 

  ألن األصل عدم العلم فعند ما يبقى له شك أو تردد ىف الدخول مدخل العلماء الراسخني فانسحاب

  الدليل الثاني السنة 

  ا النظر يف مسائل ويتعلق 

  المسألة األولى يطلق لفظ السنة على ما جاء منقوال عن النبي على الخصوص مما لم ينص عليه في الكتاب العزيز

  بل إمنا نص عليه من جهته عليه الصالة والسالم كان بيانا ملا يف الكتاب أوال
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ق ما عمل عليه النيب كان ذلك مما نص عليه يف ويطلق أيضا يف مقابلة البدعة فيقال فالن على سنة إذا عمل على وف
الكتاب أوال ويقال فالن على بدعة إذا عمل على خالف ذلك وكأن هذا اإلطالق إمنا اعترب فيه عمل صاحب الشريعة 

فأطلق عليه لفظ السنة من تلك اجلهة وإن كان العمل مبقتضى الكتاب ويطلق أيضا لفظ السنة على ما عمل عليه 
ذلك يف الكتاب أو السنة أو مل يوجد لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم مل تنقل إلينا أو اجتهادا جمتمعا عليه الصحابة وجد 

منهم أو من خلفائهم فإن إمجاعهم إمجاع وعمل خلفائهم راجع أيضا إىل حقيقة اإلمجاع من جهة محل الناس عليه 
 حسبما اقتضاه النظر

ملصاحل املرسلة واالستحسان كما فعلوا يف حد اخلمر وتضمني الصناع ومجع املصلحي عندهم فيدخل حتت هذا اإلطالق ا
 املصحف ومحل الناس

على القراءة حبرف واحد من احلروف السبعة وتدوين الدواوين وما أشبه ذلك ويدل على هذا اإلطالق قوله عليه الصالة 
دم حتصل منه يف اإلطالق أربعة أوجه قوله عليه والسالم عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني وإذا مجع ما تق

 الصالة والسالم وفعله وإقراره وكل

ذلك إما متلقي بالوحي أو باإلجتهاد بناء على صحة االجتهاد يف حقه وهذه ثالثة والرابع ما جاء عن الصحابة أو اخللفاء 
 يتفصل األمر فيما جاء عن الصحابة تفصيل وهو وإن كان ينقسم إىل القول والفعل واإلقرار ولكن عد وجها واحدا إذ مل

  ما جاء عن النيب 

  المسألة الثانية رتبة السنة التأخر عن الكتاب في االعتبار 

والدليل على ذلك أمور أحدها أن الكتاب مقطوع به والسنة مظنونة والقطع فيها إمنا يصح يف اجلملة ال يف التفصيل 
التفصيل واملقطوع به مقدم على املظنون فلزم من ذلك تقدمي الكتاب على خبالف الكتاب فإنه مقطوع به يف اجلملة و

السنة والثاين أن السنة إما بيان للكتاب أو زيادة على ذلك فإن كان بيانا فهو ثان على املبني يف االعتبار إذ يلزم من 
وىل يف التقدم وإن مل يكن بيانا فال سقوط املبني سقوط البيان وال يلزم من سقوط البيان سقوط املبني وما شأنه هذا فهو أ

يعترب إال بعد أن ال يوجد يف الكتاب وذلك دليل على تقدم اعتبار الكتاب والثالث ما دل على ذلك من األخبار واآلثار 
كحديث معاذ مب حتكم قال بكتاب اهللا قال فإن مل جتد قال بسنة رسول اهللا قال فإن مل جتد قال أجتهد رأيي احلديث 

  بن اخلطاب أنه كتب إىل شريحوعن عمر

إذا أتاك أمر فاقض مبا يف كتاب اهللا فإن أتاك ما ليس يف كتاب اهللا فاقض مبا سن فيه رسول اهللا اخل ويف رواية عنه إذا 
وجدت شيئا يف كتاب اهللا فاقض فيه وال تلتفت إىل غريه وقد بني معىن هذا يف رواية أخرى أنه قال له انظر ما تبني لك 

 اهللا فال تسأل عنه أحدا وما مل يتبني لك يف كتاب اهللا فاتبع فيه سنة رسول اهللا ومثل هذا عن ابن مسعود من يف كتاب
عرض له منكم قضاء فليقض مبا يف كتاب اهللا فإن جاءه ما ليس يف كتاب اهللا فليقض مبا قضى به نبيه احلديث وعن ابن 

هللا قال به وإن مل يكن يف كتاب اهللا وكان عن رسول اهللا قال عباس أنه كان إذا عن سئل عن شيء فإن كان يف كتاب ا
wبه وهو كثري يف كالم السلف والعلماء وما فرق به احلنفية بني الفرض والواجب راجع إىل تقدم اعتبار الكتاب على اعتبار 
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قطوع به يف املسألة أن السنة وأن اعتبار الكتاب أقوى من اعتبار السنة وقد ال خيالف غريهم يف معىن تلك التفرقة وامل
السنة ليست كالكتاب يف مراتب االعتبار فإن قيل هذا خمالف ملا عليه احملققون أما أوال فإن السنة عند العلماء قاضية على 

الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنة ألن الكتاب يكون حمتمال ألمرين فأكثر فتأيت السنة بتعيني أحدمها فريجع إىل 
 تضى الكتاب وأيضا فقد يكون ظاهرالسنة ويترك مق

الكتاب أمرا فتأيت السنة فتخرجه عن ظاهره وهذا دليل على تقدمي السنة فتخرجه عن ظاهره وهذا دليل على تقدمي السنة 
وحسبك أا تقيد مطلقة وختص عمومه وحتمله على غري ظاهرة حسبما هو مذكور يف األصول فالقرآن آت بقطع كل 

ذلك سارق النصاب احملرز وأتى بأخذ الزكاة من مجيع األموال ظاهرا فخصته بأموال خمصوصة سارق فخصت السنة من 
وقال تعاىل وأحل لكم ما وراء ذلكم فأخرجت من ذلك نكاح املرأة على عمتها أو خالتها فكل هذا ترك لظواهر الكتاب 

إذا تعارضا فاختلف أهل األصول هل يقدم وتقدمي للسنة عليه ومثل ذلك ال حيصى كثرة وأما ثانيا فإن الكتاب والسنة 
الكتاب على السنة أم بالعكس أم مها متعارضان وقد تكلم الناس يف حديث معاذ ورأوا أنه على خالف الدليل فإن كل 
ما يف الكتاب ال يقدم على كل السنة فإن األخبار املتواترة ال تضعف يف الداللة عن أدلة الكتاب وأخبار اآلحاد يف حمل 

تهاد مع ظواهر الكتاب ولذلك وقع اخلالف وتأولوا التقدمي يف احلديث على معىن البداية باألسهل األقرب وهو االج
الكتاب فإذا كان األمر على هذا فال وجه إلطالق القول بتقدمي الكتاب بل املتبع الدليل فاجلواب أن قضاء السنة على 

ن ذلك املعرب يف السنة هو املراد يف الكتاب فكأن السنة مبرتلة التفسري الكتاب ليس مبعىن تقدميها عليه واطراح الكتاب بل أ
 والشرح ملعاين أحكام الكتاب ودل على ذلك قوله

لتبني للناس ما نزل إليهم فإذا حصل بيان قوله تعاىل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بأن القطع من الكوع وأن 
 املعىن املراد من اآلية ال أن نقول إن السنة اثبتت هذه األحكام دون املسروق نصاب فأكثر من حرز مثله فذلك هو

الكتاب كما إذا بني لنا مالك أو غريه من املفسرين معىن آية أو حديث فعملنا مبقتضاه فال يصح لنا أن نقول إنا عملنا 
 وهكذا سائر ما بينته السنة من بقول املفسر الفالين دون أن نقول عملنا بقول اهللا أو قول رسوله عليه الصالة والسالم

كتاب اهللا تعاىل فمعىن كون السنة قاضية على الكتاب أا مبينة له فال يوقف مع إمجاله احتماله وقد بينت املقصود منه ال 
 أا مقدمة عليه وأما خالف األصوليني يف التعارض فقد مر يف أول كتاب األدلة أن

 ا فهو يف العمل مقبول وإال فالتوقف وكونه مستندا إىل مقطوع به راجع إىل خرب الواحد إذا استند إىل قاعدة مقطوع
أنه جزئي حتت معىن قرآين كلي وتبني معىن هذا الكالم هنالك فإذا عرضنا هذا املوضع على تلك القاعدة وجدنا املعارضة 

نة وعند ذلك ال يصح وقوع هذا يف اآلية واخلرب معارضة أصلني قرآنيني فريجع إىل ذلك وخرج عن معارضة كتاب مع س
التعارض إال من تعارض قطعيني وأما إن مل يستند اخلرب إىل قاعدة قطعية فال بد من تقدمي القرآن على اخلرب بإطالق وأيضا 

ة فإن ما ذكر من تواتر األخبار إمنا غالبه فرض أمر جائز ولعلك ال جتد يف األخبار النبوية ما يقضى بتواتره إىل زمان الواقع
 فالبحث املذكور يف املسألة حبث يف غري واقع أو يف نادر الوقوع وال كبري جدوى فيه واهللا أعلم
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  المسألة الثالثة السنة راجعة في معناها إلى الكتاب

 فهي تفصيل جممله وبيان مشكله وبسط خمتصره وذلك ألا بيان له وهو الذي دل عليه قوله تعاىل وأنزلنا إليك الذكر 
ناس ما نزل إليهم فال جتد يف السنة أمرا إال والقرآن قد دل على معناه داللة إمجالية أو تفصيلية وأيضا فكل ما دل لتبني لل

على أن القرآن هو كلية الشريعة وينبوع هلا فهو دليل على ذلك ألن اهللا قال وإنك لعلى خلق عظيم وفسرت عائشة ذلك 
 ل على أن قوله وفعله وإقراره راجع إىل القرآن ألن اخللق حمصوربأن خلقه القرآن واقتصرت يف خلقه على ذلك فد

أكملت لكم دينكم وهو يريد بإنزال القرآن فالسنة إذا يف حمصول األمر بيان ملا فيه وذلك معىن كوا راجعة إليه وأيضا 
لسنة راجعة إىل الكتاب فاالستقراء التام دل على ذلك حسبما يذكر بعد حبول اهللا وقد تقدم يف أول كتاب األدلة أن ا

وإال وجب التوقف عن قبوهلا وهو أصل كاف يف هذا املقام فإن قيل هذا غري صحيح من أوجه أحدها أن اهللا تعاىل قال 
فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم اآلية واآلية نزلت يف قضاء رسول اهللا للزبري بالسقى قبل األنصاري 

مذكور يف املوطأ وذلك ليس يف كتاب اهللا تعاىل مث جاء يف عدم الرضى به من الوعيد ما جاء من شراج اجلرة احلديث 
 وقال اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا

وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فإن تنازعتم يف شئ فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر والرد 
 الرد إىل الكتاب والرد إىل الرسول هو الرد إىل سنته بعد موته وقال وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول واحذروا إىل اهللا هو

وسائر ما قرن فيه طاعة الرسول بطاعة اهللا فهو دال على أن طاعة اهللا ما أمر به وى عنه يف كتابه وطاعة الرسول ما أمر 
ذ لو كان يف القرآن لكان من طاعة اهللا وقال فليحذر الذين خيالفون عن أمره به وى عنه مما جاء به مما ليس يف القرآن إ

أن تصيبهم فتنة اآلية فقد اختص الرسول عليه الصالة والسالم بشئ يطاع فيه وذلك السنة اليت مل تأت يف القرآن وقال 
 ا وأدلةومن يطع الرسول فقد أطاع اهللا وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهو

القرآن تدل على أن كل ما جاء به الرسول وكل ما أمر به وى فهو الحق يف احلكم مبا جاء يف القرآن فال بد أن يكون 
زائدا عليه والثاين األحاديث الدالة على ذم ترك السنة واتباع الكتاب إذ لو كان ما يف السنة موجودا يف الكتاب ملا كانت 

وى أنه عليه الصالة والسالم قال يوشك بأحدكم أن يقول هذا كتاب اهللا ما كان فيه من السنة متروكة على حال كما ر
حالل أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه أال من بلغه عين حديث فكذب به فقد كذب اهللا ورسوله والذي حدثه 

 كتاب اهللا فما وجدنا فيه من وعنه أنه قال يوشك رجل منكم متكئا على أريكته حيدث حبديث عين فيقول بيننا وبينكم
حالل استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه أال وإن ما حرم رسول اهللا مثل الذي حرم اهللا ويف رواية ال ألفني 

 أحدكم متكئا على أريكته يأتيه األمر من

لى أن يف السنة ما ليس يف أمري مبا أمرت به أو يت عنه فيقول ال أدري ما وجدنا يف كتاب اهللا اتبعناه وهذا دليل ع
الكتاب والثالث أن االستقراء دل على أن يف السنة أشياء ال حتصى كثرة مل ينص عليها يف القرآن كتحرمي نكاح املرأة 
على عمتها أو خالتها وحترمي احلمر األهلية وكل ذي ناب من السباع والعقل وفكاك األسري وأن ال يقتل مسلم بكافر 

wحديث علي ابن أيب طالب حيث قال فيه ما عندنا إال كتاب اهللا أو فهم أعطيه رجل مسلم وما يف وهو الذي نبه عليه 
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هذه الصحيفة ويف حديث آخر عن علي أنه خطب وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال واهللا ما عندنا كتاب نقرؤه إال 
ة حرم من عري إىل كذا فمن أحدث فيها حدثا كتاب اهللا وما يف هذه الصحيفة فنشرها فإذا أسنان اإلبل وإذا فيها املدين

 فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل اهللا منه صرفا

وال عدال وإذا فيها ذمة املسلمني واحدة يسعى ا أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال 
اىل قوما بغري إذن مواليه فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل اهللا منه يقبل اهللا منه صرفا وال عدال وإذا فيها من و

صرفا وال عدال وجاء يف حديث معاذ مب حتكم قال بكتاب اهللا قال فإن مل جتد قال فبسنة رسول اهللا وما يف معناه مما تقدم 
ال من العلماء ترك الكتاب موضعا للسنة وتركت ذكره وهو واضح يف أن يف السنة ما ليس يف القرآن وهو حنو قول من ق

السنة موضعا للقرآن والرابع أن االقتصار على الكتاب رأى قوم ال خالق هلم خارجني عن السنة إذ عولوا على ما بنيت 
عليه من أن الكتاب فيه بيان كل شئ فاطرحوا أحكام السنة فأداهم ذلك إىل االخنالع عن اجلماعة وتأويل القرآن على 

غري ما أنزل اهللا فقد روى عن النيب أن أخوف ما أخاف على أميت اثنتان القرآن واللنب فأما القرآن فيتعلمه املنافقون 
ليجادلوا به املؤمنني وأما اللنب فيتبعون الريف يتبعون الشهوات ويتركون الصلوات ويف بعض األخبار عن عمر بن 

ذوهم باألحاديث فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب اهللا وقال أبو اخلطاب سيأيت قوم جيادلونكم بشبهات القرآن فخ
 الدرداء إن مما

أخشى عليكم زلة العامل وجدال املنافق بالقرآن وعن عمر ثالث يهدمن الدين زلة العامل وجدال منافق بالقرآن وأئمة 
عليكم بالعلم وإياكم مضلون وعن ابن مسعود ستجدون أقواما يدعونكم إىل كتاب اهللا وقد نبذوه وراء ظهورهم ف

والتبدع وإياكم والتنطع وعليكم بالعتيق وعن عمر إمنا أخاف عليكم رجلني رجل يتأول القرآن على غري تأويله ورجل 
ينافس امللك على أخيه وهنا آثار يف هذا املعىن محلها العلماء على تأويل القرآن بالرأي مع طرح السنن وعليه محل كثري 

 إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حىت إذا مل يبق عاملا من العلماء قول النيب
اختذ الناس رؤساء جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا وما يف معناه فإن كثريا من أهل البدع هكذا فعلوا اطرحوا 

ا وأضلوا ورمبا ذكروا حديثا يعطى أن احلديث ال يلتفت إليه إال إذا األحاديث وتأولوا كتاب اهللا على غري تأويله فضلو
وافق كتاب اهللا تعاىل وذلك ما روى أنه عليه الصالة والسالم قال ما أتاكم عين فاعرضوه على كتاب اهللا فإن وافق 

 قال عبد الرمحن ابن مهدي كتاب اهللا فأنا قلته وإن خالف كتاب اهللا فلم أقله أنا وكيف أخالف كتاب اهللا وبه هداين اهللا
الزنادقة واخلوارج وضعوا ذلك احلديث قالوا وهذه األلفاظ ال تصح عنه عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه وقد 

 عارض هذا احلديث قوم فقالوا

ب اهللا حنن نعرضه على كتاب اهللا قبل كل شيء ونعتمد على ذلك قالوا فلما عرضناه على كتاب اهللا وجدناه خمالفا لكتا
ألنا مل جند يف كتاب اهللا أن ال نقبل من حديث رسول اهللا إال ما وافق كتاب اهللا بل وجدنا كتاب اهللا يطلق التأسي به 

واألمر بطاعته وحيذر من املخالفة عن أمره مجلة على كل حال هذا مما يلزم القائل إن السنة راجعة إىل الكتاب ولقد 
wرين كما كان ذلك فيمن تقدم فالقول ا وامليل إليها ميل عن الصراط املستقيم ضلت ذه الطريقة طوائف من املتأخ
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أعاذنا اهللا من ذلك مبنه فاجلواب أن هذه الوجوه املذكورة ال حجة فيها على خالف ما تقدم أما األوجه األول فألنا إذا 
 له ولغريه فتبني السنة أحد االحتمالني دون بنينا على أن السنة بيان للكتاب فال بد أن تكون بيانا ملا يف الكتاب احتمال

اآلخر فإذا عمل املكلف على وفق البيان أطاع اهللا فيما أراد بكالمه وأطاع رسوله يف مقتضى بيانه ولو عمل على خمالفة 
بيانه البيان عصى اهللا تعاىل يف عمله على خمالفة البيان إذ صار عمله على خالف ما أراد بكالمه وعصى رسوله يف مقتضى 

فلم يلزم من إفراد الطاعتني تباين املطاع فيه بإطالق وإذا مل يلزم ذلك مل يكن يف اآليات دليل على أن ما يف السنة ليس 
يف الكتاب بل قد جيتمعان يف املعىن ويقع العصيانان والطاعتان من جهتني وال حمال فيه ويبقى النظر يف وجود ما حكم به 

 لى أثر هذا حبول اهللا تعاىل وقوله يف السؤال فال بد أن يكون زائدا عليه مسلم ولكنرسول اهللا يف القرآن يأيت ع

هذا الزائد هل هو زيادة الشرح على املشروح إذ كان للشرح بيان ليس يف املشروح وإال مل يكن شرحا أم هو زيادة معىن 
ين وأيضا فإذا كان احلكم يف القرآن إمجاليا وهو آخر ال يوجد يف الكتاب هذا حمل الرتاع وعلى هذا املعىن يترتل الوجه الثا

يف السنة تفصيلي فكأنه ليس إياه فقوله أقيموا الصالة أمجل فيه معىن الصالة وبينه عليه الصالة والسالم فظهر من البيان ما 
 يف امل قبل البيان مل يظهر من املبني وإن كان معىن البيان هو معىن املبني ولكنهما يف احلكم خيتلفان أال ترى أن الوجه

التوقف ويف البيان العمل مبقتضاه فلما اختلفا حكما صار كإختالفهما معىن فاعتربت السنة اعتبار املفرد عن الكتاب وأما 
الثالث فسيأيت اجلواب عنه يف املسألة بعد هذا إن شاء اهللا وأما الرابع فإمنا وقع اخلروج عن السنة يف أولئك ملكان إعماهلم 

  وإطراحهم السنن ال من جهة أخرى وذلك أن السنة كما تبني توضحالرأي

احململ وتقيد املطلق وختصص العموم فتخرج كثريا من الصيغ القرآنية عن ظاهر مفهومها يف أصل اللغة وتعلم بذلك أن 
هذا النظر ضاال بيان السنة هو مراد اهللا تعاىل من تلك الصيغ فإذا طرحت واتبع ظاهر الصيغ مبجرد اهلوى صار صاحب 

يف نظره جاهال بالكتاب خابطا يف عمياء ال يهتدي إىل الصواب فيها إذ ليس للعقول من إدراك املنافع واملضار يف 
التصرفات الدنيوية إال الرتر اليسري وهي األخروية أبعد على اجلملة والتفصيل وأما ما احتجوا به من احلديث فإن مل يصح 

من الفريقني وإن صح أو جاء من طريق يقبل مثله فال بد من النظر فيه فإن احلديث إما وحي يف النقل فال حجة به ألحد 
من اهللا صرف وإما اجتهاد من الرسول عليه الصالة والسالم معترب بوحي صحيح من كتاب أو سنة وعلى كال التقديرين 

اهلوى إن هو إال وحي يوحى وإذا فرع على ال ميكن فيه التناقض مع كتاب اهللا ألنه عليه الصالة والسالم ما ينطق عن 
القول جبواز اخلطأ يف حقه فال يقر عليه ألبتة فال بد من الرجوع إىل الصواب والتفريع على القول بنفي اخلطأ أوىل أن ال 

ا يكون حيكم باجتهاده حكما يعارض كتاب اهللا تعاىل وخيالفه نعم جيوز أن تأيت السنة مبا ليس يف خمالفة وال موافقة بل مل
مسكوتا عنه يف القرآن إال إذا قام الربهان على خالف هذا اجلائز وهو الذي ترجم له يف هذه املسألة فحينئذ ال بد يف كل 

 حديث من املوافقة لكتاب اهللا كما صرح به احلديث املذكور فمعناه صحيح صح سنده

 احلديث عن عبد امللك بن سعيد بن سويد أو ال وقد خرج يف معىن هذا احلديث الطحاوي يف كتابه يف بيان مشكل
األنصاري عن أيب محيد وأيب أسيد أن رسول اهللا قال إذا مسعتم احلديث عين تعرفه قلوبكم وتلني له أشعاركم وأبشاركم 

wوترون أنه منكم قريب فأنا أوالكم به وإذا مسعتم حبديث عين تنكره قلوبكم وتند منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه 
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أنا أبعدكم منه وروى أيضا عن عبد امللك املذكور عن عباس بن سهل أن أيب بن كعب كان يف جملس فجعلوا منكر ف
يتحدثون عن رسول اهللا باملرخص واملشدد وأيب بن كعب ساكت فلما فرغوا قال أي هؤالء ما حديث بلغكم عن رسول 

هللا فإن رسول اهللا ال يقول إال اخلري وبني وجه ذلك اهللا يعرفه القلب ويلني له اجللد وترجون عنده فصدقوا بقول رسول ا
الطحاوي بأن اهللا تعاىل قال يف كتابه إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوم اآلية وقال مثاىن تقشعر منه جلود 

 عن أهل اإلميان مبا الذين خيشون رم اآلية وقال وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع اآلية فأخرب
هم عليه عند مساع كالمه وكان ما حيدثون به عن النيب من جنس ذلك ألنه كله من عند اهللا ففي كوم عند احلديث 

على ما يكونون عليه عند مساع القرآن دليل على صدق ذلك احلديث وإن كانوا خبالف ذلك وجب التوقف ملخالفته ما 
 احلديث موافقا ال خمالفا يف املعىن إذ لوسواه وما قاله يلزم منه أن يكون 

خالف ملا اقشعرت اجللود وال النت القلوب ألن الضد ال يالئم الضد وال يوافقه وخرج الطحاوي أيضا عن أيب هريرة 
عنه عليه الصالة والسالم إذا حدثتم عين حديثا تعرفونه وال تنكرونه فصدقوا به قلته أو مل أقله فإين أقول ما يعرف وال 
ينكر وإذا حدثتم عين حديثا تنكرونه وال تعرفونه فكذبوا به فإين ال أقول ما ينكر وال يعرف ووجه ذلك أن املروى إذا 

وافق كتاب اهللا وسنة نبيه لوجود معناه يف ذلك وجب قبوله ألنه إن مل يثبت أنه قاله بذلك اللفظ فقد قال معناه بغري 
 الصالة والسالم لألعجمي بكالمه وإذا كان احلديث خمالفا يكذبه القرآن ذلك من األلفاظ إذ يصح تفسري كالمه عليه

والسنة وجب أن يدفع ويعلم أنه مل يقله وهذا مثل ما تقدم أيضا واحلاصل من اجلميع صحة اعتبار احلديث مبوافقة القرآن 
 املعىن املقصود صحيحوعدم خمالفته وهو املطلوب على فرض صحة هذه املنقوالت وأما إن مل تصح فال علينا إذ 

وحيقق ذلك ما تقدم يف املسألة الثانية من الطرف األول من كتاب األدلة ففي ذلك املوضع من أمثلة هذا األصل يف 
املوافقة واملخالفة مجلة كافية وباهللا التوفيق وإذا ثبت هذا بقي النظر يف الوجه الذي دل الكتاب به على السنة حىت صار 

  جلملة وإن كانت بيانا له يف التفصيل وهي متضمنا لكليتها يف ا

  المسألة الرابعة فنقول وباهللا التوفيق إن للناس في هذا المعنى مآخذ

 منها ما هو عام جدا وكأنه جار جمرى أخذ الدليل من الكتاب على صحة العمل بالسنة ولزوم االتباع هلا وهو يف معىن 
سول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني اآلية وممن أخذ به أخذ اإلمجاع من معىن قوله تعاىل ومن يشاقق الر

عبد اهللا بن مسعود فروى أن امرأة من بين أسد أتته فقالت له بلغين أنك لعنت ذيت وذيت والوامشة واملستومشة وإنين قد 
لرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا قرأت ما بني اللوحني فلم أجد الذي تقول فقال هلا عبد اهللا أما قرأت وما آتاكم ا

واتقوا اهللا قالت بلى قال فهو ذاك ويف رواية قال عبد اهللا لعن اهللا الوامشات واملستومشات واملتنمصات واملتفلجات للحسن 
املغريات خلق اهللا قال فبلغ ذلك امرأة من بين أسد فقالت يا أبا عبد الرمحن بلغين عنك انك لعنت كيت وكيت فقال 

يل ال ألعن من لعنه رسول اهللا وهو يف كتاب اهللا فقالت املرأة لقد قرأت ما بني لوحي املصحف فما وجدته فقال لئن وما
w  كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال اهللا عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا 
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 مجيع ما جاء يف احلديث النبوي ويشعر بذلك فخذوه دون قوله وآلمرم فليغرين خلق اهللا إن تلك اآلية تضمنت احلديث
أيضا ما روى عن عبد الرمحن بن يزيد أنه رأى حمرما عليه ثيابه فنهاه فقال ائتين بأية من كتاب اهللا ترتع ثيايب فقرأ عليه 

منا وما آتاكم الرسول فخذوه اآلية وروى أن طاوسا كان يصلي ركعتني بعد العصر فقال له ابن عباس اتركهما فقال إ
ى عنهما أن تتخذا سنة فقال ابن عباس قد ى رسول اهللا صلى هللا عليه وسلم عن صالة بعد العصر فال أدري أتعذب 

عليها أم تؤجر ألن اهللا قال وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم وروى عن 
ات األوالد فقال هن أحرار قلت بأي شيء قال بالقرآن قلت بأي شيء يف احلكم ابن أبان أنه سأل عكرمة عن أمه

القرآن قال قال اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم وكان عمر من أويل األمر قال 
ل مدخل املعاين التفصيلية اليت عتقت ولو بسقط وهذا املأخذ يشبه االستدالل على إعمال السنة أو هو هو ولكنه أدخ

يدل عليها الكتاب من السنة ومنها الوجه املشهور عند العلماء كاألحاديث اآلتية يف بيان ما أمجل ذكره من األحكام إما 
لواحقه أو ما أشبه ذلك كبياا للصلوات على اختالفها يف  حبسب كيفيات العمل أو أسبابه أو شروطه أو موانعه أو

كوعها وسجودها وسائر أحكامها وبياا للزكاة يف مقاديرها وأوقاا ونصب األموال املزكاة وتعيني ما يزكى مواقيتها ور
مما ال يزكى وبيان أحكام الصوم ومما فيه ما مل يقع النص عليه يف الكتاب وكذلك الطهارة احلدثية واخلبثية واحلج 

يتعلق ا من الطالق والرجعة والظهار واللعان والبيوع وأحكامها والذبائح والصيد وما يؤكل مما ال يؤكل واألنكحة وما 
واجلنايات من القصاص وغريه كل ذلك بيان ملا وقع جممال يف القرآن وهو الذى يظهر دخوله حتت اآلية الكرمية وأنزلنا 

 أجتد يف كتاب اهللا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم وقد روى عن عمران بن حصني أنه قال لرجل إنك امرؤ أمحق
الظهر أربعا ال جيهر فيها بالقراءة مث عدد إليه الصالة والزكاة وحنو هذا مث قال أجتد هذا يف كتاب اهللا مفسرا إن كتاب اهللا 

أم هذا وإن السنة تفسر ذلك وقيل ملطرف بن عبد اهللا بن الشخري ال حتدثونا إال بالقرآن فقال له مطرف واهللا ما نريد 
بدال ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا وروى األوزاعي عن حسان بن عطية قال كان الوحي يرتل على رسول بالقرآن 

اهللا وحيضره جربيل بالسنة الىت تفسر ذلك قال األوزاعي الكتاب أحوج إىل السنة من السنة إىل الكتاب قال ابن عبد الرب 
 حنبل عن احلديث الذي روى أن السنة قاضية على الكتاب فقال ما يريد أا تقضى عليه وتبني املراد منه وسئل أمحد بن

أجسر على هذا أن أقوله ولكين أقول إن السنة تفسر الكتاب وتبينه فهذا الوجه يف التفصيل أقرب إىل املقصود وأشهر يف 
السنة على الكمال زيادة إىل ومنها النظر إىل ما دل عليه الكتاب يف اجلملة وأنه موجود يف  استعمال العلماء يف هذا املعىن

ما فيها من البيان والشرح وذلك أن القرآن الكرمي أتى بالتعريف مبصاحل الدارين جلبا هلا والتعريف مبفاسدمها دفعا هلا وقد 
مر أن املصاحل ال تعدو الثالثة األقسام وهى الضروريات ويلحق ا مكمالا واحلاجيات ويضاف إليها مكمالا 

 ويليها مكمالا وال زائد على هذه الثالثة املقررة يف كتاب املقاصد وإذا نظرنا إىل السنة وجدناها ال تزيد والتحسينيات
على تقرير هذه األمور فالكتاب أتى ا أصوال يرجع إليها والسنة أتت ا تفريعا على الكتاب وبيانا ملا فيه منها فال جتد 

م فالضروريات اخلمس كما تأصلت يف الكتاب تفصلت يف السنة فإن حفظ يف السنة إال ما هو راجع إىل تلك األقسا
wالدين حاصله يف ثالثة معان وهى اإلسالم واإلميان واإلحسان فأصلها يف الكتاب وبياا يف السنة ومكمله ثالثة أشياء 
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يف أصله وأصل هذه يف وهى الدعاء إليه بالترغيب والترهيب وجهاد من عانده أو رام إفساده وتاليف النقصان الطارئ 
الكتاب وبياا يف السنة على الكمال وحفظ النفس حاصله يف ثالثة معان وهى إقامة أصله بشرعية التناسل وحفظ بقائه 

بعد خروجه من العدم إىل الوجود من جهة املأكل واملشرب وذلك ما حيفظه من داخل وامللبس واملسكن وذلك ما حيفظه 
صله يف القرآن ومبني يف السنة ومكمله ثالثة أشياء وذلك حفظه عن وضعه ىف حرام خارج ومجيع هذا مذكور أ من

كالزىن وذلك بأن يكون على النكاح الصحيح ويلحق به كل ما هو من متعلقاته كالطالق واخللع واللعان وغريها وحفظ 
 به من الذبائح والصيد وشرعية احلد ما يتغذى به أن يكون مما ال يضر أو يقتل أو يفسد وإقامة ما ال تقوم هذه األمور إال

والقصاص ومراعاة العوارض الالحقة وأشباه ذلك وقد دخل حفظ النسل يف هذا القسم وأصوله يف القرآن والسنة بينتها 
وحفظ املال راجع إىل مراعاة دخوله يف األمالك وكتنميته أن ال يفي ومكمله دفع العوارض وتاليف األصل بالزجر واحلد 

يف القرآن والسنة وحفظ العقل يتناول ما ال يفسده وهو يف القرآن ومكملة شرعية احلد أو الزجر وليس يف  وهووالضمان 
القرآن له أصل على اخلصوص فلم يكن له يف السنة حكم على اخلصوص أيضا فبقى احلكم فيه إىل اجتهاد األمة وإن أحلق 

 يف اللعان والقذف هذا وجه يف االعتبار يف الضروريات بالضروريات حفظ العرض فله يف الكتاب أصل شرحته السنة
ولك أن تأخذها على ما تقدم يف أول كتاب املقاصد فيحصل املراد أيضا وإذا نظرت اىل احلاجيات وكذلك التحسينيات 

 وقد كملت قواعد الشريعة يف القرآن ويف السنة فلم يتخلف عنها شيء واالستقراء يبني ذلك ويسهل على من هو عامل

بالكتاب والسنة وملا كان السلف الصاحل كذلك قالوا به ونصوا عليه حسبما تقدم عن بعضهم فيه ومن تشوف إىل مزيد 
 فإن دوران احلاجيات على التوسعة والتيسري ورفع احلرج والرفق

ر إزالتها ويف فبالنسبة إىل الدين يظهر يف مواضع شرعية الرخص يف الطهارة كالتيمم ورفع حكم النجاسة فيما إذا عس
الصالة بالقصر ورفع القضاء يف اإلغماء واجلمع والصالة قاعدا وعلى جنب وىف الصوم بالفطر يف السفر واملرض وكذلك 

سائر العبادات فالقرآن إن نص على بعض التفاصيل كالتيمم والقصر والفطر فذاك وإال فالنصوص على رفع احلرج فيه 
رخص حبسبها والسنة أول قائم بذلك وبالنسبة إىل النفس أيضا يظهر يف مواضع منها كافية وللمجتهد إجراء القاعدة والت

مواضع الرخص كامليتة للمضطر وشرعية املواساة بالزكاة وغريها وإباحة الصيد وإن مل يتأت فيه من إراقة الدم احملرم ما 
 وإجازة بعض اجلهاالت فيه بناء على ترك يتأتى بالذكاة األصلية ويف التناسل من العقد على البضع من غري تسمية صداق

املشاحة كما يف البيوع وجعل الطالق ثالثا دون ما هو أكثر وإباحة الطالق من أصله واخللع وأشباه ذلك وبالنسبة إىل 
 املال أيضا يف الترخيص يف الغرر اليسري واجلهالة اليت

عة والقراض واملساقاة وحنوها ومنه التوسعة يف ادخار ال انفكاك عنها يف الغالب ورخصة السلم والعرايا والقرض والشف
األموال وإمساك ما هو فوق احلاجة منها والتمتع بالطيبات من احلالل على جهة القصد من غري إسراف وال إقتار 

ش وبالنسبة إىل العقل يف رفع احلرج عن املكره وعن املضطر على قول من قال به يف اخلوف على النفس عند اجلوع والعط
واملرض وما أشبه ذلك كل ذلك داخل حتت قاعدة رفع احلرج ألن أكثره اجتهادي وبينت السنة منه ما حيتذى حذوه 
wفرجع إال تفسري ما أمجل من الكتاب وما فسر من ذلك يف الكتاب فالسنة ال تعدوه وال خترج عنه وقسم التحسينيات 
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رم األخالق وما حيسن يف جماري العادات كالطهارات بالنسبة جار أيضا كجريان احلاجيات فإا راجعة إىل العمل مبكا
إىل الصلوات على رأي من رأى أا من هذا القسم وأخذ الزينة من اللباس وحماسن اهليئات والطيب وما أشبه ذلك 

 وانتخاب األطيب واألعلى يف الزكوات واإلنفاقات

سان وآداب األكل والشرب وحنو ذلك وبالنسبة إىل النسل وآداب الرفق يف الصيام وبالنسبة إىل النفوس كالرفق واإلح
كاإلمساك باملعروف أو التسريح باإلحسان من عدم التضييق على الزوجة وبسط الرفق يف املعاشرة وما أشبه ذلك 
لعقل وبالنسبة إىل املال كأخذه من غري إشراف نفس والتورع يف كسبه واستعماله والبذل منه على احملتاج وبالنسبة إىل ا

كمباعدة اخلمر وجمانبتها وإن مل يقصد استعماهلا بناء على أن قوله تعاىل فاجتنبوه يراد به اانبة بإطالق فجميع هذا له 
أصل يف القرآن بينه الكتاب على إمجال أو تفصيل أو على الوجهني معا وجاءت السنة قاضية على ذلك كله مبا هو 

املقصود هنا التنبيه والعاقل يتهدى منه ملا مل يذكر مما أشري إليه وباهللا التوفيق ومنها أوضح يف الفهم وأشفى يف الشرح وإمنا 
النظر إىل جمال االجتهاد احلاصل بني الطرفني الواضحني وهو الذي تبني يف كتاب االجتهاد من هذا اموع وجمال القياس 

األول وذلك أنه يقع يف الكتاب النص على طرفني مبينني الدائر بني األصول والفروع وهو املبني يف دليل القياس ولنبدأ ب
فيه أو يف السنة كما تقدم يف املأخذ الثاين وتبقى الواسطة على اجتهاد والتباين اذبة الطرفني إياها فرمبا كان وجه النظر 

ناظر أو كان حمل تعبد ال فيها قريب املأخذ فيترك إىل أنظار اتهدين حسبما تبني يف كتاب االجتهاد ورمبا بعد على ال
جيري على مسلك املناسبة فيأيت من رسول اهللا فيه البيان وأنه الحق بأحد الطرفني أو آخذ من كل واحد منهما بوجه 

 احتياطي أو غريه وهذا هو املقصود هنا

ميكن حلاقها ويتضح ذلك بأمثلة أحدها أن اهللا تعاىل أحل الطيبات وحرم اخلبائث وبقى بني هذين األصليني أشياء 
بأحدمها فبني عليه الصالة والسالم يف ذلك ما اتضح به األمر فنهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب 
من الطري وى عن أكل حلوم احلمر األهلية وقال إا ركس وسئل ابن عمر عن القنفذ قال كل وتال قل ال أجد فيما 

رة يرويه عن النيب ويقول هو خبيثة من اخلبائث فقال ابن عمر إن قاله النيب فهو أوحى إيل اآلية فقال له إنسان إن أبا هري
كما قال وخرج أبو داود ى عليه الصالة والسالم عن أكل اجلاللة وألباا وذلك ملا يف حلمها ولبنها من أثر اجللة وهى 

ة والسالم الضب واحلباري واألرنب العهدة فهذا كله راجع إىل معىن اإلحلاق بأصل اخلبائث كما أحلق عليه الصال
وأشباهها بأصل الطيبات والثاين أن اهللا تعاىل أحل من املشروبات ما ليس مبسكر كاملاء واللنب والعسل وأشباهها وحرم 

 اخلمر من املشروبات ملا فيها من إزالة العقل املوقع للعداوة

لني ما ليس مبسكر حقيقة ولكنه يوشك أن يسكر وهو والبغضاء والصد عن ذكر اهللا وعن الصالة فوقع فيما بني األص
نبيذ الدباء واملزفت والنقري وغريها فنهى عنها إحلاقا هلا باملسكرات حتقيقا سدا للذريعة مث رجع إىل حتقيق األمر يف أن 

ام وبقى يف األصل اإلباحة كاملاء والعسل فقال عليه الصالة والسالم كنت يتكم عن االنتباذ فانتبذوا وكل مسكر حر
قليل املسكر على األصل من التحرمي فبني أن ما أسكر كثريه فقليله حرام وكذلك ى عن اخلليطني للمعىن الذي ى من 
wأجله عن االنتباذ يف الدباء واملزفت وغريمها فهذا وحنوه دائر يف املعىن بني األصلني فكان البيان من رسول اهللا يعني ما دار 
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ضاف من األصلني والثالث أن اهللا أباح من صيد اجلارح املعلم ما أمسك عليك وعلم من ذلك أن ما بينهما إىل أي جهة ي
مل يكن معلما فصيده حرام إذ مل ميسك إال على نفسه فدار بني األصلني ما كان معلما ولكنه أكل من صيده فالتعليم 

ألصالن فجاءت السنة ببيان ذلك فقال عليه يقتضي أنه أمسك عليك واألكل يقتضي أنه اصطاد لنفسه ال لك فتعارض ا
 الصالة والسالم فإن أكل فال تأكل فإين أخاف أن

يكون إمنا أمسكه على نفسه ويف حديث آخر إذا قتله ومل يأكل منه شيئا فإمنا أمسكه عليك وجاء يف حديث آخر إذا 
ني الظاهرين والرابع أن النهي ورد أرسلت كلبك وذكرت اسم اهللا فكل وإن أكل منه احلديث ومجيع ذلك رجوع لألصل

على احملرم أن ال يقتل الصيد مطلقا وجاء أن على من قتله عمدا اجلزاء وأبيح للحالل مطلقا فمن قتله فال شيء عليه فبقى 
قتله خطأ يف حمل النظر فجاءت السنة بالتسوية بني العمد واخلطأ قال الزهري جاء القرآن باجلزاء على العامد وهو يف 

طأ سنة والزهري من أعلم الناس بالسنن واخلامس أن احلالل واحلرام من كل نوع قد بينه القرآن وجاءت بينهما أمور اخل
ملتبسة ألخذها بطرف من احلالل واحلرام فبني صاحب السنة من ذلك على اجلملة وعلى التفصيل فاألول قوله احلالل 

الثاين قوله يف حديث عبد اهللا بن زمعة واحتجيب منه يا سودة ملا بني واحلرام بني وبينهما أمور مشتبهات احلديث ومن 
 رأى من شبهه بعتبة احلديث

ويف حديث عدي بن حامت يف الصيد فإذا اختلط بكالبك كلب من غريها فال تأكل ال تدري لعله قتله الذي ليس منها 
هورا ال ينجسه شيء فحكم بأحد الطرفني وقال يف بئر بضاعة وقد كانت تطرح فيها احليض والعذرات خلق اهللا املاء ط

وهو الطهارة وجاء يف الصيد كل ما أصميت ودع ما أمنيت وقال يف حديث عقبة بن احلرث يف الرضاع إذا أخربته املرأة 
 السوداء بأا أرضعته واملرأة الىت أراد تزوجها قال فيه كيف ا وقد

القبيل كثرية والسادس أن اهللا عز وجل حرم الزىن وأحل التزويج زعمت أا قد أرضعتكما دعها عنك إىل أشياء من هذا 
وملك اليمني وسكت عن النكاح املخالف للمشروع فإنه ليس بنكاح حمض وال سفاح حمض فجاء يف السنة ما بني 

صل احلكم يف بعض الوجوه حىت يكون حمال الجتهاد العلماء يف إحلاقه بأحد األصلني مطلقا أو يف بعض األحوال وباأل
اآلخر يف حال آخر فجاء يف احلديث أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن 

دخل ا فلها املهر مبا استحل منها وهكذا سائر ما جاء يف النكاح الفاسد من السنة والسابع أن اهللا أحل صيد البحر فيما 
رم من اخلبائث فدارت ميتة البحر بني الطرفني فأشكل حكمها فقال عليه الصالة أحل من الطيبات وحرم امليتة فيما ح

 والسالم هو الطهور مآؤه احلل ميتته وروى يف بعض احلديث

أحلت ميتتان احليتان واجلراد وأكل عليه الصالة والسالم مما قذفه البحر ملا أتى به أبو عبيدة والثامن أن اهللا تعاىل جعل 
ص من األطراف بعضها من بعض يف قوله تعاىل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إىل آخر اآلية هذا النفس بالنفس وأق

يف العمد وأما اخلطأ فالدية لقوله فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله وبني عليه الصالة والسالم دية األطراف على 
نني إذا أسقطته أمه بالضربة وحنوها فإنه يشبه جزء اإلنسان النحو الذي يأيت حبول اهللا فجاء طرفان أشكل بينهما اجل

wكسائر األطراف ويشبه اإلنسان التام خللقته فبينت السنة فيه أن ديته الغرة وأن له حكم نفسه لعدم متحض أحد الطرفني 
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فني فاحتملهما فقال يف له والتاسع أن اهللا حرم امليتة وأباح املذكاة فدار اجلنني اخلارج من بطن املذكاة ميتا بني الطر
 احلديث ذكاة اجلنني ذكاة

أمه ترجيحا جلانب اجلزئية على جانب االستقالل والعاشر أن اهللا قال فإن كن نساء فوق اثنتني فلهن ثلثا ما ترك وإن 
ه كانت واحدة فلها النصف فبقيت البنتان مسكوتا عنهما فنقل يف السنة حكمهما وهو إحلاقهما مبا فوق البنتني ذكر

القاضي إمساعيل فهذه أمثلة يستعان ا على ما سواها فإنه أمر واضح ملن تأمل وراجع إىل أحد األصلني املنصوص عليهما 
أو إليهما معا فيأخذ من كل منهما بطرف فال خيرج عنهما وال يعدومها وأما جمال القياس فإنه يقع يف الكتاب العزيز 

 حكمها وتقرب إىل الفهم احلاصل من إطالقها أن بعض املقيدات مثلها أصول تشري إىل ما كان من حنوها أن حكمه
فيجتزى بذلك األصل عن تفريع الفروع اعتمادا على بيان السنة فيه وهذا النحو بناء على أن املقيس عليه وإن كان خاصا 

 يف حكم العام معىن وقد

اب أصال وجاءت السنة مبا يف معناه أو ما يلحق به مر يف كتاب األدلة بيان هذا املعىن فإذا كان كذلك ووجدنا يف الكت
أو يشبهه أو يدانيه فهو املعىن ههنا وسواء علينا أقلنا إن النيب قاله بالقياس أو بالوحي إال أنه جار يف أفهامنا جمرى املقيس 

رم الربا وربا اجلاهلية واألصل الكتاب شامل له باملعىن املفسر يف أول كتاب األدلة وله أمثلة أحدمها أن اهللا عز وجل ح
الذي قالوا فيه إمنا البيع مثل الربا هو فسخ الدين يف الدين يقول الطالب إما أن تقضي وإما أن ترىب وهو الذي دل عليه 

 أيضا قوله تعاىل وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم

ه ربا العباس بن عبد املطلب فإنه ال تظلمون وال تظلمون فقال عليه الصالة والسالم وربا اجلاهلية موضوع وأول ربا أضع
موضوع كله وإذا كان كذلك وكان املنع فيه إمنا هو من أجل كونه زيادة على غري عوض أحلقت السنة به كل ما فيه 
زيادة بذلك املعىن فقال عليه الصالة والسالم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر 

لح مثال مبثل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أرىب فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا وامللح بامل
كان يدا بيد مث زاد على ذلك بيع النساء إذا اختلفت األصناف وعده من الربا ألن النساء يف أحد العوضني يقتضي الزيادة 

 ألن بيع هذا اجلنسويدخل فيه حبكم املعىن السلف جير نفعا وذلك 

مبثله يف اجلنس من باب بدل الشيء بنفسه لتقارب املنافع فيما يراد منها فالزيادة على ذلك من باب إعطاء عوض على 
غري شيء وهو ممنوع واألجل يف أحد العوضني ال يكون عادة إال عند مقارنة الزيادة به يف القيمة إذ ال يسلم احلاضر يف 

و أعلى من احلاضر يف القيمة وهو الزيادة ويبقى النظر مل جاز مثل هذا يف غري النقدين واملطعومات الغائب إال ابتغاء ما ه
ومل جيز فيهما حمل نظر خيفي وجهه على اتهدين وهو من أخفى األمور الىت مل يتضح معناها إىل اليوم فلذلك بينتها 

 كما وكل إليهم النظر يف كثري من حمال االجتهاد فمثل هذا السنة إذ لو كانت بينة لوكل يف الغالب أمرها إىل اتهدين
 جار جمرى األصل والفرع يف القياس فتأمله

والثاين أن اهللا تعاىل حرم اجلمع بني األم وابنتها يف النكاح وبني األختني وجاء يف القرآن وأحل لكم ما وراء ذلكم فجاء 
wتها أو خالتها من باب القياس ألن املعىن الذي ألجله ذم اجلمع بني يه عليه الصالة والسالم عن اجلمع بني املرأة وعم
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أولئك موجود هنا وقد يروى يف هذا احلديث فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم والتعليل يشعر بوجه القياس والثالث 
ك يف ماء البحر فجاءت أن اهللا تعاىل وصف املاء الطهور بأنه أنزله من السماء وأنه أسكنه يف األرض ومل يأت مثل ذل

السنة بإحلاق ماء البحر بغريه من املياه بأنه الطهور ماؤه احلل ميتته والرابع أن الدية يف النفس ذكرها اهللا تعاىل يف القرآن 
ومل يذكر ديات األطراف وهى مما يشكل قياسها على العقول فبني احلديث من دياا ما وضح به السبيل وكأنه جار 

لذي يشكل أمره فال بد من الرجوع إليه وحيذى حذوه واخلامس أن اهللا تعاىل ذكر الفرائض املقدرة من جمرى القياس ا
النصف والربع والثمن والثلث والسدس ومل يذكر مرياث العصبة إال ما أشار إليه قوله يف األبوين فإن مل يكن له ولد 

 وورثه أبواه فألمه الثلث اآلية وقوله يف األوالد للذكر

حظ األنثيني وقوله يف آية الكاللة وهو يرثها إن مل يكن هلا ولد وقوله وإن كانوا إخوة رجاال ونساء فللذكر مثل مثل 
حظ األنثيني فاقتضى أن ما بقى بعد الفرائض املذكورة فللعصبة وبقى من ذلك ما كان من العصبة غري هؤالء املذكورين 

الة والسالم أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو ألوىل رجل ذكر ويف كاجلد والعم وابن العم وأشباههم فقال عليه الص
رواية فألوىل عصبة ذكر فأتى هذا على ما بقى مما حيتاج إليه بعد ما نبه الكتاب على أصله والسادس أن اهللا تعاىل ذكر 

ني سائر القرابات من الرضاعة من حترمي الرضاعة قوله وأمهاتكم الآلتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة فأحلق النيب ات
الىت حيرمن من النسب كالعمة واخلالة وبنت األخ وبنت األخت وأشباه ذلك وجهة إحلاقها هى جهة اإلحلاق بالقياس إذ 
ذاك من باب القياس بنفي الفارق نصت عليه السنة إذ كان ألهل االجتهاد سوى النيب عليه الصالة والسالم يف ذلك نظر 

 اق والقصر على التعبد فقال عليه الصالة والسالم إن اهللا حرم من الرضاعة ما حرم من النسبوتردد بني اإلحل

وسائر ما جاء يف هذا املعىن مث أحلق باإلناث الذكور ألن اللنب للفحل ومن جهة در املرأة فإذا كانت املرأة بالرضاع 
هيم فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا وقال تعاىل أو مل يروا فالذي له اللنب أم بال إشكال والسابع أن اهللا حرم مكة بدعاء إبرا

أنا جعلنا حرما آمنا وذلك حرم اهللا مكة فدعا رسول اهللا ربه للمدينة مبثل ما دعا به إبراهيم ملكة ومثله معه فأجابه اهللا 
رواية وال يريد أحد أهل وحرم ما بني البتيها فقال إين أحرم ما بني البىت املدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها ويف 

 املدينة بسوء إال أذابه اهللا يف النار ذوب الرصاص أو ذوب امللح يف املاء ويف حديث آخر

فمن أحدث فيها حدثا أو آوي حمدثا فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل اهللا منه يوم القيامة صرفا وال عدال 
ع من اإلحلاق مبكة يف احلرمة وقد جاء فيها قوله تعاىل إن الذين كفروا ويصدون ومثله يف صحيفة على املتقدمة فهذا نو

عن سبيل اهللا واملسجد احلرام إىل قوله ومن يرد فيه باحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم واإلحلاد شامل لكل عدول عن 
 ا يف هذا املعىن والثامن أن اهللا الصواب إىل الظلم وارتكاب املنهيات على تنوعها حسبما فسرته السنة فاملدينة الحقة

تعاىل قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان اآلية فحكم يف األموال بشهادة النساء 
منضمة إىل شهادة رجل وظهر به ضعف شهادن ونبه على ذلك يف قوله ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي 

 العقل بأن شهادة امرأتني تعدل شهادة رجل وحني ثبت ذلك بالقرآن وقال فيه أن تضل إحدامها لب منكن وفسر نقصان
wفتدكر إحدامها األخرى دل عل احنطاطهن عن درجة الرجل فأحلقت السنة بذلك اليمني مع الشاهد فقضى عليه الصالة 
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عاىل إن الذين يشترون بعهد اهللا وأميام مثنا والسالم بذلك ألن لليمني يف اقتطاع احلقوق واقتضائها حكما قضى به قوله ت
قليال اآلية فجرى الشاهد واليمني جمرى الشاهدين أو الشاهد واملرأتني يف القياس إال أنه خيفى فبينته السنة والتاسع أن اهللا 

وملن جاء به محل بعري تعاىل ذكر البيع يف الرقاب وأحله وذكر اإلجارة يف بعض األشياء كاجلعل املشار إليه يف قوله تعاىل 
 واإلجارة على

القيام مبال اليتيم يف قوله ومن كان فقريا فليأكل باملعروف ويف العمال على الصدقة كقوله تعاىل والعاملني عليها ويف بعض 
رضني منافع ال تأيت على سائرها فأطلقت السنة فيها القول بالنسبة إىل سائر منافع الرقاب من الناس والدواب والدور واأل

فبني النيب من ذلك كثريا ووكل سائرها إىل أنظار اتهدين وهذا هو اال القياسي املعترب يف الشرع وال علينا أقصد النيب 
عليه الصالة والسالم القياس على اخلصوص أم ال ألن مجيع ذلك يرجع إىل قصده بيان ما أنزل اهللا إليه على أي وجه كان 

 عن إبراهيم يف شأن الرؤيا مبا أخرب به من ذبح ولده وعن رؤيا يوسف ورؤيا الفتيني وكانت والعاشر أن اهللا تعاىل أخرب
رؤيا صادقة ومل يدل ذلك على صدق كل رؤيا فبني النيب أحكام ذلك وأن الرؤيا الصاحلة من الرجل الصاحل جزء من 

 فتضمن إحلاق غري أولئك املذكورين م وهو أجزاء النبوة وأا من املبشرات وأا على أقسام إىل غري ذلك من أحكامها
املعىن الذي يف القياس واألمثلة يف هذا املعىن كثرية ومنها النظر إىل ما يتألف من أدلة القرآن املتفرقة من معان جمتمعة فإن 

أيت السنة مبقتضى األدلة قد تأيت يف معان خمتلفة ولكن يشملها معىن واحد شبيه باألمر يف املصاحل املرسلة واالستحسان فت
 ذلك املعىن الواحد فيعلم أو يظن أن ذلك

املعىن مأخوذ من جمموع تلك األفراد بناء على صحة الدليل الدال على أن السنة إمنا جاءت مبينة للكتاب ومثال هذا 
ن الكتاب الوجه ما تقدم يف أول كتاب األدلة الشرعية يف طلب معىن قوله عليه الصالة والسالم ال ضرر وال ضرار م

ويدخل فيه ما يف معىن هذا احلديث من األحاديث فال معىن لإلعادة ومنها النظر إىل تفاصيل األحاديث يف تفاصيل القرآن 
 وإن كان

يف السنة بيان زائد ولكن صاحب هذا املأخذ يتطلب أن جيد كل معىن يف السنة مشارا إليه من حيث وضع اللغة ال من 
 القرآن وملثله مث ننظر يف صحته أو عدم صحته وله أمثلة كثرية أحدها حديث ابن عمر جهة أخرى أو منصوصا عليه يف

يف تطليقه زوجه وهى حائض فقال عليه الصالة والسالم لعمر مره فلرياجعها مث ليتركها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر مث 
ق هلا النساء يعين أمره يف قوله يا أيها النيب إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن ميس فتلك العدة الىت أمر اهللا أن يطل

إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدن والثاين حديث فاطمة بنت قيس يف أن رسول اهللا مل جيعل هلا سكىن وال نفقة إذ طلقها 
له وال خيرجن ألبتة وشأن املبتوتة أن هلا السكىن وإن مل يكن هلا نفقة ألا بذت على أهلها بلساا فكان ذلك تفسريا لقو

إال أن يأتني بفاحشة مبينة والثالث حديث سبيعة األسلمية إذ ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فأخربها عليه الصالة 
 والسالم أن قد حلت فبني احلديث أن قوله تعاىل والذين

 تعاىل وأوالت يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا خمصوص يف غري احلامل وأن قوله
wاألمحال أجلهن أن يضعن محلهن عام يف املطلقات وغريهن والرابع حديث أيب هريرة يف قوله فبدل الذين ظلموا قوال غري 
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الذي قيل هلم قالوا حبة يف شعرة يعين عوض قوله وقولوا حطة واخلامس حديث جابر عن النيب حني قدم مكة طاف 
راهيم مصلى فصلى خلف املقام مث أتى احلجر فاستلمه مث قال نبدأ مبا بدأ اهللا به وقرأ بالبيت سبعا فقرأ واختذوا من مقام إب

إن الصفا واملروة من شعائر اهللا والسادس حديث النعمان بن بشري عن النيب يف قوله تعاىل وقال ربكم ادعوىن أستجب 
 بن حامت قال ملا نزلت حىت يتبني لكم اخليط لكم قال الدعاء هو العبادة وقرأ اآلية إىل قوله داخرين والسابع حديث عدي

 األبيض من اخليط األسود من الفجر قال يل النيب

إمنا ذلك بياض النهار من سواد الليل والثامن حديث مسرة بن جندب أن النيب قال صالة الوسطى صالة العصر وقال يوم 
ى حىت غابت الشمس والتاسع حديث أيب هريرة األحزاب اللهم امأل قبورهم وبيوم نارا كما شغلونا عن صالة الوسط

قال عليه الصالة والسالم إن موضع سوط يف اجلنة خلري من الدنيا وما فيها اقرءوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وادخل 
 اجلنة فقد فاز والعاشر حديث أنس يف الكبائر قال عليه الصالة والسالم فيها الشرك باهللا وعقوق الوالدين وقتل النفس

 وقول الزور ومث أحاديث أخر فيها ذكر الكبائر ومجيعها تفسري لقوله تعاىل إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه اآلية

وهذا النمط يف السنة كثري ولكن القرآن ال يفي ذا املقصود على النص واإلشارة العربية الىت تستعملها العرب أو حنوها 
واحليض والنفاس واللقطة والقراض واملساقاة والديات والقسامات وأشباه وأول شاهد يف هذا الصالة واحلج والزكاة 

ذلك من أمور ال حتصى فامللتزم هلذا ال يفي مبا ادعاه إال أن يتكلف يف ذلك مآخذ ال يقبلها كالم العرب وال يوافق على 
اب الذي شرع يف التنبيه عليه فلم مثلها السلف الصاحل وال العلماء الراسخون يف العلم ولقد رام بعض الناس فتح هذا الب

يوف به إال على التكلف املذكور والرجوع إىل املآخذ األول يف مواضع كثرية مل يتأت له فيها نص وال إشارة إىل 
خصوصات ما ورد يف السنة فكان ذلك نازال بقصده الذي قصد وهذا الرجل املشار إليه مل ينصب نفسه يف هذا املقام إال 

 األحاديث الىت خرج مسلم ابن احلجاج يف كتابه املسند الصحيح دون ما سواها مما نقله األئمة سواه الستخراج معاين
وهو من غرائب املعاين املصنفة يف علوم القرآن واحلديث وأرجو أن يكون ما ذكر هنا من املآخذ موفيا بالغرض يف الباب 

دوا من األحاديث الىت قالوا إن القرآن مل ينبه عليها فقوله واهللا املوفق للصواب فصل وقد ظهر مما تقدم اجلواب عما أور
 عليه الصالة والسالم يوشك رجل منكم متكئا على

أريكته إىل آخره ال يتناول ما حنن فيه فإن احلديث إمنا جاء فيمن يطرح السنة معتمدا على رأيه يف فهم القرآن وهذا مل 
 عن الطريقة املثلى وقوله أال وإن ما حرم رسول اهللا مثل ما حرم اهللا ندعه يف مسألتنا هذه بل هو رأي أولئك اخلارجني

صحيح على الوجه املتقدم إما بتحقيق املناط الدائر بني الطرفني الواضحني واحلكم عليه وإما بالطريقة القياسية وإما بغريها 
رمي كل ذي ناب من السباع وكل ذي من املآخذ املتقدمة ومر اجلواب عن حترمي نكاح املرأة على عمتها أو خالتها وحت

خملب من الطري وعن العقل وأما فكاك األسري فمأخوذ من قوله تعاىل وإن استنصروكم ىف الدين فعليكم النصر وهذا فيمن 
ىل مل يهاجر إذا مل يقدر على اهلجرة إال باالنتصار بغريه فعلى الغري النصر واألسري يف هذا املعىن أوىل بالنصر فهو مما يرجع إ
النظر القياسي وأما أن ال يقتل مسلم بكافر فقد انتزعها العلماء من الكتاب كقوله ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني 

wسبيال وقوله ال يستوى أصحاب النار وأصحاب اجلنة وهذه اآلية أبعد ولكن األظهر أنه لو كان حكمها موجودا يف 
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ي خارجة عن القرآن حيث قال ما عندنا إال كتاب اهللا وما يف هذه الصحيفة القرآن على التنصيص أو حنوه مل جيعلها عل
إذ لو كان يف القرآن لعد الثنتني دون قتل املسلم بالكافر وميكن أن يؤخذ حكم املسألة مأخذ القياس املتقدم ألن اهللا تعاىل 

 فر فأوىل أن ال يقاد من املسلم للكافرقال احلر باحلر والعبد بالعبد فلم يقد من احلر للعبد والعبودية من آثار الك

وأما إخفار ذمه املسلم فهو من باب نقض العهد وهو يف القرآن وأقرب اآليات إليه قوله تعاىل والذين ينقضون عهد اهللا 
 من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل ويفسدون يف األرض أولئك هلم اللعنة وهلم سوء الدار ويف اآلية األخرى

أولئك هم اخلاسرون وقد مر حترمي املدينة وانتزاعه من القرآن وأما من توىل قوما بغري إذن مواليه فداخل باملعىن يف قطع ما 
أمر اهللا به أن يوصل وأيضا فإن االنتفاء من والء صاحب الوالء الذى هو حلمة كلحمة النسب كفر لنعمة ذلك الوالء 

د قال تعاىل فيها واهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم كما هو يف االنتساب إىل غري األب وق
بنني وحفدة ورزقكم من الطيبات أفباطل يؤمنون وبنعمة اهللا هم يكفرون وصدق هذا املعىن ما يف الصحيح من قوله أميا 

 معاذ ظاهر يف أن ما مل يصرح عبد أبق من مواليه فقد كفر حىت يرجع إليهم وفيه إذا أبق العبد مل تقبل له صالة وحديث
 به يف القرآن وال حصل بيانه فيه فهو

  مبني يف السنة وإال فاالجتهاد يقضي عليه وليس فيه معارضة ملا تقدم 

  المسألة الخامسة حيث قلنا أن الكتاب دال على السنة وإن السنة إنما جاءت مبينة له

ذلك وباجلملة ما يتعلق بأفعال املكلفني من جهة التكليف وأما ما  فذلك بالنسبة إىل األمر والنهي واإلذن أو ما يقتضي 
خرج عن ذلك من األخبار عما كان أو ما يكون مما ال يتعلق به أمر وال ي وال إذن فعلى ضربني أحدمها أن يقع يف 

وقولوا حطة قال دخلوا السنة موقع التفسري للقرآن فهذا ال نظر يف أنه بيان له كما يف قوله تعاىل وادخلوا الباب سجدا 
يزحفون على أوراكهم ويف قوله فبدل الذين ظلموا قوال غري الذى قيل هلم قال قالوا حبة يف شعرة ويف قوله وكذلك 

جعلناكم أمة وسطا اآلية قال يدعى نوح فيقال هل بلغت فيقول نعم فيدعى قومه فيقال هل بلغكم فيقولون ما أتانا من 
 ال من شهودك فيقول حممد وأمته قال فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بلغ فذلكنذير وما أتانا من أحد فيق

قول اهللا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ويف قوله كنتم خري أمة 
 رم يرزقون إن أخرجت للناس قال إنكم تتبعون سبعني أمة أنتم خريها وأكرمها على اهللا ويف قوله بل أحياء عند

أرواحهم يف حواصل طري خضر تسرح يف اجلنة حيث شاءت وتأوي إىل قناديل معلقة بالعرش إىل آخر احلديث وقال 
ثالث إذا خرجن مل ينفع نفسا إمياا مل تكن آمنت من قبل اآلية الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغرا ويف قوله وإذ 

ام اآلية قال ملا خلق اهللا آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذري
من ذريته إىل يوم القيامة وجعل بني عيين كل إنسان منهم وبيصا من نور مث عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤالء 

 لوطا كان يأوي إىل ركن قال هؤالء ذريتك احلديث ويف قوله لو أن ىل بكم قوة أو آوى إىل ركن شديد قال يرحم اهللا
شديد فما بعث اهللا من بعده نبيا إال يف ذروة من قومه وقال احلمد هللا أم القرآن وأم الكتاب والسبع املثاين ويف رواية ما 

w أنزل اهللا يف التوراة
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 بينات ففسرها هلم واإلجنيل مثل أم القرآن وهي السبع املثاين وسأله اليهود عن قول اهللا تعاىل ولقد آتينا موسى تسع آيات
وحديث موسى مع اخلضر ثابت صحيح ويف قوله تعاىل فقال إىن سقيم قال مل يكذب إبراهيم يف شيء قط إال يف ثالث 

قوله إين سقيم احلديث وقال إنكم حمشورون إىل اهللا غرال مث قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده اآلية ويف قوله إن زلزلة الساعة 
ول اهللا آلدم ابعث بعث النار احلديث وقال إمنا مسي البيت العتيق ألنه مل يظهر عليه جبار شئ عظيم قال ذلك يوم يق

وأمثلة هذا الضرب كثرية والثاين أن ال يقع موقع التفسري وال فيه معىن تكليف اعتقادي أو عملي فال يلزم أن يكون له 
 أصل يف القرآن ألنه أمر زائد على موقع التكليف وإمنا

 لذلك فالسنة إذا خرجت عن ذلك فال حرج وقد جاء من ذلك منط صاحل يف الصحيح كحديث أبرص أنزل القرآن
وأقرع وأعمى وحديث جريج العابد ووفاة موسى ومجل من قصص األنبياء عليهم السالم واألمم قبلنا مما ال يتبين عليه 

جع إىل الترغيب والترهيب فهو خادم لألمر عمل ولكن يف ذلك من االعتبار حنو مما يف القصص القرآين وهو منط رمبا ير
  والنهي ومعدود يف املكمالت لضرورة التشريع فلم خيرج بالكلية عن القسم األول واهللا أعلم 

  المسألة السادسة السنة 

ثالثة أنواع كما تقدم قول وفعل وإقرار بعد العلم والقدرة على اإلنكار لو كان منكرا فأما القول فال إشكال فيه وال 
تفصيل وأما الفعل فيدخل حتته الكف عن الفعل ألنه فعل عند مجاعة وعند كثري من األصوليني أن الكف غري فعل وعلى 

 اجلملة فال بد من الكالم على كل واحد منهما فالفعل منه دليل على مطلق اإلذن فيه ما مل يدل دليل على

 األصول ولكن الذي خيص هذا املوضع أن الفعل منه أبلغ يف غريه من قول أو قرينة حال أو غريمها والكالم هنا مذكور يف
باب التأسي واالمتثال من القول ارد وهذا املعىن وإن كان حمتاجا إىل بيان فقد ذكر ذلك يف فصل البيان واإلمجال و 

ذن فال خيرج عن كتاب االجتهاد من هذا الكتاب واحلمد هللا وأيضا فإنه وإن دل الدليل أو القرينة على خالف مطلق اإل
أنواعه فمطلق اإلذن يشمل الواجب واملندوب واملباح ففعله عليه الصالة والسالم ال خيرج عن ذلك فهو إما واجب أو 
مندوب أو مباح وسواء علينا أكان ذلك يف حال أم كان مطلقا فاملطلق كسائر املفعوالت له والذي يف حال كتقريره 

ياط عليه حىت صرح له بلفظ الوطء الصريح ومثله يف غري هذا احملل منهي عنه فإمنا جاز للزاين إذ أقر عنده فبالغ يف االحت
حملل الضرورة فيتقدر بقدرها بدليل النهي عن التفحش مطلقا والقول هنا فعل ألنه معىن تكليفي ال تعريفي فالتعريفي هو 

عي والتكليفي هو الذى ال يعرف باحلكم بنفسه من املعدود يف األقوال وهو الذى يؤتى به أمرا أو يا أو إخبارا حبكم شر
 حيث هو قول كما أن الفعل كذلك وأما الترك فمحله يف األصل غري املأذون فيه وهو املكروه واملمنوع فتركه

عليه الصالة والسالم دال على مرجوحية الفعل وهو إما مطلقا وإما يف حال فاملتروك مطلقا ظاهر واملتروك يف حال 
هادة ملن حنل بعض ولده دون بعض فإنه قال أكل ولدك حنلته مثل هذا قال ال قال فأشهد غريي فإين ال أشهد كتركه الش

على جور وهذا ظاهر وقد يقع الترك لوجوه غري ما تقدم منها الكراهية طبعا كما قال يف الضب وقد امتنع من أكله إنه 
جلبلة وال حرج فيه ومنها الترك حلق الغري كما يف تركه أكل مل يكن بأرض قومي فأجدين أعافه فهذا ترك للمباح حبكم ا

w الثوم والبصل حلق املالئكة وهو ترك مباح ملعارضة حق الغري ومنها الترك خوف االفتراض ألنه كان يترك العمل
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ن أشق وهو حيب أن يعمل به خمافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم كما ترك القيام يف املسجد يف رمضان وقال لوال أ
على أميت ألمرم بالسواك وقال ملا أعتم بالعشاء حىت رقد النساء والصبيان لوال أن أشق على أميت ألمرم بالصالة هذه 

الساعة ومنها الترك ملا ال حرج يف فعله بناء على أن ما ال حرج فيه باجلزء منهي عنه بالكل كإعراضه عن مساع غناء 
ت من دد وال دد مين والدد اللهو وإن كان مما ال حرج فيه فليس كل ما ال حرج فيه اجلاريتني يف بيته ويف احلديث لس

 يؤذن فيه وقد مر الكالم فيه يف كتاب األحكام ومنها ترك املباح الصرف إىل ما هو األفضل فإن القسم مل يكن الزما

ية عند مجاعة من املفسرين ومع ألزواجه يف حقه وهو معىن قوله تعاىل ترجى من تشاء منهم وتؤوى إليك من تشاء اآل
ذلك فترك ما أبيح له إىل القسم الذى هو أخلق مبكارم أخالقه وترك االنتصار ممن قال له اعدل فإن هذه قسمة ما أريد 
ا وجه اهللا وي من أراد قتله وترك قتل املرأة اليت مست له الشاة ومل يعاقب عروة بن احلرث إذ أراد الفتك به وقال من 

ك مين احلديث ومنها الترك للمطلوب خوفا من حدوث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك املطلوب كما جاء يف مينع
احلديث عن عائشة لوال أن قومك حديث عهدهم باجلاهلية فأخاف أن تنكر قلوم أن أدخل اجلدر يف البيت وأن ألصق 

أهل النفاق وقال ال يتحدث الناس أن حممدا بابه باألرض ويف رواية ألسست البيت على قواعد إبراهيم ومنع من قتل 
 يقتل أصحابه وكل هذه الوجوه قد ترجع إىل األصل املتقدم

أما األول فلم يكن يف احلقيقة من هذا النمط ألنه ليس بترك بإطالق كيف وقد أكل على مائدته عليه الصالة والسالم 
لك الغري هذا يف غري مقاربة املساجد وأما مع مقاربتها وأما الثاين فقد صار يف حقه التناول ممنوعا أو مكروها حلق ذ

والدخول فيها فهو عام فيه ويف األمة فلذلك ى آكلها عن مقاربة املسجد وهو راجع إىل النهي عن أكلها ملن أراد 
ركا ملا هو مقاربته وأما الثالث فهو من الرفق املندوب إليه فالترك هنالك مطلوب وهو راجع إىل أصل الذرائع إذا كان ت

مطلوب خوفا مما هو أشد منه فإذا رجع إىل النهي عن املأذون فيه خوفا من مآل مل يؤذن فيه صار الترك هنا مطلوبا وأما 
الرابع فقد تبني فيه رجوعه إىل املنهي عنه وأما اخلامس فوجه النهي املتوجه على الفعل حىت حصل الترك أن الرفيع 

حبيث يعد خالفه منهيا عنه وغري الئق به وإن مل يكن كذلك يف حقيقة األمر حسبما املنصب مطالب مبا يقتضي منصبه 
جرت به العبارة عندهم يف قوهلم حسنات األبرار سيئات املقربني إمنا يريدون يف اعتبارهم ال يف حقيقة اخلطاب الشرعي 

على ما يليق به يعتذر إىل ربه ويقول ولقد روى أنه عليه الصالة والسالم كان بعد القسم على الزوجات وإقامة العدل 
 اللهم هذا عملي فيما أملك فال تؤاخذين مبا متلك وال أملك يريد بذلك ميل القلب إىل

بعض الزوجات دون بعض فإنه أمر ال ميلك كسائر األمور القلبية الىت ال كسب لإلنسان فيها أنفسها والذي يوضح هذا 
الكمايل العتب على ما دون الالئق ا قصة نوح وإبراهيم عليهما السالم يف املوضع وأن املناصب تقتضي يف االعتبار 

حديث الشفاعة وىف اعتذار نوح عليه السالم عن أن يقوم ا خبطيئته وهى دعاؤه على قومه ودعاؤه على قومه إمنا كان 
قضى بأنه دعاء مباح إال أنه استقصر بعد يأسه من أميام قالوا وبعد قول اهللا له لن يؤمن من قومك إال من قد آمن وهذا ي

نفسه لرفيع شأنه أن يصدر من مثله مثل هذا إذ كان األوىل اإلمساك عنه وكذلك إبراهيم اعتذر خبطيئته وهي الثالث 
wاحملكيات يف احلديث بقوله مل يكذب إبراهيم إال ثالث كذبات فعدها كذبات وإن كانت تعريضا اعتبارا مبا ذكر 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 الشاطيب-املوافقات يف أصول الشريعة                  432

هذا التقرير ما تقدم يف دليل الكتاب أن كل قضية مل ترد أو مل تبطل أو مل ينبه على ما فيها فهي والربهان على صحة 
صحيحة صادقة فإذا عرضنا مسألتنا على تلك القاعدة وجدنا اهللا تعاىل حكى عن نوح دعاءه على قومه فقال وقال نوح 

ما يدل على عتب وال لوم وال خروج عن مقتضى رب ال تذر على األرض من الكافرين ديارا ومل يذكر قبله وال بعده 
 األمر والنهي بل حكى أنه قال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك اآلية ومعلوم أنه عليه السالم مل يقل ذلك

إال بوحي من اهللا ألنه غيب وهو معىن قوله تعاىل وأوحى إىل نوح أنه لن يؤمن من قومك إال من قد آمن وكذلك قال 
نظر نظرة يف النجوم فقال إىن سقيم ومل يذكر قبل ذلك وال بعده ما يشري إىل لوم وال عتب وال خمالفة تعاىل يف إبراهيم ف

أمر وال ي ومثله قوله تعاىل قال بل فعله كبريهم هذا فلم يقع يف هذا املساق ذكر ملخالفة وال إشارة إىل عتب بل جاء 
دح باملوافقة وهكذا سائر املساق إىل آخر القصة ويف اآلية األخرى يف اآلية األوىل إذ جاء ربه بقلب سليم وهو غاية يف امل

قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عاملني إىل آخرها أفتضمنت اآليات مدحه ومناضلته عن احلق من غري زيادة 
ذبات وإبراهيم يف فدل على أن كل ما ناضل به صحيح موافق ومع ذلك فقد قال حممد مل يكذب إبراهيم إال ثالث ك

القيامة يستقصر نفسه عن رتبة الشفاعة مبا يذكره وكذلك نوح فثبت أن إثبات اخلطيئة هنا ليس من قبل خمالفة أمر اهللا 
بل من جهة االعتبار من العبد فيما تطلبه به املرتبة فكذلك قصة حممد عليه الصالة والسالم يف مسألة القسم وقد مددت 

فس لشرفه ولوال اإلطالة لبني من هذا القبيل يف شأن األنبياء عليهم السالم ما ينشرح له الصدر يف هذا املوضع بعض الن
وتطمئن إىل بيانه النفس مما يشهد له القرآن والسنة والقواعد الشرعية واهللا املستعان ويف آخر فصل األوامر والنواهي أيضا 

 نا راجع إىل ما يقتضيه النهي لكن النهي االعتباريمما يتمهد به هذا األصل وقد حصل من اموع أن الترك ه

وأما السادس فظاهر أنه راجع إىل الترك الذي يقتضيه النهي ألنه من باب تعارض مفسدتني إذ يطلب الذهاب إىل الراجح 
 الذي وينهى عن العمل باملرجوح والترك هنا هو الراجح فعمل عليه فصل وأما اإلقرار فمحمله على أن ال حرج يف الفعل

رآه عليه السالم فأقره أو مسع به فأقره وهذا املعىن مبسوط يف األصول ولكن الذي خيص املوضع هنا أن ما ال حرج فيه 
جنس ألنواع الواجب واملندوب واملباح مبعىن املأذون فيه ومبعىن أن ال حرج فيه وأما املكروه فغري داخل حتته على ما هو 

 القه مبساواة الفعل للترك واملكروه ال يصح فيه ذلكاملقصود ألن سكوته عليه يؤذن إط

ألن الفعل املكروه منهي عنه وإذا كان كذلك مل يصح السكوت عنه وألن اإلقرار حمل تشريع عند العلماء فال يفهم منه 
 الفهم املكروه حبكم إطالق السكوت عليه دون زيادة تقترن به فإذا مل يكن مث قرينة وال تعريف أوهم ما هو أقرب إىل

وهو اإلذن أو أن ال حرج بإطالق واملكروه ليس كذلك ال يقال فيلزم مثله يف الواجب واملندوب إذ ال يفهم حبكم 
اإلقرار فيه غري مطلق اإلذن أو أن ال حرج وليسا كذلك ألن الواجب منهي عن تركه ومأمور بفعله واملندوب مأمور 

يدخالن حتت مقتضى اإلقرار وقد زعمت أنه داخل هذا خلف ألنا بفعله ومجيع ذلك زائد على مطلق رفع احلرج فال 
نقول بل مها داخالن ألن عدم احلرج مع فعل الواجب الزم للموافقة بينهما ألن الواجب واملندوب إمنا يعتربان يف 

تضاء من جهة االقتضاء قصدا من جهة الفعل ومن هذه اجلهة صارا ال حرج فيهما خبالف املكروه فإنه إمنا يعترب يف االق
wالترك ال من جهة الفعل وأن ال حرج راجع إىل الفعل فال يتوافقان وإال فكيف يتوافقان والنهي يصادم عدم احلرج يف 
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الفعل فإن قيل من مسائل كتاب األحكام أن املكروه معفو عنه من جهة الفعل ومعىن كونه معفوا عنه هو معىن عدم 
 لكالم قيل كال بل املراد هنا غري املراد هنالك ألن الكالم هنالك فيما بعداحلرج فيه وأنت تثبت هنا احلرج ذا ا

الوقوع ال فيما قبله وال شك أن فاعل املكروه مصادم للنهي حبتا كما هو مصادم يف الفعل احملرم ولكن خفة شأن املكروه 
 باملكلف ومما يتقدمه من فعل وقلة مفسدته صريته بعد ما وقع يف حكم ما ال حرج فيه استدراكا له من رفق الشارع

الطاعات تشبيها له بالصغرية الىت يكفرها كثري من الطاعات كالطهارات والصلوات واجلمعات ورمضان واجتناب الكبائر 
وسائر ما ثبت من ذلك يف الشريعة والصغرية أعظم من املكروه فاملكروه أوىل ذا احلكم فضال من اهللا ونعمة وأما ما 

دمة النهي لرفع احلرج فنظر إىل ما قبل الوقوع وال مرية يف أن األمر كذلك فال ميكن واحلال هذه أن ذكر هنا من مصا
يدخل املكروه حتت ما ال حرج فيه وأمثلة هذا القسم كثرية كقيافة املدجلي يف أسامة وأبيه زيد وأكل الضب على مائدته 

ا من شحم يوم خيرب قال فالتزمته فقلت ال أعطي اليوم أحدا عليه الصالة والسالم وعن عبد اهللا بن مغفل قال أصبت جراب
من هذا شيئا قال فالتفت فإذا رسول اهللا متبسما وقد استدل بعض العلماء على طهارة دم النيب عليه الصالة والسالم بترك 

  اإلنكار على من شرب دم حجامته 

  في التأسي بالنسبة إلى المكلفينالمسألة السابعة القول منه إذا قارنه الفعل فذلك أبلغ ما يكون 

يف وضع التكاليف فاالقتداء به يف ذلك العمل يف أعلى مراتب   ألن فعله عليه الصالة والسالم واقع على أزكى ما ميكن
الصحة خبالف ما إذا مل يطابقه الفعل فإنه وإن كان القول يقتضي الصحة فذلك ال يدل على أفضلية وال مفضولية ومثاله 

 النيب قيل له أأكذب إلمرأيت قال ال خري يف الكذب قال أفأعدها وأقول هلا قال ال جناح عليك مث إنه مل يفعل ما روى أن
مثل ما أجازه بل ملا وعد عزم على أن ال يفعل وذلك حني شرب عند بعض أزواجه عسال فقال له بعض أزواجه إين أجد 

ربه أو حرمه على نفسه ويرجع إىل األول فقال اهللا له يا أيها منك ريح مغافري كأنه مما يتأذى من رحيه فحلف أن ال يش
النيب مل حترم ما أحل اهللا لك وكان قادرا على أن يعد ويقول ولكنه عزم بيمني علقها على نفسه أو حترمي عقده حىت رده 

ملا امتنع هو من الشهادة دل الواهب البنه أشهد غريي كان ظاهرا يف اإلجازة و اهللا إىل حتلة األميان وأيضا فلما قال للرجل
على مرجوحية مقتضى القول وأمر عليه الصالة والسالم حسان وغريه بإنشاد الشعر وأذن هلم فيه ومع ذلك فقد منعه 

عليه الصالة والسالم ومل يعلمه وذلك يدل على مرجوحيته ولقوله وما ينبغى له وقال حلسان اهجهم وجربيل معك فهذا 
 عليه الصالة والسالم أحدا بعيب فيه خالف عيب الدين وال هجا أحدا مبنثور كما مل يتأت له إذن يف اهلجاء ومل يذم

 املنظوم أيضا ومن أوصافه عليه الصالة والسالم أنه مل يكن عيابا وال فحاشا وأذن ألقوام يف أن يقولوا ملنافع كانت

ان منه التورية كقوله حنن من ماء ويف التوجه إىل هلم يف القول أو نضال عن اإلسالم ومل يفعل هو شيئا من ذلك وإمنا ك
الغزو فكان إذا أراد عزوة ورى بغريها فإذا كان كذلك فاالقتداء بالقول الذي مفهومه اإلذن إذا تركه قصدا مما ال حرج 

ى وفق فيه وإن تركه اقتداء بالنيب عليه الصالة والسالم أحسن ملن قدر على ذلك فمن أتى شيئا من ذلك فالتوسعة عل
w  القول مبذولة وباب التيسري مفتوح واحلمد هللا 
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  المسألة الثامنة اإلقرار منه عليه الصالة والسالم إذا وافق الفعل فهو صحيح في التأسي

واقع موقع الصواب فإذا وافقه إقراره   ال شوب فيه وال احنطاط عن أعلى مراتب التأسي ألن فعله عليه الصالة والسالم
ك الفعل فهو كمجرد االقتداء بالفعل فاإلقرار دليل زائد مثبت خبالف ما إذا مل يوافقه فإن االقرار وإن لغريه على مثل ذل

اقتضى الصحة فالترك كاملعارض وإن مل تتحقق فيه املعارضة فقد رمى فيه شوب التوقف لتوقفه عليه الصالة والسالم عن 
ه عن التلهي به وإن مل حيرج يف استعماله وقد كانوا يتحدثون الفعل ومثاله إعراضه عن مساع اللهو وإن كان مباحا وبعد

بأشياء من أمور اجلاهلية حبضرته ورمبا تبسم عند ذلك ومل يكن يذكر هو من ذلك إال ما دعت إليه حاجة أو ما ال بد 
وكيف أتطهر ا منه وملا جاءته املرأة تسأله عن مسألة من طهارة احليضة قال هلا خذي فرصة ممسكة فتطهري ا فقالت 

فأعاد عليها واستحى حىت غطى وجهه ففهمت عائشة ما أراد ففهمتها مبا هو أصرح وأشرح فأقر عائشة على الشرح 
األبلغ وسكت هو عنه حياء فمثل هذا مراعى إذا مل يتعني بيان ذلك فإنه من باب اجلائز أما إذا تعني فال ميكن إال اإلفهام 

 واألمثلة كثرية واحلاصل أن نفس اإلقرار ال يدل على مطلق اجلواز من غري نظر بل فيه كان فإنه حمل مقطع احلقوق كيف
ما يكون كذلك حنو اإلقرار على املطلوبات واملباحات الصرفة ومنه ما ال يكون كذلك كاألمثلة فإن قارنه قول فاألمر 

 خالفةفيه كما تقدم فينظر إىل الفعل فيقضى مبطلق الصحة فيه مع املطابقة دون امل

  

  المسألة التاسعة سنة الصحابة رضي اهللا عنهم سنة يعمل عليها ويرجع إليها

 ومن الدليل على ذلك أمور أحدها ثناء اهللا عليهم من غري مثنوية ومدحهم بالعدالة وما يرجع إليها كقوله تعاىل كنتم 
اس ويكون الرسول عليكم شهيدا خري أمة أخرجت للناس وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الن

ففي األوىل إثبات األفضلية على سائر األمم وذلك يقضى بإستقامتهم يف كل حال وجريان أحواهلم على املوافقة دون 
املخالفة ويف الثانية إثبات العدالة مطلقا وذلك يدل على ما دلت عليه األوىل وال يقال إن هذا عام يف األمة فال خيتص 

 من بعدهم ألنا نقول أوال ليس كذلك بناء على أم املخاطبون على اخلصوصبالصحابة دون 

وال يدخل معهم من بعدهم إال بقياس وبدليل آخر وثانيا على تسليم التعميم أم أول داخل يف مشول اخلطاب فإم أول 
الدخول من غريهم إذ األوصاف من تلقى ذلك من الرسول عليه الصالة والسالم وهم املباشرون للوحي وثالثا أم أوىل ب

الىت وصفوا ا مل يتصف ا على الكمال إال هم فمطابقة الوصف لالتصاف شاهد على أم أحق من غريهم باملدح 
وأيضا فإن من بعد الصحابة من أهل السنة عدلوا الصحابة على اإلطالق والعموم فأخذوا عنهم رواية ودراية من غري 

 غريهم فلم يعتربوا منهم إال من صحت إمامته وثبتت عدالته وذلك مصدق لكوم أحق بذلك استثناء وال حماشاة خبالف
 املدح من غريهم

فيصح أن يطلق على الصحابة أم خري أمة بإطالق وأم وسط أي عدول بإطالق وإذا كان كذلك فقوهلم معترب 
للفقرآء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وعملهم مقتدى به وهكذا سائر اآليات الىت جاءت مبدحهم كقوله تعاىل 

wوأمواهلم يبتغون فضال من اهللا ورضوانا إىل قوله والذين تبوءوا الدار واإلميان اآلية وأشباه ذلك والثاين ما جاء يف احلديث 
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هديني متسكوا من األمر باتباعهم وأن سنتهم يف طلب االتباع كسنة النيب كقوله فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين امل
ا وعضوا عليها بالنواجذ وقوله تفترق أميت على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة قالوا ومن هم يا رسول اهللا 

قال ما أنا عليه وأصحايب وعنه أنه قال أصحايب مثل امللح ال يصلح الطعام إال به وعنه أيضا إن اهللا اختار أصحايب على 
لنبيني واملرسلني واختار يل منهم أربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا فجعلهم خري أصحايب ويف مجيع العاملني سوى ا

 أصحايب كلهم خري ويروى يف بعض األخبار أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم إىل غري ذلك مما يف معناه

 قول أيب يكر وعمر حجة ودليال والثالث أن مجهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح األقاويل فقد جعل طائفة
وبعضهم عد قول اخللفاء األربعة دليال وبعضهم يعد قول الصحابة على اإلطالق حجة ودليال ولكل قول من هذه األقوال 
متعلق من السنة وهذه اآلراء وإن ترجح عند العلماء خالفها ففيها تقوية تضاف إىل أمر كلي هو املتعمد يف املسألة وذلك 

اخللف من التابعني ومن بعدهم يهابون خمالفة الصحابة ويتكثرون مبوافقتهم وأكثر ما جتد هذا املعىن يف علوم أن السلف و
اخلالف الدائر بني األئمة املعتربين فتجدهم إذا عينوا مذاهبهم قووها بذكر من ذهب إليها من الصحابة وما ذاك إال ملا 

وة مآخذهم دون غريهم وكرب شأم يف الشريعة وأم مما جيب متابعتهم اعتقدوا يف أنفسهم ويف خمالفيهم من تعظيمهم وق
 وتقليدهم

فضال عن النظر معهم فيما نظروا فيه وقد نقل عن الشافعي أن اتهد قبل أن جيتهد ال مينع من تقليد الصحابة ومينع يف 
ه ولكنه مع ذلك يعرف هلم قدرهم غريه وهو املنقول عنه يف الصحايب كيف أترك احلديث لقول من لو عاصرته حلججت

وأيضا فقد وصفهم السلف الصاحل ووصف متابعتهم مبا ال بد من ذكر بعضه فعن سعيد بن جبري أنه قال ما مل يعرفه 
البدريون فليس الدين وعن احلسن وقد ذكر أصحاب حممد قال إم كانوا أبر هذه األمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها 

هللا لصحبة نبيه فتشبهوا بأخالقهم وطرائقهم فإم ورب الكعبة على الصراط املستقيم وعن إبراهيم تكلفا قوما اختارهم ا
قال مل يدخر لكم شيء خىبء عن القوم لفضل عندكم وعن حذيفة أنه كان يقول اتقوا اهللا يا معشر القراء وخذوا طريق 

ه ميينا ومشاال لقد ضللتم ضالال بعيدا وعن ابن مسعود من قبلكم فلعمري لئن اتبعتموه فقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن تركتمو
 من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب حممد فإم كانوا أبر هذه األمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها

 كانوا على هديا وأحسنها حاال قوما اختارهم اهللا لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا هلم فضلهم واتبعوهم يف آثارهم فإم
اهلدى املستقيم وقال علي إياكم واالستنان بالرجال مث قال فإن كنتم ال بد فاعلني فباألموات ال باألحياء وهو ي للعلماء 

ال للعوام ومن ذلك قول عمر بن عبد العزيز قال سن رسول اهللا ووالة األمر بعده سننا األخذ ا تصديق لكتاب اهللا 
 على دين اهللا من عمل ا مهتد ومن استنصر ا منصور ومن خالفها اتبع غري سبيل املؤمنني واستكمال لطاعة اهللا وقوة

وواله اهللا ما توىل وأصاله جهنم وساءت مصريا ويف رواية بعد قوله وقوة على دين اهللا ليس ألحد تغيريها وال تبديلها وال 
به كالمه جدا وعن حذيفة قال اتبعوا آثارنا فإن النظر يف رأي خالفها من اهتدى ا مهتد احلديث وكان مالك يعج

أصبتم فقد سبقتم سبقا بينا وإن أخطأمت فقد ضللتم ضالال بعيدا وعن ابن مسعود حنوه فقال اتبعوا آثارنا وال تبتدعوا فقد 
ب كفيتم وعنه أنه مر برجل يقص يف املسجد ويقول سبحوا عشرا وهللوا عشرا فقال عبد اهللا إنكم ألهدى من أصحا w
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حممد أو أضل بل هذه بل هذه يعين أضل واآلثار يف هذا املعىن يكثر إيرادها وحسبك من ذلك دليال مستقال وهو الرابع 
ما جاء يف األحاديث من إجياب حمبتهم وذم من أبغضهم وأن من أحبهم فقد أحب النيب ومن أبغضهم فقد أبغض النيب 

  أو جاوروه أو حاوروه فقط إذعليه الصالة والسالم وما ذاك من جهة كوم رأوه

ال مزية يف ذلك وإمنا هو لشدة متابعتهم له وأخذهم أنفسهم بالعمل على سنته مع محليته ونصرته ومن كان ذه املثابة 
حقيق أن يتخذ قدوة وجتعل سريته قبلة وملا بالغ مالك يف هذا املعىن بالنسبة إىل الصحابة أو من اهتدى ديهم واسنت 

ه اهللا تعاىل قدوة لغريه يف ذلك فقد كان املعاصرون ملالك يتبعون آثاره ويقتدون بأفعاله بربكة اتباعه ملن أثىن بسنتهم جعل
اهللا ورسوله عليهم وجعلهم قدوة أو من اتبعهم رضي اهللا عنهم ورضوا عنه أولئك حزب اهللا أال إن حزب اهللا هم 

  املفلحون 

   من خبر فهو كما أخبر وهو حق وصدق معتمد عليهالمسألة العاشرة كل ما أخبر به رسول اهللا

 فيما أخرب به وعنه سواء علينا أنبىن عليه يف التكليف حكم أم ال كما أنه إذا شرع حكما أو أمر أو ى فهو كما قال 
 عليه الصالة والسالم

آه رؤية كشف واطالع على ال يفرق يف ذلك بني ما أخربه به امللك عن اهللا وبني ما نفث يف روعه وألقى يف نفسه أو ر
مغيب على وجه خارق للعادة أو كيف ما كان فذلك معترب حيتج به ويبىن عليه يف االعتقادات واألعمال مجيعا ألنه مؤيد 
بالعصمة وما ينطق عن اهلوى وهذا مبني يف علم الكالم فال نطول باإلحتجاج عليه ولكنا منثله مث نبين عليه ما أردنا حبول 

قوله عليه الصالة والسالم إن روح القدس نفث يف روعي أنه لن متوت نفس حىت تستكمل رزقها فاتقوا اهللا اهللا فمثاله 
وأمجلوا يف الطلب فهذا بناء حكم على ما ألقى يف النفس وقال عليه الصالة والسالم أريت ليلة القدر مث أيقظين بعض 

رى رؤياكم قد تواطت يف السبع األواخر فمن كان متحريها أهلي فنسيتها فالتمسوها يف العشر الغوابر ويف حديث آخر آ
 فليتحرها

يف السبع األواخر فهذا بناء من النيب على رؤيا النوم وحنو ذلك وقع يف بدء األذان وهو أبلغ يف املسألة عن عبد اهللا بن زيد 
 أن قال عمر بن اخلطاب والذي بعثك قال ملا أصبحنا أتينا رسول اهللا فأخربته بالرؤيا فقال إن هذه لرؤيا حق احلديث إىل

باحلق لقد رأيت مثل الذي رأى قال فقال رسول اهللا فلله احلمد فذاك أثبت فحكم عليه الصالة والسالم على الرؤيا بأا 
حق وبىن عليها احلكم يف ألفاظ اآلذان ويف الصحيح صلى رسول اهللا يوما مث انصرف فقال يا فالن أال حتسن صالتك أال 

ملصلي إذا صلى كيف يصلي فإمنا يصلي لنفسه إين واهللا ألبصر من ورائي كما أبصر من بني يدي فهذا حكم امرئ ينظر ا
بىن على الكشف ومن تتبع األحاديث وجد أكثر من هذا فإذا تقرر هذا فلقائل أن يقول قد مر قبل هذا يف كتاب املقاصد 

ا فإذا بنينا على ذلك فلكل من كان من أهل الكشف واالطالع قاعدة بينت أن ما خيص رسول اهللا خيصنا وما يعمه يعمن
 أن حيكم مبقتضى إطالعة وكشفه أال ترى إىل قضية أيب بكر الصديق مع بنته عائشة فيما حنلها إياه مث

 مرض قبل أن تقبضه قال فيه وإمنا مها أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب اهللا قال فقلت يا أبت واهللا لو كان كذا وكذا

wلتركته إمنا هي أمساء فمن األخرى قال ذو بطن بنت خارجة أراها جارية وقضية عمر بن اخلطاب يف ندائه سارية وهو 
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على املنرب فبنوا كما ترى على الكشف واالطالع املعدود من الغيب وهو معتاد يف أولياء اهللا تعاىل وكتب العلماء 
ثة عن النيب واجلواب أن هذا السؤال هو فائدة هذه املسألة وبسببه مشحونة بأخبارهم فيه فيقتضى ذلك جريان احلكم ورا

جلبت هذه املقدمة وإن كان الكالم املتقدم يف كتاب املقاصد كافيا ولكن نكتة املسألة هذا تقريرها فاعلم أن النيب مؤيد 
منه معصوما بال خالف بالعصمة معضود باملعجزة الدالة على صدق ما قال وصحة ما بني وأنت ترى االجتهاد الصادر 

إما بأنه ال خيطىء ألبتة وإما بأنه ال يقر على خطأ إن فرض فما ظنك بغري ذلك فكل ما حكم به أو أخرب عنه من جهة 
رؤيا نوم أو رؤية كشف مثل ما حكم به مما ألقى إليه امللك عن اهللا عز وجل وأما أمته فكل واحد منهم غري معصوم بل 

 والنسيان وجيوز أن تكون رؤياه حلما وكشفهجيوز عليه الغلط واخلطأ 

غري حقيقي وإن تبني يف الوجود صدقة واعتيد ذلك فيه وأطرد فإمكان اخلطأ والوهم باق وما كان هذا شأنه مل يصح أن 
يقطع به حكم وأيضا فإن كان مثل هذا معدودا يف االطالع الغييب فاآليات واألحاديث تدل على أن الغيب ال يعلمه إال 

 كما يف احلديث من قوله عليه الصالة والسالم يف مخس ال يعلمهن إال اهللا مث تال إن اهللا عنده علم الساعة ويرتل الغيث اهللا
إىل آخر السورة وقال يف اآلية األخرى وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو واستثىن املرسلني يف اآلية األخرى بقوله عامل 

 إال من ارتضى من رسول اآلية فبقى من عداهم على احلكم األول وهو امتناع علمه الغيب فال يظهر على غيبه أحدا
وقال تعاىل وما كان اهللا ليطلعكم على الغيب اآلية وقال قل ال يعلم من يف السموات واألرض الغيب إال اهللا ويف حديث 

اآليات واألخبار وتكررت يف أنه ال عائشة ومن زعم أن حممدا يعلم ما يف غد فقد أعظم الفرية على اهللا وقد تعاضدت 
يعلم اهللا وهو يفيد صحة العموم من تلك الظواهر حسبما مر يف باب العموم من هذا الكتاب فإذا كان كذلك خرج من 

 سوى األنبياء من أن يشتركوا مع األنبياء صلوات اهللا عليهم يف العلم باملغيبات

حيح فمما ال ينبين عليه حكم إذ مل يشهد له رسول اهللا ووقوعه وما ذكر قبل عن الصحابة أو ما يذكر عنهم بسند ص
على حسب ما أخربوا هو مما يظن م ولكنهم ال يعاملون أنفسهم إال بأمر مشترك جلميع األمة وهو جواز اخلطأ لذلك 

حت ال تفيد حكما قال أبو بكر أراها جارية فأتى بعبارة الظن الىت ال تفيد حكما وعبارة يا سارية اجلبل مع أا إن ص
شرعيا هي أيضا ال تفيد أن كل ما سواها مثلها وإن سلم فلخاصية أن الشيطان كان يفر منه فال يطور حول محى أحواله 
الىت أكرمه اهللا ا خبالف غريه فإذا الح ألحد من أولياء اهللا شيء من أحوال الغري فال يكون على علم منها حمقق الشك 

قال فيها أرى أو أظن فإذا وقع مطابقا يف الوجود وفرض حتققه جبهة املطابقة أوال واالطراد ثانيا فيه بل على احلال الىت ي
فال يبقى لإلخبار به بعد ذلك حكم ألنه صار من باب احلكم على الواقع فاستوت اخلارقة وغريها نعم تفيد الكرامات 

وهو غري ما حنن فيه وال يقال إن الظن أيضا معترب شرعا يف واخلوارق ألصحاا يقينا وعلما باهللا تعاىل وقوة فيما هم عليه 
األحكام الشرعية كاملستفاد من أخبار األحاد والقياس وغريمها وما حنن فيه إن سلم أنه ال يفيد علما مع االطراد واملطابقة 

 فإنه يفيد ظنا فيكون معتربا
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عي حسبما تقدم يف موضعه من هذا الكتاب وما حنن ألنا نقول ما كان من الظنون معتربا شرعا فالستناده إىل أصل شر
فيه مل يستند إىل أصل قطعي وال ظين هذا وإن كان النيب ثبت ذلك بالنسبة إليه فال يثبت بالنسبة إلينا لفقد الشرط وهو 

 العصمة وإذا امتنع الشرط امتنع املشروط باتفاق العقالء
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  كتاب االجتهاد القسم الخامس

 

  لرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم كتاب االجتهاد وللنظر فيه أطراف بسم اهللا الرمحن ا

  أ طرف يتعلق باتهد من جهة اإلجتهاد 

  ب وطرف يتعلق بفتواه 

  ج وطرف يتعلق النظر فيه بإعمال قوله واإلقتداء به 

  اتهد من جهة اإلجتهاد فأما األول 

  جتهاد المجتهد من جهة اإلالطرف االول 

  ففيه مسائل 

  المسألة األولى االجتهاد

 على ضربني أحدمها ال ميكن أن ينقطع حىت ينقطع أصل التكليف وذلك عند قيام الساعة والثاين ميكن أن ينقطع قبل فناء 
 الدنيا فأما األول فهو االجتهاد املتعلق بتحقيق املناط وهو الذى ال خالف

 احلكم مبدركه الشرعي لكن يبقى النظر يف تعيني حمله وذلك أن الشارع إذا قال بني األمة يف قبوله ومعناه أن يثبت
وأشهدوا ذوى عدل منكم وثبت عندنا معىن العدالة شرعا افتقرنا إىل تعيني من حصلت فيه هذه الصفة وليس الناس يف 

نا التصافهم ا طرفني وواسطة وصف العدالة على حد سواء بل ذلك خيتلف اختالفا متباينا فإنا إذا تأملنا العدول وجد
طرف أعلى يف العدالة ال إشكال فيه كأيب بكر الصديق وطرف آخر وهو أول درجة يف اخلروج عن مقتضى الوصف 

كااوز ملرتبة الكفر إىل احلكم مبجرد اإلسالم فضال عن مرتكيب الكبائر احملدودين فيها وبينهما مراتب ال تنحصر وهذا 
ه من بلوغ حد الوسع وهو االجتهاد فهذا مما يفتقر إليه احلاكم يف كل شاهد كما إذا أوصى مباله الوسط غامض ال بد في

 للفقراء فال شك

أن من الناس من ال شئ له فيتحقق فيه إسم الفقر فهو من أهل الوصية ومنهم من ال حاجة به وال فقر وإن مل ميلك نصابا 
ه فينظر فيه هل الغالب عليه حكم الفقر أو حكم الغىن وكذلك يف وبينهما وسائط كالرجل يكون له الشئ وال سعة ل

فرض نفقات الزوجات والقرابات إذ هو مفتقر إىل النظر يف حال املنفق عليه واملنفق وحال الوقت إىل غري ذلك من 
ألن التقليد إمنا يتصور األمور الىت ال تنضبط حبصر وال ميكن استيفاء القول يف آحادها فال ميكن أن يستغىن ها هنا بالتقليد 

بعد حتقيق مناط احلكم املقلد فيه واملناط هنا مل يتحقق بعد ألن كل صورة من صوره النازلة نازلة مستأنفة يف نفسها مل 
 يتقدم هلا نظري وإن
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 بد من النظر تقدم هلا يف نفس األمر فلم يتقدم لنا فال بد من النظر فيها باإلجتهاد وكذلك إن فرضنا أنه تقدم لنا مثلها فال
يف كوا مثلها أوال وهو نظر اجتهاد أيضا وكذلك القول فيما فيه حكومة من أروش اجلنايات وقيم املتلفات ويكفيك 
من ذلك أن الشريعة مل تنص على حكم كل جزئية على حدا وإمنا أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادا ال 

ست يف غريه ولو يف نفس التعيني وليس ما به االمتياز معتربا يف احلكم بإطالق تنحصر ومع ذلك فلكل معني خصوصية لي
وال هو طردي بإطالق بل ذلك منقسم إىل الضربني وبينهما قسم ثالث يأخذ جبهة من الطرفني فال يبقى صورة من 

 أخذت بشبه من الطرفني الصور الوجودية املعينة إال وللعامل فيها نظر سهل أو صعب حىت حيقق حتت أي دليل تدخل فإن
فاألمر أصعب وهذا كله بني ملن شدا يف العلم ومن القواعد القضائية البينة على املدعي واليمني على من أنكر فالقاضي ال 

ميكنه احلكم يف واقعه بل ال ميكنه توجيه احلجاج وال طلب اخلصوم مبا عليهم إال بعد فهم املدعي من املدعى عليه وهو 
  يتعني ذلك إالأصل القضاء وال

بنظر واجتهاد ورد الدعاوى إىل األدلة وهو حتقيق املناط بعينه فاحلاصل أنه ال بد منه بالنسبة إىل كل ناظر وحاكم ومفت 
بل بالنسبة إىل كل مكلف يف نفسه فإن العامي إذا مسع يف الفقه أن الزيادة الفعلية يف الصالة سهوا من غري جنس أفعال 

 إن كانت يسرية فمغتفرة وإن كانت كثرية فال فوقعت له يف صالته زيادة فال بد له من النظر فيها الصالة أو من جنسها
حىت يردها إىل أحد القسمني وال يكون ذلك إال باجتهاد ونظر فإذا تعني له قسمها حتقق له مناط احلكم فأجراه عليه 

حكام الشرعية على أفعال املكلفني إال يف الذهن ألا وكذلك سائر تكليفاته ولو فرض ارتفاع هذا االجتهاد مل تترتل األ
مطلقات وعمومات وما يرجع إىل ذلك مرتالت على أفعال مطلقات كذلك واألفعال ال تقع يف الوجود مطلقة وإمنا تقع 

د يكون معينة مشخصة فال يكون احلكم واقعا عليها إال بعد املعرفة بأن هذا املعني يشمله ذلك املطلق أو ذلك العام وق
ذلك سهال وقد ال يكون وكله اجتهاد وقد يكون من هذا القسم ما يصح فيه التقليد وذلك فيما اجتهد فيه األولون من 

حتقيق املناط إذا كان متوجها على األنواع ال على األشخاص املعينة كاملثل يف جزاء الصيد فإن الذى جاء يف الشريعة قوله 
 وهذا ظاهر يف اعتبار املثل إال أن املثل ال بد من تعيني نوعه وكونه مثال هلذا النوع تعاىل فجزاء مثل ما قتل من النعم

املقتول ككون الكبش مثال للضبع والعرت مثال للغزال والعناق مثال لألرنب والبقرة مثال للبقرة الوحشية والشاة مثال للشاة 
لغالم واجلارية وما أشبه ذلك ولكن هذا االجتهاد يف وكذلك الرقبة الواجبة يف عتق الكفارات والبلوغ يف ا من الظباء

 األنواع ال يغين عن االجتهاد يف األشخاص املعينة فال بد من هذا االجتهاد يف كل زمان إذ ال ميكن حصول التكليف

ممكن إال به فلو فرض التكليف مع إمكان ارتفاع هذا االجتهاد لكان تكليفا باحملال وهو غري ممكن شرعا كما أنه غري 
عقال وهو أوضح دليل يف املسألة وأما الضرب الثاين وهو االجتهاد الذي ميكن أن ينقطع فثالثة أنواع أحدها املسمى 

بتنقيح املناط وذلك أن يكون الوصف املعترب يف احلكم مذكورا مع غريه يف النص فينقح باالجتهاد حىت مييز ما هو معترب 
 الذى جاء ينتف شعره ويضرب صدره وقد قسمه الغزايل إىل أقسام ذكرها يف مما هو ملغي كما جاء يف حديث األعرايب

 شفاء الغليل وهو مبسوط يف كتب األصول
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قالوا وهو خارج عن باب القياس ولذلك قال به أبو حنيفة مع إنكاره القياس يف الكفارات وإمنا هو راجع إىل نوع من 
 راجع إىل أن النص الدال على احلكم مل يتعرض للمناط فكأنه أخرج تأويل الظواهر والثاين املسمى بتخريج املناط وهو

 بالبحث وهو االجتهاد القياسي وهو معلوم والثالث هو نوع من حتقيق املناط املتقدم الذكر ألنه ضربان

رات وما أحدمها ما يرجع إىل األنواع ال إىل األشخاص كتعني نوع املثل يف جزاء الصيد ونوع الرقبة يف العتق يف الكفا
أشبه ذلك وقد تقدم التنبيه عليه والضرب الثاين ما يرجع إىل حتقيق مناط فيما حتقق مناط حكمه فكأن حتقيق املناط على 

قسمني حتقيق عام وهو ما ذكر وحتقيق خاص من ذلك العام وذلك أن األول نظر يف تعيني املناط من حيث هو ملكلف ما 
وجد هذا الشخص متصفا ا على حسب ما ظهر له أوقع عليه ما يقتضيه النص من فإذا نظر اتهد يف العدالة مثال و

التكاليف املنوطة بالعدول من الشهادات واالنتصاب للواليات العامة أو اخلاصة وهكذا إذا نظر يف األوامر والنواهي 
لك النصوص كما يوقع عليهم الندبية واألمور اإلباحية ووجد املكلفني واملخاطبني على اجلملة أوقع عليهم أحكام ت

نصوص الواجبات واحملرمات من غري التفات إىل شيء غري القبول املشروط بالتهيئة الظاهرة فاملكلفون كلهم يف أحكام 
تلك النصوص على سواء يف هذا النظر أما الثاين وهو النظر اخلاص فأعلى من هذا وأدق وهو يف احلقيقة ناشىء عن نتيجة 

 قوله تعاىل إن تتقوا اهللا جيعل لكم فرقانا وقد يعرب عنه باحلكمة ويشري إليها قوله تعاىل يؤيت احلكمة التقوى املذكورة يف
من يشاء ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا قال مالك من شأن ابن آدم أن ال يعلم مث يعلم أما مسعت قول اهللا تعاىل 

 مة مسحة ملك على قلب العبد وقال احلكمة نور يقذفه اهللا يف قلبإن تتقوا اهللا جيعل لكم فرقانا وقال أيضا إن احلك

العبد وقال أيضا يقع بقليب أن احلكمة الفقه يف دين اهللا وأمر يدخله اهللا القلوب من رمحته وفضله وقد كره مالك كتابة 
 مث ال حتتاجون إىل العلم يريد ما كان حنو الفتاوي فسئل ما الذي نصنع فقال حتفظون وتفهمون حىت تستنري قلوبكم

الكتاب وعلى اجلملة فتحقيق املناط اخلاص نظر يف كل مكلف بالنسبة إىل ما وقع عليه من الدالئل التكليفية حبيث 
يتعرف منه مداخل الشيطان ومداخل اهلوى واحلظوظ العاجلة حىت يلقيها هذا اتهد على ذلك املكلف مقيدة بقيود 

سبة إىل التكليف املنحتم وغريه وخيتص غري املنحتم بوجه آخر وهو النظر فيما يصلح التحرز من تلك املداخل هذا بالن
بكل مكلف يف نفسه حبسب وقت دون وقت وحال دون حال وشخص دون شخص إذ النفوس ليست يف قبول 

ر أو األعمال اخلاصة على وزان واحد كما أا يف العلوم والصنائع كذلك فرب عمل صاحل يدخل بسببه على رجل ضر
فترة وال يكون كذلك بالنسبة إىل آخر ورب عمل يكون حظ النفس والشيطان فيه بالنسبة إىل العامل أقوى منه يف عمل 

آخر ويكون بريئا من ذلك يف بعض األعمال دون بعض فصاحب هذا التحقيق اخلاص هو الذي رزق نورا يعرف به 
 وصربها على محل أعبائها أو ضعفها ويعرف التفاا إىل النفوس ومراميها وتفاوت إدراكها وقوة حتملها للتكاليف

احلظوظ العاجلة أو عدم التفاا فهو حيمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق ا بناء على أن ذلك هو املقصود 
 الشرعي يف تلقي التكاليف فكأنه خيص عموم املكلفني والتكاليف ذا التحقيق لكن مما

ق األول العام ويقيد به ما ثبت إطالقه يف األول أو يضم قيدا أو قيودا ملا ثبت له يف األول بعض ثبت عمومه يف التحقي
wالقيود هذا معىن حتقيق املناط هنا وبقي الدليل على صحة هذا االجتهاد فإن ما سواه قد تكفل األصوليون ببيان الداللة 
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لق الداللة عليه ولكن إن تشوف أحد إىل خصوص عليه وهو داخل حتت عموم حتقيق املناط فيكون مندرجا حتت مط
الداللة عليه فاألدلة عليه كثرية نذكر منها ما تيسر حبول اهللا فمن ذلك أن النيب سئل يف أوقات خمتلفة عن أفضل األعمال 
وخري األعمال وعرف بذلك يف بعض األوقات من غري سؤال فأجاب بأجوبة خمتلفة كل واحد منها لو محل على إطالقه 
أو عمومه القتضى مع غريه التضاد يف التفصيل ففي الصحيح أنه عليه الصالة والسالم سئل أي األعمال أفضل قال إميان 
باهللا قال مث ماذا قال اجلهاد يف سبيل اهللا قال مث ماذا قال حج مربور وسئل عليه الصالة والسالم أي األعمال أفضل قال 

ين قال مث أي قال اجلهاد يف سبيل اهللا ويف النسائي عن أيب إمامة قال أتيت النيب الصالة لوقتها قال مث أي قال بر الوالد
فقلت مرين بأمر آخذه عنك قال عليك بالصوم فإنه ال مثل له ويف الترمذي أي األعمال أفضل درجة عند اهللا يوم القيامة 

 ده ال شريك له اخلقال الذاكرون اهللا كثريا والذاكرات ويف الصحيح يف قول ال إله إال اهللا وح

قال ومل يأت أحد بأفضل مما جاء به احلديث ويف النسائي ليس شيء أكرم على اهللا من الدعاء ويف البزار أي العبادة 
أفضل قال دعاء املرء لنفسه ويف الترمذي ما من شيء أفضل يف ميزان العبد املؤمن يوم القيامة من خلق حسن ويف البزار يا 

خصلتني مها خفيفتان على الظهر وأثقل يف امليزان من غريمها عليك حبسن اخللق وطول الصمت أبا ذر أال أدلك على 
فوالذي نفسي بيده ما عمل اخلالئق مبثلهما ويف مسلم أي املسلمني خري قال من سلم املسلمون من لسانه ويده وفيه سئل 

رف ويف الصحيح وما أعطى أحد عطاء هو أي اإلسالم خري قال تطعم الطعام وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تع
خري وأوسع من الصرب ويف الترمذي خريكم من تعلم القرآن وعلمه وفيه أفضل العبادة انتظار الفرج إىل أشياء من هذا 

النمط مجيعها يدل على أن التفضيل ليس مبطلق ويشعر إشعارا ظاهرا بأن القصد إمنا هو بالنسبة إىل الوقت أو إىل حال 
وقد دعا عليه السالم ألنس بكثرة املال فبورك له فيه وقال لثعلبة بن حاطب حني سأله الدعاء له بكثرة املال قليل السائل 

 تؤدي شكره خري من كثري ال تطيقه وقال أليب ذر يا أبا ذر إين أراك ضعيفا وإين أحب لك

لني من أفضل األعمال ملن قام فيه حبق اهللا ما أحب لنفسي ال تأمرن على اثنني وال تولني مال يتيم ومعلوم أن كال العم
وقد قال يف اإلمارة واحلكم إن املقسطني عند اهللا على منابر من نور عن ميني الرمحن احلديث وقال أنا وكافل اليتيم 

كهاتني يف اجلنة مث اه عنهما ملا علم له خصوصا يف ذلك من الصالح ويف أحكام امساعيل بن اسحاق عن ابن سريين 
 كان أبو بكر خيافت وكان عمر جيهر يعين يف الصالة فقيل أليب بكر كيف تفعل قال أناجي ريب وأتضرع إليه وقيل قال

لعمر كيف تفعل قال أوقظ الوسنان وأخسأ الشيطان وأرضي الرمحن فقيل أليب بكر ارفع شيئا وقيل لعمر اخفض شيئا 
ا عن اختياره وإن كان قصده صحيحا ويف الصحيح أن وفسر بأنه عليه الصالة والسالم قصد إخراج كل واحد منهم

ناسا جاؤا إىل النيب فقالوا إنا جند يف أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدمتوه قالوا نعم قال ذلك صريح 
  ذلكاإلميان ويف حديث آخر من وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت باهللا وعن ابن عباس يف مثله قال إذا وجدت شيئا من

فقل هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فأجاب النيب عليه الصالة والسالم بأجوبة خمتلفة وأجاب 
ابن عباس بأمر آخر والعارض من نوع واحد ويف الصحيح إين أعطي الرجل وغريه أحب إيل منه خمافة أن يكبه اهللا يف 

wائم قوما ووكل قوما إىل إميام لعلمه بالفريقني وقبل عليه الصالة والسالم من النار وآثر عليه الصالة والسالم يف بعض الغن
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أيب بكر ماله كله وندب غريه إىل استبقاء بعضه وقال أمسك عليك بعض مالك فهو خري لك وجاء آخر مبثل البيضة من 
ه فجعل إلقاء العلم مقيدا فرب الذهب فردها يف وجهه وقال علي حدثوا الناس مبا يفهمون أتريدون أن يكذب اهللا ورسول

مسألة تصلح لقوم دون لقوم وقد قالوا يف الرباين إنه الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره فهذا الترتيب من ذلك وروى عن 
 احلرث ابن يعقوب قال الفقيه كل الفقيه من فقه يف القرآن وعرف مكيدة الشيطان

ة وعن أيب رجاء العطاردي قال قلت لزبري بن العوام مايل أراكم يا فقوله وعرف مكيدة الشيطان هو النكتة يف املسأل
أصحاب حممد من أخف الناس صالة قال نبادر الوسواس هذا مع أن التطويل مستحب ولكن جاء ما يعارضه ومثله 

تقدمني وهو حديث أفتان أنت يا معاذ ولو تتبع هذا النوع لكثر جدا ومنه ما جاء عن الصحابة والتابعني وعن األئمة امل
كثري وحتقيق املناط يف األنواع واتفاق الناس عليه يف اجلملة مما يشهد له كما تقدم وقد فرع العلماء عليه كما قالوا يف 

قوله تعاىل إمنا جزاء الذي حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا اآلية إن اآلية تقتضي مطلق التخيري مث 
جتهاد فالقتل يف موضع والصلب يف موضع والقطع يف موضع والنفي يف موضع وكذلك التخيري يف رأوا أنه مقيد باال

األسارى من الفن والفداء وكذلك جاء يف الشريعة األمر بالنكاح وعدوه من السنن ولكن قسموه إىل األحكام اخلمسة 
ر الشخصي فاجلميع يف معىن واحد ونظروا يف ذلك يف حق كل مكلف وإن كان نظرا نوعيا فإنه ال يتم إال بالنظ

واالستدالل على اجلميع واحد ولكن قد يستبعد ببادىء الرأي وبالنظر األول حىت يتبني مغزاة ومورده من الشريعة وما 
تقدم وأمثاله كاف مفيد للقطع بصحة هذا االجتهاد وإمنا وقع التنبيه عليه ألن العلماء قلما نبهوا عليه على اخلصوص 

 فيق فإن قيل كيف تصح دعوى التفرقة بني هذا االجتهاد املستدل عليهوباهللا التو

وغريه من أنواع االجتهاد مع أما يف احلكم سواء ألنه إن كان غري منقطع فغريه كذلك إذ ال خيلو أن يراد بكونه غري 
كذلك أما األول فألن الوقائع منقطع أنه ال يصح ارتفاعه ال بالكلية وال باجلزئية وعلى كل تقدير فسائر أنواع االجتهاد 

يف الوجود ال تنحصر فال يصح دخوهلا حتت األدلة املنحصرة ولذلك احتيج إىل فتح باب االجتهاد من القياس وغريه فال 
بد من حدوث وقائع ال تكون منصوصا على حكمها وال يوجد لألولني فيها اجتهاد وعند ذلك فإما أن يترك الناس فيها 

ر فيها بغري اجتهاد شرعي وهو أيضا اتباع للهوى وذلك كله فساد فال يكون بد من التوقف ال إىل مع أهوائهم أو ينظ
غاية وهو معىن تعطيل التكليف لزوما وهو مؤد إىل تكليف ما ال يطاق فإذا ال بد من االجتهاد يف كل زمان ألن الوقائع 

طل مطلق التكليف بتعذر االجتهاد يف بعض اجلزئيات املفروضة ال ختتص بزمان دون زمان وأما الثاين فباطل إذ ال يتع
 فيمكن ارتفاعه يف هذا النوع اخلاص وىف غريه فلم يظهر بني االجتهادين فرق

فاجلواب أن الفرق بينهما ظاهر من جهة أن هذا النوع اخلاص كلي يف كل زمان عام يف مجيع الوقائع أو أكثرها فلو 
لشرعي أو مجيعه وذلك غري صحيح ألنه إن فرض يف زمان ما ارتفعت الشريعة فرض ارتفاعه ال ارتفع معظم التكليف ا

ضربة الزب خبالف غريه فإن الوقائع املتجددة الىت ال عهد ا يف الزمان املتقدم قليلة بالنسبة إىل ما تقدم التساع النظر 
ة بتعطل بعض اجلزئيات كما لو فرض واالجتهاد من املتقدمني فيمكن تقليده فيه ألنه معظم الشريعة فال تتعطل الشريع
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العجز عند حتقيق املناط يف بعض اجلزئيات دون السائر فإنه ال ضرر على الشريعة يف ذلك فوضح أما ليسا سواء واهللا 
  أعلم 

مقاصد الشريعة على كمالها والثاني التمكن من  المسألة الثانية إنما تحصل درجة االجتهاد لمن اتصف بوصفين أحدهما فهم
  االستنباط

 بناء على فهمه فيها أما األول فقد مر يف كتاب املقاصد أن الشريعة مبنية على اعتبار املصاحل وأن املصاحل إمنا اعتربت من 
حيث وضعها الشارع كذلك ال من حيث إدراك املكلف إذ املصاحل ختتلف عند ذلك بالنسب واإلضافات واستقر 

 مراتب فإذا بلغ اإلنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده يف كل مسألة من مسائل باالستقراء التام أن املصاحل على ثالث
 الشريعة ويف كل باب من أبواا فقد حصل

له وصف هو السبب يف ترتله مرتلة اخلليفة للنيب يف التعليم والفتيا واحلكم مبا أراه اهللا وأما الثاين فهو كاخلادم لألول فإن 
سطة معارف حمتاج إليها يف فهم الشريعة أوال ومن هنا كان خادما لألول ويف استنباط التمكن من ذلك إمنا هو بوا

األحكام ثانيا لكن ال تظهر مثرة الفهم إال يف االستنباط فلذلك جعل شرطا ثانيا وإمنا كان األول هو السبب يف بلوغ هذه 
ان عاملا ا جمتهدا فيها وتارة يكون حافظا هلا املرتبة ألنه املقصود والثاين وسيلة لكن هذه املعارف تارة يكون اإلنس

متمكنا من االطالع على مقاصدها غري بالغ رتبة االجتهاد فيها وتارة يكون غري حافظ وال عارف إال أنه عامل بغايتها 
 وأن له افتقارا إليها يف مسألته الىت

لك املعارف املتعلقة مبسألته فال يقضي فيها إال جيتهد فيها فهو حبيث إذا عنت له مسألة ينظر فيها زاول أهل املعرفة بت
مبشورم وليس بعد هذه املراتب الثالث مرتبة يعتد ا يف نيل املعارف املذكورة فإن كان جمتهدا فيها كما كان مالك يف 

افعي علم احلديث والشافعي يف علم األصول فال إشكال وإن كان متمكنا من االطالع على مقاصدها كما قالوا يف الش
وأيب حنيفة يف علم احلديث فكذلك أيضا ال إشكال يف صحة اجتهاده وإن كان القسم الثالث فإن يأ له االجتهاد يف 

استنباط األحكام مع كون اتهد يف تلك املعارف كذلك فكالثاين وإال فكالعدم فصل وقد حصل من هذه اجلملة أنه ال 
 يلزم اتهد يف األحكام الشرعية أن يكون

جمتهدا يف كل علم يتعلق به االجتهاد على اجلملة بل األمر ينقسم فإن كان مث علم ال ميكن أن حيصل وصف االجتهاد 
بكنهه إال من طريقة فال بد أن يكون من أهله حقيقة حىت يكون جمتهدا فيه وما سوى ذلك من العلوم فال يلزم ذلك فيه 

يد فيه حبقيقة االجتهاد فهذه ثالثة مطالب ال بد من بياا أما األول وهو أنه وإن كان العلم به معينا فيه ولكن ال خيل التقل
ال يلزم أن يكون جمتهدا يف كل علم يتعلق به االجتهاد على اجلملة فالدليل عليه أمور أحدها أنه لو كان كذلك مل يوجد 

ندهم مقلد يف احلديث مل يبلغ درجة جمتهد إال يف الندرة ممن سوى الصحابة وحنن منثل باألئمة األربعة فالشافعي ع
االجتهاد يف انتقاده ومعرفته وأبو حنيفة كذلك وإمنا عدوا من أهله مالكا وحده وتراه يف األحكام حييل على غريه كأهل 
التجارب والطب واحليض وغري ذلك ويبين احلكم على ذلك واحلكم ال يستقل دون ذلك االجتهاد ولو كان مشترطا يف 
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تهاد يف كل ما يفتقر إليه احلكم مل يصح حلاكم أن ينتصب للفصل بني اخلصوم حىت يكون جمتهدا يف كل ما اتهد االج
 يفتقر إليه احلكم الذي يوجهه على املطلوب للطالب وليس األمر كذلك باإلمجاع

ن مقدماته فيه حبال بل والثاين أن االجتهاد يف استنباط األحكام الشرعية علم مستقل بنفسه وال يلزم يف كل علم أن تربه
يقول العلماء أن من فعل ذلك فقد أدخل يف علمه علما آخر ينظر فيه بالعرض ال بالذات فكما يصح للطبيب أن يسلم 
من العلم الطبيعي أن اإلسطقصات أربعة وأن مزاج اإلنسان أعدل األمزجة فيما يليق أن يكون عليه مزاج اإلنسان وغري 

 أن يسلم اتهد من القارئ أن قوله تعاىل وامسحوا برءوسكم وأرجلكم باخلفض مروئ ذلك من املقدمات كذلك يصح
 على الصحة ومن احملدث أن احلديث الفالين

صحيح أو سقيم ومن عامل الناسخ واملنسوخ أن قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية منسوخ 
على الطهر واحليض وما أشبه ذلك مث يبىن عليه األحكام بل براهني اهلندسة يف بآية املواريث ومن اللغوي أن القرء يطلق 

أعلى مراتب اليقني وهى مبنية على مقدمات مسلمة يف علم آخر مأخوذة يف علم اهلندسة على التقليد وكذلك العدد 
لب علمه وقد أجاز النظار وغريه من العلوم اليقينية ومل يكن ذلك قادحا يف حصول اليقني للمهندس أو احلاسب يف مطا

وقوع االجتهاد يف الشريعة من الكافر املنكر لوجود الصانع والرسالة والشريعة إذ كان االجتهاد إمنا ينبين على مقدمات 
تفرض صحتها كانت كذلك يف نفس األمر أوال وهذا أوضح من إطناب فيه فال يقال إن اتهد إذا مل يكن عاملا 

 يها ال حيصل له العلم بصحة اجتهادهباملقدمات الىت يبىن عل

ألنا نقول بل حيصل له العلم بذلك ألنه مبين عل فرض صحة تلك املقدمات وبرهان اخللف مبين على مقدمات باطلة يف 
نفس األمر تفرض صحيحة فيبين عليها فيفيد البناء عليها العلم باملطلوب فمسألتنا كذلك والثالث أن نوعا من االجتهاد ال 

 إىل شيء من تلك العلوم أن يعرفه فصال أن يكون جمتهدا فيه وهو االجتهاد يف تنقيح املناط وإمنا يفتقر إىليفتقر 

االطالع على مقاصد الشريعة خاصة وإذا ثبت نوع من االجتهاد دون االجتهاد يف تلك املعارف ثبت مطلق االجتهاد 
ا يتعلق باالجتهاد مل تصف له مسألة معلومة فيه ألن مسألة بدونه هو املطلوب فإن قيل إن جاز أن يكون مقلدا يف بعض م

يقلد يف بعض مقدماا ال تكون جمتهدا فيها بإطالق فلم ميكن أن يوصف صاحبها بصفة االجتهاد بإطالق وكالمنا إمنا 
ب أن ذلك هو يف جمتهد يعتمد على اجتهاده بإطالق وال يكون كذلك مع تقليده يف بعض املعارف املبين عليها فاجلوا

شرط يف العلم مبسألة اتهد فيها بإطالق ال شرط يف صحة االجتهاد ألن تلك املعارف ليست جزءا من ماهية االجتهاد 
وإمنا االجتهاد يتوصل إليه ا فإذا كانت حمصلة بتقليد أو باجتهاد أو بفرض حمال حبيث يفرض تسليم صاحب تلك 

 عليه كان بناؤه صحيحا ألن االجتهاد هو استفراغ الوسع يف حتصيل العلم أو املعارف اتهد فيها ما حصل هذا مث بىن
الظن باحلكم وهو ألنه على ما تقدم ال بد له من هذه املعارف كوسيلة إىل فهم مقاصد الشريعة على األقل وإن مل حيتج 

 إليها عند التخريج وإمنا يصح ذلك إذا صح أن يأخذ مقاصد الشريعة تقليدا فتأمل

قع ويبني ذلك ما تقدم يف الوجه الثاين وأن العلماء الذين بلغوا درجة االجتهاد عند عامة الناس كمالك والشافعي قد و
wوأيب حنيفة كان هلم أتباع أخذوا عنهم وانتفعوا م وصاروا يف عداد أهل االجتهاد مع أم عند الناس مقلدون يف 
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 فيها واعتربت أقواهلم واتبعت آراؤهم وعمل على وفقها مع األصول ألئمتهم مث اجتهدوا بناء على مقدمات مقلد
خمالفتهم ألئمتهم وموافقتهم فصار قول ابن القاسم أو قول أشهب أو غريمها معتربا يف اخلالف على إمامهم كما كان أبو 

ليد يف بعض يوسف وحممد بن احلسن مع أيب حنيفة واملزين والبويطي مع الشافعي فإذا ال ضرر على االجتهاد مع التق
القواعد املتعلقة باملسألة اتهد فيها وأما الثاين من املطالب وهو فرض علم تتوقف صحة االجتهاد عليه فإن كان مث علم 
ال حيصل االجتهاد يف الشريعة إال باالجتهاد فيه فهو بال بد مضطر إليه ألنه إذا فرض كذلك مل ميكن يف العادة الوصول 

 فال بد من حتصيله على متامه وهو ظاهر إال أن هذا العلم مبهم يف اجلملة فيسأل عن تعيينه إىل درجة االجتهاد دونه
واألقرب يف العلوم إىل أن يكون هكذا علم اللغة العربية وال أعين بذلك النحو وحده وال التصريف وحده وال اللغة وال 

 راد مجلة علم اللسان ألفاظ أو معاين كيفعلم املعاين وال غري ذلك من أنواع العلوم املتعلقة باللسان بل امل

تصورت ما عدا الغريب والتصريف املسمى بالفعل وما يتعلق بالشعر من حيث هو شعر كالعروض والقافية فإن هذا غري 
ة مفتقر إليه هنا وإن كان العلم به كماال يف العلم بالعربية وبيان تعني هذا العلم ما تقدم يف كتاب املقاصد من أن الشريع
عربية وإذا كانت عربية فال يفهمها حق الفهم إال من فهم اللغة العربية حق الفهم ألما سيان يف النمط ما عدا وجوه 

اإلعجاز فإذا فرضنا مبتدئا يف فهم العربية فهو مبتدئ يف فهم الشريعة أو متوسطا فهو متوسط يف فهم الشريعة واملتوسط 
درجة الغاية يف العربية كان كذلك يف الشريعة فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم مل يبلغ درجة النهاية فإن انتهى إىل 

الصحابة وغريهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة فمن مل يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم الشريعة مبقدار التقصري 
 العربية مبلغ األئمة فيها كاخلليل عنهم وكل من قصر فهمه مل يعد حجة وال كان قوله فيها مقبوال فال بد من أن يبلغ يف

 وسيبويه واألخفش واجلرمي واملازين ومن سواهم وقد قال اجلرمي أنا منذ ثالثني سنة أفيت الناس

من كتاب سيبويه وفسروا ذلك بعد االعتراف به بأنه كان صاحب حديث وكتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفتيش 
 النحو فقد نبه يف كالمه على مقاصد العرب وأحناء تصرفاا يف ألفاظها ومعانيها واملراد بذلك أن سيبويه وإن تكلم يف

ومل يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوع واملفعول منصوب وحنو ذلك بل هو يبني يف كل باب ما يليق به حىت إنه 
رمي على ما قال وهو كالم يروى احتوى على علم املعاين والبيان ووجوه تصرفات األلفاظ واملعاين ومن هنالك كان اجل

عنه يف صدر كتاب سيبويه من غري إنكار وال يقال إن األصوليني قد نفوا هذه املبالغة يف فهم العربية فقالوا ليس على 
األصويل أن يبلغ يف العربية مبلغ اخلليل وسيبويه وأيب عبيدة واألصمعي الباحثني عن دقائق اإلعراب ومشكالت اللغة وإمنا 

 أن حيصل منها ما تتيسر به معرفة ما يتعلق باألحكام بالكتاب والسنة ألنا نقول هذا غري ما تقدم تقريره وقد قال يكفيه
الغزايل يف هذا الشرط إنه القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادم يف االستعمال حىت مييز بني صريح الكالم وظاهره 

متشاه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه وحلنه ومفهومه وهذا الذي وجممله وحقيقته وجمازه وعامه وخاصه وحمكمه و
اشترط ال حيصل إال ملن بلغ يف اللغة العربية درجة االجتهاد مث قال والتخفيف فيه ال يشترط أن يبلغ مبلغ اخلليل واملربد 

ود يف االشتراط وإمنا وأن يعلم مجيع اللغة ويتعمق يف النحو وهذا أيضا صحيح فالذي نفى اللزوم فيه ليس هو املقص
w املقصود حترير الفهم
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حىت يضاهي العريب يف ذلك املقدار وليس من شرط العريب أن يعرف مجيع اللغة وال أن يستعمل الدقائق فكذلك اتهد 
 يف يف العربية فكذلك اتهد يف الشريعة ورمبا يفهم بعض الناس أنه ال يشترط أن يبلغ مبلغ اخلليل وسيبويه يف االجتهاد

العربية فيبين يف العربية على التقليد احملض فيأيت يف الكالم على مسائل الشريعة مبا السكوت أوىل به منه وإن كان مما تعقد 
عليه اخلناصر جاللة يف الدين وعلما يف األئمة املهتدين وقد أشار الشافعي يف رسالته إىل هذا املعىن وأن اهللا خاطب العريب 

ما تعرف من معانيها مث ذكر مما يعرف من معانيها اتساع لساا وأن ختاطب بالعام مرادا به ظاهره بكتابه بلساا على 
وبالعام يراد به العام ويدخله اخلصوص ويستدل على ذلك ببعض ما يدخله يف الكالم وبالعام يراد به اخلاص ويعرف 

لشيء تعرفه باملعىن دون اللفظ كما تعرف باإلشارة بالسياق وبالكالم ينبنئ أوله عن آخره وآخره عن أوله وأن تتكلم با
وتسمى الشيء الواحد باألمساء الكثرية واملعاين الكثرية باالسم الواحد مث قال فمن جهل هذا من لساا وبلساا نزل 

 الكتاب وجاءت به السنة فتكلف القول يف علمها تكلف ما جيهل بعضه ومن تكلف ما جهل وما مل يثبته معرفة كانت

موافقة الصواب إن وافقه من حيث ال يعرفه غري حممودة وكان خبطئه غري معذور إذا نطق فيما ال حييط عليه بالفرق بني 
الصواب واخلطأ فيه هذا قوله وهو احلق الذي ال حميص عنه وغالب ما صنف يف أصول الفقه من الفنون إمنا هو من 

 عنها وما سواها من املقدمات فقد يكفي فيه التقليد كالكالم يف األحكام املطالب العربية الىت تكفل اتهد فيها باجلواب
 تصورا

وتصديقا كأحكام النسخ وأحكام احلديث وما أشبه ذلك فاحلاصل أنه ال غىن باتهد يف الشريعة عن بلوغ درجة 
الب إال مبقدار توقف الفطن االجتهاد يف كالم العرب حبيث يصري فهم خطاا له وصفا غري متكلف وال متوقف فيه يف الغ

لكالم اللبيب وأما الثالث من املطالب وهو أنه ال يلزم يف غري العربية من العلوم أن يكون اتهد عاملا ا فقد مر ما يدل 
عليه فإن اتهد إذا بىن اجتهاده على التقليد يف بعض املقدمات السابقة عليه فذلك ال يضره يف كونه جمتهدا يف عني 

ته كاملهندس إذا بىن بعض براهينه على صحة وجود الدائرة مثال فال يضره يف صحة برهانه تقليده لصاحب ما بعد مسأل
الطبيعة وهو املربهن على وجودها وإن كان املهندس ال يعرف ذلك بالربهان وكما قالوا يف تقليد الشافعي يف علم 

ي يف تغرمي قيمة املتلف على اجتهاد املقوم للسلع وإن مل احلديث ومل يقدح ذلك يف صحة اجتهاده بل كما يبين القاض
يعرف هو ذلك وال خيرجه ذلك عن درجة االجتهاد وكما بىن مالك أحكام احليض والنفاس على ما يعرفه النساء من 

  عادان وإن كان هو غري عارف به وما أشبه ذلك 

  المسألة الثالثة الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها

 وإن كثر اخلالف كما أا يف أصوهلا كذلك وال يصلح فيها غري ذلك والدليل عليه أمور أحدها أدلة القرآن من ذلك 
 قوله تعاىل ولو كان من عند غري اهللا

لوجدوا فيه اختالفا كثريا فنفى أن يقع فيه االختالف ألبتة ولو كان فيه ما يقتضي قولني خمتلفني مل يصدق عليه هذا 
لى حال ويف القرآن فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول اآلية وهذه اآلية صرحية يف رفع التنازع الكالم ع

wواالختالف فإنه رد املتنازعني إىل الشريعة وليس ذلك إال لريتفع االختالف وال يرتفع االختالف إال بالرجوع إال شيء 
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رجوع إليه رفع تنازع وهذا باطل وقال تعاىل وال تكونوا كالذين واحد إذ لو كان فيه ما يقتضي االختالف مل يكن يف ال
 تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات

اآلية والبينات هي الشريعة فلوال أا ال تقتضي االختالف وال تقبله ألبتة ملا قيل هلم من بعد كذا ولكان هلم فيها أبلغ 
 وقال تعاىل وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق العذر وهذا غري صحيح فالشريعة ال اختالف فيها

بكم عن سبيله فبني أن طريق احلق واحد وذلك عام يف مجلة الشريعة وتفاصيلها وقال تعاىل كان الناس أمة واحدة فبعث 
 وال يكون حاكما بينهم إال مع اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه

كونه قوال واحدا فصال بني املختلفني وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا اآلية إىل قوله وال تتفرقوا فيه مث ذكر 
بين إسرائيل وحذر األمة أن يأخذوا بسنتهم فقال وما تفرقوا إال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وقال تعاىل ذلك بأن 

نزل الكتاب باحلق وإن الذين اختلفوا يف الكتاب لفى شقاق بعيد واآليات يف ذم االختالف واألمر بالرجوع إىل اهللا 
الشريعة كثري كله قاطع يف أا ال اختالف فيها وإمنا هي على مأخذ واحد وقول واحد قال املزين صاحب الشافعي ذم اهللا 

 والثاين أن عامة أهل الشريعة أثبتوا يف القرآن والسنة الناسخ واملنسوخاالختالف وأمر عنده بالرجوع إىل الكتاب والسنة 

على اجلملة وحذروا من اجلهل به واخلطأ فيه ومعلوم أن الناسخ واملنسوخ إمنا هو فيما بني دليلني يتعارضان حبيث ال 
االختالف من الدين ملا كان يصح اجتماعهما حبال وإال ملا كان أحدمها ناسخا واآلخر منسوخا والفرض خالفة فلو كان 

إلثبات الناسخ واملنسوخ من غري نص قاطع فيه فائدة ولكان الكالم ىف ذلك كالما فيما ال جيىن مثرة إذ كان يصح العمل 
بكل واحد منهما ابتداء ودواما استنادا إىل أن االختالف أصل من أصول الدين لكن هذا كله باطل بإمجاع فدل على أن 

صل له يف الشريعة وهكذا القول يف كل دليل مع معارضه كالعموم واخلصوص واإلطالق والتقييد وما االختالف ال األ
أشبه ذلك فكانت تنخرم هذه األصول كلها وذلك فاسد فما أدى إليه مثله والثالث أنه لو كان يف الشريعة مساغ 

ضنامها مقصودين معا للشارع فإما أن يقال للخالف ألدى إىل تكليف ما ال يطاق ألن الدليلني إذا فرضنا تعارضهما وفر
إن املكلف مطلوب مبقتضاها أوال أو مطلوب بأحدمها دون اآلخر واجلميع غري صحيح فاألول يقتضي افعل ال تفعل 

 ملكلف واحد من وجه واحد وهو عني التكليف مبا ال يطاق والثاين باطل ألنه خالف

ما فلم يبق إال األول فيلزم منه ما تقدم ال يقال إن الدليلني حبسب الفرض وكذلك الثالث إذ كان الفرض توجه الطلب 
شخصني أو حالني ألنه خالف الفرض وهو أيضا قول واحد ال قوالن ألنه إذا انصرف كل دليل إىل جهة مل يكن مث 

 ميكن اجلمع وأنه ال اختالف وهو املطلوب والرابع أن األصوليني اتفقوا على إثبات الترجيح بني األدلة املتعارضة إذا مل
يصح إعمال أحد دليلني متعارضني جزافا من غري نظر يف ترجيحه على اآلخر والقول بثبوت اخلالف ىف الشريعة يرفع 

باب الترجيح مجلة إذ ال فائدة فيه وال حاجة إليه على فرض ثبوت اخلالف أصال شرعيا لصحة وقوع التعارض يف 
 مثله واخلامس أنه شيء ال يتصور ألن الدليلني املتعارضني إذا قصدمها الشارع مثال الشريعة لكن ذلك فاسد فما أدى إليه

 مل يتحصل مقصوده ألنه إذا قال ىف الشيء الواحد افعل
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ال تفعل فال ميكن أن يكون املفهوم منه طلب الفعل لقوله ال تفعل وال طلب تركه لقوله افعل فال يتحصل للمكلف فهم 
ه على حال واألدلة على ذلك كثرية ال حيتاج فيها إىل التطويل لفساد االختالف ىف الشريعة التكليف فال يتصور توجه

فإن قيل إن كان مث ما يدل على رفع االختالف فثم ما يقتضى وقوعه ىف الشريعة وقد وقع والدليل عليه أمور منها إنزال 
ملدارك هذا وإن كان التوقف فيها هو احملمود فإن املتشاات فإا جمال لالختالف لتباين األنظار واختالف اآلراء وا

االختالف فيها قد وقع ووضع الشارع هلا مقصود له وإذا كان مقصودا له وهو عامل باملآالت فقد جعل سبيال إىل 
االختالف فال يصح أن ينفى عن الشارع رفع جمال االختالف مجلة ومنها األمور االجتهادية الىت جعل الشارع فيها 

 ف جماال فكثريا ما تتوارد على املسألة الواحدة أدلة قياسية وغري قياسية حبيث يظهر بينها التعارضلالختال

وجمال االجتهاد ملا قصده الشارع ىف وضع الشريعة حني شرع القياس ووضع الظواهر الىت خيتلف ىف أمثاهلا النظار 
 بقوله عليه الصالة والسالم إذا اجتهد احلاكم فأخطأ ليجتهدوا فيثابوا على ذلك ولذلك نبه ىف احلديث على هذا املقصد

فله أجر وإن أصاب فله أجران فهذا موضع آخر من وضع اخلالف بسبب وضع حماله ومنها أن العلماء الراسخني األئمة 
املتقني اختلفوا هل كل جمتهد مصيب أم املصيب واحد واجلميع سوغوا هذا االختالف وهو دليل على أن له مساغا ىف 

الشريعة على اجلملة وأيضا فالقائلون بالتصويب معىن كالمهم أن كل قول صواب وأن االختالف حق وأنه غري منكر وال 
 حمظور ىف الشريعة وأيضا فطائفة من العلماء جوزوا أن يأيت ىف الشريعة دليالن متعارضان

ول الصحايب حجة فكل قول صحايب وجتويز ذلك عندهم مستند إىل أصل شرعي ىف االختالف وطائفة أيضا رأوا أن ق
وإن عارضه قول صحايب آخر كل واحد منهما حجة وللمكلف يف كل واحد منهما متمسك وقد نقل هذا املعىن عن 

النيب حيث قال أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فأجاز مجاعة األخذ بقول من شاء منهم إذا اختلفوا وقال القاسم 
إختالف أصحاب النيب يف أعماهلم ال يعمل العامل بعمل رجل منهم إال رأي أنه يف سعة ورأى أن بن حممد لقد نفع اهللا ب

خريا منه قد عمله وعنه أيضا أي ذلك أخذت به مل يكن ىف نفسك منه شيء ومثل معناه مروى عن عمر بن عبد العزيز 
 بن عبد العزيز ما أحب أن أصحاب رسول قال ما يسرين أن يل بإختالفهم محر النعم قال القاسم لقد أعجبين قول عمر

اهللا مل خيتلفوا ألنه لو كان قوال واحدا كان الناس يف ضيق وإم أئمة يقتدى م فلو أخذ بقول رجل منهم كان يف سعة 
ى وقال مبثل ذلك مجاعة من العلماء وأيضا فإن أقوال العلماء بالنسبة إىل املقلدين كأقوال اتهدين وجيوز لكل واحد عل
قول مجاعة أن يقلد من العلماء من شاء وهو من ذلك ىف سعة وقد قال ابن الطيب وغريه يف األدلة إذا تعارضت على 

 اتهد واقتضى كل واحد ضد حكم اآلخر ومل يكن مث ترجيح فله اخلرية يف العمل بأيها شاء ألما صارا

 إال من تعارض األدلة فقد ثبت إذا ىف الشريعة تعارض بالنسبة إليه كخصال الكفارة واالختالف عند العلماء ال ينشأ
األدلة إال أن ما تقدم من األدلة على منع اإلختالف حيمل على اإلختالف ىف أصل الدين ال ىف فروعه بدليل وقوعه ىف 

ب هذه الفروع من لدن زمان الصحابة إىل زماننا فاجلواب أن هذه القواعد املعترض ا جيب أن حيقق النظر فيها حبس
املسألة فإا من املواضع املخيلة أما مسألة املتشاات فال يصح أن يدعى فيها أا موضوعة ىف الشريعة قصد االختالف 

wشرعا ألن هذا قد تقدم ىف األدلة السابقة ما يدل على فساده وكوا قد وضعت ليهلك من هلك عن بينة وحييا من حى 
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 يزالون خمتفلني إال من رحم ربك ولذلك خلقهم ففرق بني الوضع القدري الذى ال عن بينة ال نظر فيه فقد قال تعاىل وال
 حجة فيه للعبد وهو املوضوع على وفق اإلرادة الىت ال مرد هلا وبني الوضع الشرعي الذى ال يستلزم وفق

وامر فمسألة املتشاات اإلرادة وقد قال تعاىل هدى للمتقني وقال يضل به كثريا ويهدى به كثريا ومر بيانه يف كتاب األ
من الثاين ال من األول وإذا كان كذلك مل يدل على وضع االختالف شرعا بل وضعها لالبتالء فيعمل الراسخون على 

وفق ما أخرب اهللا عنهم ويقع الزائغون يف إتباع أهواءهم ومعلوم أن الراسخني هم املصيبون وإمنا أخرب عنهم أم على 
باملتشاات علموها أو مل يعلموها وأن الزائغني هم املخطئون فليس يف املسألة إال أمر واحد ال مذهب واحد يف اإلميان 

أمران وال ثالثة فإذا مل يكن إنزال املتشابه علما لالختالف وال أصال فيه وأيضا لو كان كذلك مل ينقسم املختلفون فيه 
ا عن قصد الواضع للشريعة ألنه قد تقدم أن اإلصابة إمنا إىل مصيب وخمطئ بل كان يكون اجلميع مصيبني ألم مل خيرجو

 هى مبوافقة قصد الشارع وأن

اخلطأ مبخالفته فلما كانوا منقسمني إىل مصيب وخمطئ دل على أن املوضع ليس مبوضع اختالف شرعا وأما مواضع 
خيفى هنالك وجه الصواب من وجه االجتهاد فهي راجعة إىل منط التشابه ألا دائرة بني طريف نفي وإثبات شرعيني فقد 

اخلطأ وعلى كل تقدير إن قيل بأن املصيب واحدا فقد شهد أرباب هذا القول بأن املوضع ليس جمال االختالف وال هو 
حجة من حجج االختالف بل هو جمال استفراغ الوسع وإبالغ اجلهد يف طلب مقصد الشارع املتحد فهذه الطائفة على 

 وإن قيل إن الكل مصيبون فليس على اإلطالق بل بالنسبة إىل كل جمتهد أو من قلده التفاقهم وفق األدلة املقررة أوال
على أن كل جمتهد ال جيوز له الرجوع عما أداه إليه اجتهاده وال الفتوى إال به ألن اإلصابة عندهم إضافية ال حقيقية فلو 

اصل أنه ال يسوغ على هذا الرأي إال قول واحد كان االختالف سائغا على اإلطالق لكان فيه حجة وليس كذلك فاحل
غري أنه إضايف فلم يثبت به اختالف مقرر على حال وإمنا اجلميع حمومون على قول واحد هو قصد الشارع عند اتهد ال 

قوالن مقرران فلم يظهر إذا من قصد الشارع وضع أصل لالختالف بل وضع موضع لالجتهاد يف التحومي على إصابة 
 لشارع الذي هو واحد ومن هناك ال جتد جمتهدا يثبت لنفسه قولني معا أصال وإمنا يثبت قوال واحدا وينفي ما عداهقصد ا

وقد مر جواب مسألة التصويب والتخطئة وأما جتويز أن يأيت دليالن متعارضان فإن أراد الذاهبون إىل ذلك التعارض يف 
ألمر على ما قالوه جائز ولكن ال يقضى ذلك جبواز التعارض يف أدلة الظاهر ويف أنظار اتهدين ال يف نفس األمر فا

الشريعة وإن أرادوا جتويز ذلك يف نفس األمر فهذا ال ينتحله من يفهم الشريعة لورود ما تقدم من األدلة عليه وال أظن أن 
الظنيات إن سلم صحة احلديث أحدا منهم يقوله وأما مسألة قول الصحايب فال دليل فيه ألمرين أحدمها أن ذلك من قبيل 

على أنه مطعون يف سنده ومسألتنا قطعية وال يعارض الظن القطع والثاين على تسليم ذلك فاملراد أنه حجة على انفراد 
كل واحد منهم أي أن من استند إىل قول أحدهم فمصيب من حيث قلد أحد اتهدين ال أن كل واحد منهم حجة يف 

 واحد فإن هذا مناقض ملا تقدم وأما قول من قال إن اختالفهم رمحة وسعة فقد روى ابن نفس األمر بالنسبة إىل كل
وهب عن مالك أنه قال ليس يف اختالف أصحاب رسول اهللا سعة وإمنا احلق يف واحد قيل له فمن يقول إن كل جمتهد 

w باب االجتهاد وأن مسائل مصيب فقال هذا ال يكون قوالن خمتلفني صوابني ولو سلم فيحتمل أن يكون من جهة فتح
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االجتهاد قد جعل اهللا فيها سعة بتوسعة جمال االجتهاد ال غري ذلك قال القاضي امساعيل إمنا التوسعة يف اختالف أصحاب 
 رسول اهللا

توسعة يف اجتهاد الرأي فأما أن يكون توسعة أن يقول اإلنسان بقول واحد منهم من غري أن يكون احلق عنده فيه فال 
تالفهم يدل على أم اجتهدوا فاختلفوا قال ابن عبد الرب كالم إمساعيل هذا حسن جدا وأيضا فإن قول من قال ولكن اخ

إن اختالفهم رمحة يوافق ما تقدم وذلك ألنه قد ثبت أن الشريعة ال اختالف فيها وإمنا جاءت حاكمة بني املختلفني فيها 
 يف األصول والفروع حسبما اقتضته الظواهر املتضافرة واألدلة ويف غريها من متعلقات الدين فكان ذلك عندهم عاما

القاطعة فما جاءم مواضع االشتباه وكلوا ما مل يتعلق به عمل إىل عامله على مقتضى قوله والراسخون يف العلم يقولون 
ائع عن أحكام الشريعة آمنا به ومل يكن هلم بد من النظر يف متعلقات األعمال ألن الشريعة قد كملت فال ميكن خلو الوق

فتحروا أقرب الوجوه عندهم إىل أنه املقصود الشرعي والفطر واألنظار ختتلف فوقع االختالف من هنا ال من جهة أنه من 
مقصود الشارع فلو فرض أن الصحابة مل ينظروا يف هذه املشتبهات الفرعية ومل يتكلموا فيها وهم القدوة يف فهم الشريعة 

ا مل يكن ملن بعدهم أن يفتح ذلك الباب لألدلة الدالة على ذم االختالف وأن الشريعة ال اختالف واجلري على مقاصده
فيها ومواضع االشتباه مظان االختالف يف إصابة احلق فيها فكان اال يضيق على من بعد الصحابة فلما اجتهدوا ونشأ 

لطريق فلذلك واهللا أعلم قال عمر بن عبد العزيز من اجتهادهم يف حتري الصواب االختالف سهل على من بعدهم سلوك ا
ما يسرين أن يل باختالفهم محر النعم وقال ما أحب أن أصحاب رسول اهللا مل خيتلفوا وأما اختالف العلماء بالنسبة إىل 

 الدليلني املقلدين فكذلك أيضا ال فرق بني مصادفة اتهد الدليل ومصادفة العامي املفيت فتعارض الفتويني عليه كتعارض
 على اتهد فكما أن اتهد ال جيوز يف حقه اتباع الدليلني معا وال اتباع أحدمها

من غري اجتهاد وال ترجيح كذلك ال جيوز للعامي اتباع املفتيني معا وال أحدمها من غري اجتهاد وال ترجيح وقول من قال 
جبواز تعارض الدليلني يف نفس األمر وقد مر فيه آنفا إذا تعارضا عليه ختري غري صحيح من وجهني أحدمها أن هذا قول 

والثاين ما تقدم من األصل الشرعي وهو أن فائدة وضع الشريعة إخراج املكلف عن داعية هواه وختيريه بني القولني نقض 
يف لذلك األصل وهو غري جائز فإن الشريعة قد ثبت أا تشتمل على مصلحة جزئية يف كل مسألة وعلى مصلحة كلية 

اجلملة أما اجلزئية فما يعرب عنها دليل كل حكم وحكمته وأما الكلية فهي أن يكون املكلف داخال حتت قانون معني من 
تكاليف الشرع يف مجيع تصرفاته اعتقادا وقوال وعمال فال يكون متبعا هلواه كالبهيمة املسيبة حىت يرتاض بلجام الشرع 

ينتقوا منها أطيبها عندهم مل يبق هلم مرجع إال اتباع الشهوات يف االختيار وهذا ومىت خرينا املقلدين يف مذاهب األئمة ل
مناقض ملقصد وضع الشريعة فال يصح القول بالتخيري عل حال وانظر يف الكتاب املستظهر للغزايل فثبت أنه ال اختالف 

 الشارع بل ذلك اخلالف راجع يف أصل الشريعة وال هى موضوعة على وجود اخلالف فيها أصال يرجع إلية مقصودا من
إىل أنظار املكلفني وإىل ما يتعلق م من االبتالء وصح أن نفى االختالف يف الشريعة وذمه على اإلطالق والعموم يف 

أصوهلا وفروعها إذ لو صح فيها وضع فرع واحد على قصد االختالف لصح فيها وجود االختالف على اإلطالق ألنه إذا 
w  االختالف وذلك معلوم البطالن فما أدى إليه مثلهصح اختالف ما صح كل
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 فصل وعلى هذا األصل ينبين قواعد منها أنه ليس للمقلد أن

يتخري يف اخلالف كما إذا اختلف اتهدون على قولني فوردت كذلك على املقلد فقد يعد بعض الناس القولني بالنسبة 
واه وما يوافق غرضه دون ما خيالفه ورمبا استظهر على ذلك بكالم إليه خمريا فيهما كما خيري يف خصال الكفارة فيتبع ه

بعض املفتني املتأخرين وقواه مبا روى من قوله عليه الصالة والسالم أصحايب كالنجوم وقد مر اجلواب عنه وإن صح فهو 
عليه وأما إذا تعارض عنده معمول به فيما إذا ذهب املقلد عفوا فاستفىت صحابيا أو غريه فقلده فيما أفتاه به فيما له أو 

قوال مفتيني فاحلق أن يقال ليس بداخل حتت ظاهر احلديث ألن كل واحد منهما متبع لدليل عنده يقتضي ضد ما يقتضيه 
دليل صاحبه فهما صاحبا دليلني متضادين فاتباع أحدمها باهلوى اتباع للهوى وقد ما مر فيه فليس إال الترجيح باألعلمية 

تهدان بالنسبة إىل العامي كالدليلني بالنسبة إىل اتهد فكما جيب على اتهد الترجيح أو التوقف وغريها وأيضا فا
 كذلك املقلد ولو جاز حتكيم التشهي واألغراض يف مثل هذا جلاز للحاكم

فإن تنازعتم يف وهو باطل باإلمجاع وأيضا فإن يف مسائل اخلالف ضابطا قرآنيا ينفى اتباع اهلوى مجلة وهو قوله تعاىل 
شيء فردوه إىل اهللا والرسول وهذا املقلد قد تنازع يف مسألته جمتهدان فوجب ردها إىل اهللا والرسول وهو الرجوع إىل 

األدلة الشرعية وهو أبعد من متابعة اهلوى والشهوة فإختياره أحد املذهبني باهلوى والشهوة مضاد للرجوع إىل اهللا 
 سبب فيمن اتبع هواه بالرجوع إىل حكم الطاغوت ولذلك أعقبها بقوله أمل تر إىل الذين والرسول وهذه اآلية نزلت على

يزعمون أم آمنوا مبا أنزل إليك اآلية وهذا يظهر أن مثل هذه القضية ال تدخل حتت قوله أصحايب كالنجوم وأيضا فإن 
ن حزم اإلمجاع على أن ذلك فسق ال ذلك يفضي إىل تتبع رخص املذاهب من غري استناد إىل دليل شرعي وقد حكى اب

حيل وأيضا فإنه مؤد إىل إسقاط التكليف يف كل مسألة خمتلف فيها ألن حاصل األمر مع القول بالتخيري أن للمكلف أن 
يفعل إن شاء ويترك إن شاء وهو عني إسقاط التكليف خبالف ما إذا تقيد بالترجيح فإنه متبع للدليل فال يكون متبعا 

قطا للتكليف ال يقال إذا اختلفا فقلد أحدمها قبل لقاء اآلخر جاز فكذلك بعد لقائه واالجتماع طردي للهوى وال مس
ألنا نقول كال بل لالجتماع أثر ألن كل واحد منهما يف االفتراق طريق موصل كما لو وجد دليل ومل يطلع على 

 هما كدليلني متعارضني اطلع عليهما اتهد ولقدمعارضة بعد البحث عليه جاز له العمل أما إذا اجتمعا واختلفا عليه ف

أشكل القول بالتخيري املنسوب إىل القاضي ابن الطيب واعتذر عنه بأنه مقيد ال مطلق فال خيري إال بشرط أن يكون يف 
التخيري على ختيريه يف العمل بأحد الدليلني قاصدا ملقتضى الدليل يف العمل املذكور ال قاصدا التباع هواه فيه وال ملقتضى 

اجلملة فإن التخيري الذى هو معىن اإلباحة مفقود ههنا واتباع اهلوى ممنوع فال بد من هذا القصد وىف هذا االعتذار ما فيه 
وهو تناقض ألن اتباع أحد الدليلني من غري ترجيح حمال إذ ال دليل له مع فرض التعارض من غري ترجيح فال يكون 

 أدى إغفال هذا األصل إىل أن صار كثري من مقلدة الفقهاء يفىت قريبه أو صديقه مبا ال هنالك متبعا إال هواه فصل وقد
يفىت به غريه من األقوال اتباعا لغرضه وشهوته أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق ولقد وجد هذا يف األزمنة السالفة 

ك فيما ال يتعلق به فصل قضية وفيما فضال عن زماننا كما وجد فيه تتبع رخص املذاهب اتباعا للغرض والشهوة وذل
wيتعلق به ذلك فأما ما ال يتعلق به فصل قضية بل هو فيما بني اإلنسان وبني نفسه يف عبادته أو عادته ففيه من املعايب ما 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 الشاطيب-املوافقات يف أصول الشريعة                  453

تقدم وحكى عياض ىف املدارك قال موسى بن معاوية كنت عند البهلول بن راشد إذ أتاه ابن فالن فقال له لول ما 
قال نازلة رجل ظلمه السلطان فأخفيته وحلفت بالطالق ثالثا ما أخفيته قال له البهلول مالك يقول إنه حينث يف أقدمك 

 زوجته فقال السائل وأنا قد مسعته

يقول وإمنا أردت غري هذا فقال ما عندي غري ما تسمع قال فتردد إليه ثالثا كل ذلك يقول له البهلول قوله األول فلما 
ة أو الرابعة قال يا بن فالن ما أنصفتم الناس إذا أتوكم يف نوازهلم قلتم قال مالك قال مالك فإن نزلت بكم كان يف الثالث

النوازل طلبتم هلا الرخص احلسن يقول ال حنث عليه يف ميينه فقال السائل اهللا أكرب قلدها احلسن أو كما قال وأما ما 
وازية كتب عمر بن اخلطاب ال تقض بقضاءين يف أمر واحد فيختلف يتعلق به فصل قضية بني خصمني فاألمر أشد وىف امل

عليك أمرك قال ابن املواز ال ينبغي للقاضي أن جيتهد يف اختالف األقاويل وقد كره مالك ذلك ومل جيوزه ألحد وذلك 
ضى وهو عندي أن يقضى بقضاء بعض من مضى مث يقضى يف ذلك الوجه بعينه على آخر خبالفه وهو أيضا من قول من م

يف أمر واحد ولو جاز ذلك ألحد مل يشأ أن يقضى على هذا بفتيا قوم ويقضي يف مثله بعينه على قوم خبالفة بفتيا قوم 
آخرين إال فعل فهذا ما قد عابه من مضى وكرهه مالك ومل يره صوابا وما قاله صواب فإن القصد من نصب احلكام رفع 

د اخلصمني ضرر مع عدم تطرق التهمة للحاكم وهذا النوع من التخيري يف التشاجر واخلصام على وجه ال يلحق فيه أح
األقوال مضاد هلذا كله وحكى أمحد بن عبد الرب أن قاضيا من قضاة قرطبة كان كثري اإلتباع ليحىي ابن حيىي ال يعدل عن 

 القاضي القضاء فيها حياء من رأيه إذا اختلف عليه الفقهاء فوقعت قضية تفرد فيها حيىي وخالف مجيع أهل الشورى فأرجأ
 مجاعتهم

وردفته قضية أخرى كتب ا إىل حيىي فصرف حيىي رسوله وقال له ال أشري عليه بشيء إذ توقف على القضاء لفالن مبا 
أشرت عليه فلما انصرف إليه رسوله وعرفه بقوله قلق منه وركب من فوره إىل حيىي وقال له مل أظن أن األمر وقع منك 

ع وسوف أقضي له غدا إن شاء اهللا فقال له حيىي وتفعل ذلك صدقا قال نعم قال له فاآلن هيجت غيظي فإين هذا املوق
ظننت إذ خالفين أصحايب أنك توقفت مستخريا هللا متخريا يف األقوال فأما إذ صرت تتبع اهلوى وتقضى برضى خملوق 

 فإنه أستر لك وإال رفعت يف عزلك فرفع يستعفي ضعيف فال خري فيما جتيء به وال يف إن رضيته منك فاستعف من ذلك
فعزل وقصة حممد بن حيىي ابن لبابة أخ الشيخ ابن لبابة مشهورة ذكرها عياض وكانت مما غض من منصبه وذلك أنه 

عزل عن قضاء البرية لرفع أهلها عليه مث عزل عن الشورى ألشياء نقمت عليه وسجل بسخطته القاضي حبيب بن زياد 
ط عدالته وإلزامه بيته وأن ال يفيت أحدا فأقام على ذلك وقتا مث إن الناصر احتاج إىل شراء جمشر من أحباس وأمر بإسقا

املرضى بقرطبة بعدوة النهر فشكا إىل القاضي ابن بقي أمره وضرورته إليه ملقابلته مترتهه وتأذيه برؤيتهم أو إن تطلعه من 
و أوىل أن حياط حبرمة احلبس فقال له فتكلم مع الفقهاء فيه وعرفهم رغبيت عالليه فقال له ابن بقي ال حيلة عندي فيه وه

وما أجزله من أضعاف القيمة فيه فلعلهم أن جيدوا يل يف ذلك رخصة فتكلم ابن بقي معهم فلم جيعلوا إليه سبيال فغضب 
ء مكاملة ومل يصل الناصر معهم الناصر عليهم وأمر الوزراء بالتوجه فيهم إىل القصر وتوبيخهم فجرت بينهم وبني الوزرا

wإىل مقصودة وبلغ ابن لبابة هذا اخلرب فرفع إىل الناصر يغض من أصحابه الفقهاء ويقول إم حجروا عليه واسعا ولو كان 
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حاضرا ألفتاه جبواز املعاوضة ونقلدها وناظر أصحابه فيها فوقع األمر بنفس الناصر وأمر بإعادة حممد بن لبابة إىل الشورى 
 حالته األوىل مث أمر القاضي بإعادة املشورة يف املسألة فاجتمع القاضي والفقهاء وجاء ابن لبابة آخرهم وعرفهم على

 القاضي ابن بقي باملسألة اليت مجعهم ألجلها وغبطة املعاوضة فيها

ا تقول أنت يا أبا عبد فقال مجيعهم بقوهلم األول من املنع من تغيري احلبس عن وجهه وابن لبابة ساكت فقال له القاضي م
اهللا قال أما قول إمامنا مالك بن أنس فالذي قاله أصحابنا الفقهاء وأما أهل العراق فإم ال جييزون احلبس أصال وهم 

علماء أعالم يهتدى م أكثر األمة وإذ بأمري املؤمنني من احلاجة إىل هذا اشر ما به فما ينبغي أن يرد عنه وله يف السنة 
نا أقول فيه يقول بقول أهل العراق وأتقلد ذلك رأيا فقال له الفقهاء سبحان اهللا تترك قول مالك الذى أفىت به فسحة وأ

أسالفنا ومضوا عليه واعتقدناه بعدهم وأفتينا به ال حنيد عنه بوجه وهو رأي أمري املؤمنني ورأي األئمة آبائه فقال له حممد 
بأحد منكم ملمة بلغت بكم أن أخذم فيها بقول غري مالك يف خاصة أنفسكم بن حيىي ناشدتكم اهللا العظيم أمل ترتل 

وأرخصتم ألنفسكم قالوا بلى قال فأمري املؤمنني أوىل بذلك فخذوا به مآخذكم وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء 
منني بصورة الس وبقى مع فكلهم قدوة فسكتوا فقال للقاضي أنه إىل أمري املؤمنني فتياي فكتب القاضي إىل أمري املؤ

أصحابه مبكام إىل أن أتى اجلواب بأن يأخذ له بفتيا حممد ابن حيىي بن لبابة وينفذ ذلك ويعوض املرضى من هذا اشر 
 بأمالكه مبنية عجب وكانت عظيمة القدر جدا تزيد أضعافا على اشر مث جيء

بواليته خطة الوثائق ليكون هو املتويل لعقد هذه املعاوضة فهىن بالوالية من عند أمري املؤمنني بكتاب منه إىل ابن لبابة هذا 
وأمضى القاضي احلكم بفتواه وأشهد عليه وانصرفوا فلم يزل ابن لبابة يتقلد خطة الوثائق والشورى إىل أن مات سنة 

ن يضاف هذا اخلرب الذى ست وثالثني وثالمثائة قال القاضي عياض ذاكرت بعض مشاخينا مرة ذا اخلرب فقال ينبغي أ
حل سجل السخطة إىل سجل السخطة فهو أوىل وأشد يف السخطة مما تضمنه أو كما قال وذكر الباجي يف كتاب التبيني 
لسنن املهتدين حكاية أخرى ىف أثناء كالمه ىف معىن هذه املسألة قال ورمبا زعم بعضهم أن النظر واالستدالل األخذ من 

ها شاء دون أن خيرج عنها وال مييل إىل ما مال منها لوجه يوجب له ذلك فيقضى يف قضية أقاويل مالك وأصحابه بأي
بقول مالك وإذا تكررت تلك القضية كان له أن يقضى فيها بقول ابن القاسم خمالفا للقول األول ال لرأي جتدد له وإمنا 

اإلشاعة مث إن رجال آخر اكترى باقي ذلك حبسب اختياره قال ولقد حدثين من أوثقه أنه اكترى جزءا من أرض على 
األرض فأراد املكترى األول أن يأخذ بالشفعة وغاب عن البلد فأفىت املكترى الثاين بإحدى الروايتني عن مالك أن ال 

شفعة ىف اإلجارات قال يل فوردت من سفري فسألت أولئك الفقهاء وهم أهل حفظ يف املسائل وصالح ىف الدين عن 
 علمنا أا لك إذ كانت لك املسألة أخذنا لك برواية أشهب عن مالك بالشفعة فيها فأفتاين مجيعهم مسأليت فقالوا ما

 بالشفعة فقضى يل ا

قال وأخربين رجل عن كبري من فقهاء هذا الصنف مشهور باحلفظ والتقدم أنه كان يقول معلنا غري مستتر إن الذى 
ة الىت توافقه قال الباجي ولو اعتقد هذا القائل أن مثل هذا ال حيل له ما لصديقي على إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالروي

wاستجازه ولو استجازه مل يعلن به وال أخرب به عن نفسه قال وكثريا ما يسألين من تقع له مسألة من األميان وحنوها لعل 
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ن تكرر عليهم إنكار الفقهاء ملثل هذا فيها رواية أم لعل فيها رخصة وهم يرون أن هذا من األمور الشائعة اجلائزة ولو كا
ملا طولبوا به وال طلبوه مين وال من سواي وهذا مما ال خالف بني املسلمني ممن يعتد به ىف اإلمجاع أنه ال جيوز وال يسوغ 

وال حيل ألحد أن يفىت ىف دين اهللا إال باحلق الذى يعتقد أنه حق رضى بذلك من رضيه وسخطه من سخطه وإمنا املفىت 
رب عن اهللا تعاىل ىف حكمه فكيف خيرب عنه إال مبا يعتقد أنه حكم به وأوجبه واهللا تعاىل يقول لنبيه عليه الصالة والسالم خم

وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم اآلية فكيف جيوز هلذا املفىت أن يفىت مبا يشتهى أو يفىت زيدا مبا ال يفىت به 
ما أو غري ذلك من االغراض وإمنا جيب للمفىت أن يعلم أن اهللا أمره أن حيكم مبا أنزل اهللا من احلق عمرا لصداقة تكون بينه

فيجتهد ىف طلبه واه أن خيالفه وينحرف عنه وكيف له باخلالص مع كونه من أهل العلم واالجتهاد إال بتوفيق اهللا وعونه 
 حيل له أن يتخري بعض األقوال مبجرد التشهي واألغراض من غري وعصمته هذا ما ذكره وفيه بيان ما تقدم من أن الفقيه ال

اجتهاد وال أن يفىت به أحدا واملقلد ىف اختالف األقوال عليه مثل هذا املفىت الذى ذكر فإنه إمنا أنكر ذلك على غري جمتهد 
 أن ينقل عن جمتهد باهلوى وأما اتهد فهو أحرى ذا األمر

قدره الكفاية حىت صار اخلالف ىف املسائل معدودا ىف حجج اإلباحة ووقع فيما تقدم فصل وقد زاد هذا األمر على 
وتأخر من الزمان االعتماد ىف جواز الفعل على كونه خمتلفا فيه بني أهل العلم ال مبعىن مراعاة اخلالف فإن له نظرا آخر بل 

سألة خمتلف فيها فيجعل اخلالف حجة ىف اجلواز رد ىف غري ذلك فرمبا وقع اإلفتاء ىف املسألة باملنع فيقال مل متنع وامل
كوا خمتلفا فيها ال لدليل يدل على صحة مذهب اجلواز وال لتقليد من هو أوىل بالتقليد من القائل باملنع وهو عني اخلطأ 

 احلديث على الشريعة حيث جعل ما ليس مبعتمد متعمدا وما ليس حبجة حجة حكى اخلطايب ىف مسألة البتع املذكور ىف
عن بعض الناس أنه قال إن الناس ملا اختلفوا ىف األشربة وأمجعوا على حترمي مخر العنب واختلفوا فيما سواه حرمنا ما 

اجتمعوا على حترميه وأحبنا ما سواه قال وهذا خطأ فاحش وقد أمر اهللا تعاىل املتنازعني أن يردوا ما تنازعوا فيه إىل اهللا 
ذهب إليه هذا القائل للزم مثله ىف الربا والصرف ونكاح املتعة ألن األمة قد اختلف فيها قال والرسول قال ولو لزم ما 

وليس االختالف حجة وبيان السنة حجة على املختلفني من األولني واآلخرين هذا خمتصر ما قال والقائل ذا راجع إىل 
 فهو قد أخذ القول وسيلة إىل إتباع هواه ال وسيلة إىل أن يتبع ما يشتهيه وجيعل القول املوافق حجة له ويدرأ ا عن نفسه

تقواه وذلك أبعد له من أن يكون ممتثال ألمر الشارع وأقرب إىل أن يكون ممن اختذ إهله هواه ومن هذا أيضا جعل بعض 
 الناس االختالف رمحة للتوسع ىف األقوال وعدم التحجري على رأي واحد وحيتج ىف ذلك مبا روى عن القاسم

ن حممد وعمر بن عبد العزيز وغريمها مما تقدم ذكره ويقول إن االختالف رمحة ورمبا صرح صاحب هذا القول بالتشنيع اب
على من الزم القول املشهور أو املوافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر والذي عليه أكثر املسلمني ويقول له لقد 

 من حرج وما أشبه ذلك وهذا القول خطأ كله وجهل مبا وضعت حجرت واسعا وملت بالناس إىل احلرج وما ىف الدين
له الشريعة والتوفيق بيد اهللا وقد مر من الدليل على خالف ما قالوه ما فيه كفاية واحلمد هللا ولكن تقرر منه ههنا بعضا 

ه أو مفتيا أو مقلدا على وجه مل يتقدم مثله وذلك أن املتخري بالقولني مثال مبجرد موافقة الغرض إما أن يكون حاكما ب
wعامال مبا أفتاه به املفىت أما األول فال يصح على اإلطالق ألنه إن كان متخريا بال دليل مل يكن أحد اخلصمني باحلكم له 
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أوىل من اآلخر إذ ال مرجح عنده بالفرض إال التشهي فال ميكن إنفاذ حكم على أحدمها إال مع احليف على اآلخر مث إن 
زلة بالنسبة إىل خصمني آخرين فكذلك أو بالنسبة إىل األول فكذلك أو حيكم هلذا مرة وهلذا مرة وكل وقعت له تلك النا

ذلك باطل ومؤد إىل مفاسد ال تنضبط حبصر ومن ههنا شرطوا ىف احلاكم بلوغ درجة االجتهاد وحني فقد مل يكن بد من 
م أن ال حيكم إال مبذهب فالن ما وجده مث مبذهب االنضباط إىل أمر واحد كما فعل والة قرطبة حني شرطوا على احلاك

فالن فانضبطت األحكام بذلك وارتفعت املفاسد املتوقعة من غري ذلك االرتباط وهذا معىن أوضح من إطناب فيه وأما 
عن القوالني الثاين فإنه إذا أفىت بالقولني معا على التخيري فقد أفىت ىف النازلة باإلباحة وإطالق العنان وهو قول ثالث خارج 

 وهذا ال جيوز له

إن مل يبلغ درجة االجتهاد باتفاق وإن بلغها مل يصح له القوالن ىف وقت واحد ونازلة واحدة أيضا حسبما بسطه أهل 
األصول وأيضا فإن املفىت قد أقامه املستفىت مقام احلاكم على نفسه إال أنه ال يلزمه املفىت ما أفتاه به فكما ال جيوز للحاكم 

يري كذلك هذا وأما إن كان عاميا فهو قد استند ىف فتواه إىل شهوته وهواه واتباع اهلوى عني خمالفة الشرع وألن التخ
العامي إمنا حكم العلم على نفسه ليخرج عن اتباع هواه وهلذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب فإن العبد ىف تقلباته دائر بني 

بتالء ىف امليل مع أحد اجلانبني وقد قال تعاىل ونفس وما سواها فأهلمها ملتني ملة ملك وملة شيطان فهو خمري حبكم اال
فجورها وتقواها إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين وعامة األقوال اجلارية ىف مسائل الفقه إمنا 

 فهو قائل له أخرجين عن هواي ودلين تدور بني النفي واإلثبات واهلوى ال يعدومها فإذا عرض العامي نازلته على املفىت
على اتباع احلق فال ميكن واحلال هذه أن يقول له ىف مسألتك قوالن فاختر لشهوتك أيهما شئت فإن معىن هذا حتكيم 

 اهلوى دون الشرع وال ينجيه من هذا أن يقول

ل والقيل وشبكة لنيل األغراض الدنيوية ما فعلت إال بقول عامل ألنه حيلة من مجلة احليل الىت تنصبها النفس وقاية عن القا
وتسليط املفىت العامي على حتكيم اهلوى بعد أن طلب منه إخراجه عن هواه رمي يف عماية وجهل بالشريعة وغش ىف 

النصيحة وهذا املعىن جار ىف احلاكم وغريه والتوفيق بيد اهللا تعاىل فصل واعترض بعض املتأخرين على من منع من تتبع 
ب وأنه إمنا جيوز االنتقال إىل مذهب بكماله فقال إن أراد املانع ما هو على خالف األمور األربعة اليت ينقض رخص املذاه

فيها قضاء القاضي فمسلم وإن أراد ما فيه توسعت على املكلف فممنوع إن مل يكن على خالف ذلك بل قوله عليه 
 الصالة والسالم بعثت

ه نوع من اللطف بالعبد والشريعة مل ترد بقصد مشاق العباد بل بتحصيل املصاحل باحلنيفية السمحة يقتضي جواز ذلك ألن
وأنت تعلم مبا تقدم ما ىف هذا الكالم الن احلنيفية السمحة إمنا أتى فيها السماح مقيدا مبا هو جار على أصوهلا وليس تتبع 

 مث نقول تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس الرخص وال اختيار األقوال بالتشهي بثابت من أصوهلا فما قاله عني الدعوى
والشرع جاء بالنهي عن اتباع اهلوى فهذا مضاد لذلك األصل املتفق عليه ومضاد أيضا لقوله تعاىل فإن تنازعتم ىف شيء 
 فردوه إىل اهللا والرسول وموضع اخلالف موضع تنازع فال يصح أن يرد إىل أهواء النفوس وإمنا يرد إىل الشريعة وهى تبني

wالراجح من القولني فيجب اتباعه ال املوافق للغرض فصل ورمبا استجاز هذا بعضهم ىف مواطن يدعى فيها الضرورة وإجلاء 
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احلاجة بناء على أن الضرورات تبيح احملظورات فيأخذ عند ذلك مبا يوافق الغرض حىت إذا نزلت املسألة على حالة ال 
رجوح أو اخلارج عن املذهب أخذ فيها بالقول املذهيب أو الراجح ىف املذهب ضرورة فيها وال حاجة إىل األخذ بالقول امل

فهذا أيضا من ذلك الطراز املتقدم فإن حاصله األخذ مبا يوافق اهلوى احلاضر وحمال الضرورات معلومة من الشريعة فإن 
إىل االنتقال عنها وإن مل كانت هذه املسألة منها فصاحب املذهب قد تكفل ببياا أخذا عن صاحب الشرع فال حاجة 

 تكن منها فزعم الزاعم أا منها خطأ فاحش ودعوى غري مقبولة

وقد وقع ىف نوازل ابن رشد من هذا مسألة نكاح املتعة ويذكر عن اإلمام املأزري أنه سئل ما تقول فيما اضطر الناس إليه 
و ىف سىن اجلدب إذ حيتاجون إىل الطعام فيشترونه يف هذا الزمان والضرورات تبيح احملظورات من معاملة فقراء أهل البد

بالدين إىل احلصاد أو اجلذاذ فإذا حل األجل قالوا لغرمائهم ما عندنا إال الطعام فرمبا صدقوا ىف ذلك فيضطر أرباب 
الديون إىل أخذه منهم خوفا أن يذهب حقهم ىف أيديهم بأكل أو غريه لفقرهم والضطرار من كان من أرباب الديون 

ضريا إىل الرجوع إىل حاضرته وال حكام بالبادية أيضا مع ما ىف املذهب ىف ذلك من الرخصة إن مل يكن هنالك شرط ح
وال عادة وإباحة كثري من فقهاء األمصار لذلك وغريه من بيوع اآلجال خالفا للقول بالذرائع فأجاب إن أردت مبا 

ملا اقتضى فهذا ممنوع ىف املذهب وال رخصة فيه عند أهل أشرت إليه إباحة أخذ طعام عن مثن طعام هو جنس خمالف 
املذهب كما تومهت قال ولست ممن حيمل الناس على غري املعروف املشهور من مذهب مالك وأصحابه ألن الورع قل 

بل كاد يعدم والتحفظ على الديانات كذلك وكثرت الشهوات وكثر من يدعي العلم ويتجاسر على الفتوى فيه فلو فتح 
 باب ىف خمالفة املذهب التسع اخلرق على الراقع وهتكوا حجاب هيبة املذهب وهذا من املفسدات الىت ال خفاء ا هلم

ولكن إذا مل يقدر على أخذ الثمن إال أن يأخذ طعاما فليأخذه منهم من يبيعه على ملك منفذه إىل احلاضرة ويقبض البائع 
ر ما جيوز فانظر كيف مل يستجز وهو املتفق على إمامته الفتوى بغري الثمن ويفعل ذلك بإشهاد من غري حتيل على إظها
 مشهور املذهب وال بغري ما يعرف منه بناء على

قاعدة مصلحية ضرورية إذ قل الورع والديانة من كثري ممن ينتصب لبث العلم والفتوى كما تقدم متثيله فلو فتح هلم هذا 
ن ما وجب للشيء وجب ملثله وظهر أن تلك الضرورة الىت ادعيت ىف الباب الحنلت عرى املذهب بل مجيع املذاهب أل

السؤال ليست بضرورة فصل وقد أذكر هذا املعىن مجلة مما ىف اتباع رخص املذهب من املفاسد سوى ما تقدم ذكره ىف 
ري ذا االعتبار تضاعيف املسألة كاالنسالخ من الدين بترك اتباع الدليل إىل اتباع اخلالف وكاالستهانة بالدين إذ يص

سياال ال ينضبط وكترك ما هو معلوم إىل ما ليس مبعلوم ألن املذاهب اخلارجة عن مذهب مالك ىف هذه األمصار جمهولة 
 وكاخنرام قانون السياسة الشرعية بترك االنضباط إىل

 الىت يكثر تعدادها ولوال أمر معروف وكإفضائه إىل القول بتلفيق املذاهب على وجه خيرق إمجاعهم وغري ذلك من املفاسد
خوف اإلطالة واخلروج عن الغرض لبسطت من ذلك ولكن فيما تقدم منه كاف واحلمد هللا فصل وقد بنوا أيضا على 

 هذا املعىن مسألة أخرى وهى هل جيب األخذ بأخف القولني أم بأثقلهما واستدل ملن قال باألخف
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 جعل عليكم ىف الدين من حرج وقوله عليه الصالة والسالم ال ضرر وال بقوله تعاىل يريد اهللا بكم اليسر اآلية وقوله وما
ضرار وقوله بعثت باحلنيفية السمحة وكل ذلك يناىف شرع الشاق الثقيل ومن جهة القياس أن اهللا غين كرمي والعبد حمتاج 

ا تقدم وهو أيضا مؤد إىل فقري وإذا وقع التعارض بني اجلانبني كان احلمل على جانب الغىن األوىل واجلواب عن هذا م
إجياب إسقاط التكليف مجلة فإن التكاليف كلها شاقة ثقيلة ولذلك مسيت تكليفا من الكلفة وهى املشقة فإذا كانت 

املشقة حيث حلقت ىف التكليف تقتضي الرفع ذه الدالئل لزم ذلك ىف الطهارات والصلوات والزكوات واحلج واجلهاد 
ال إذا مل يبق على العبد تكليف وهذا حمال فما أدى إليه مثله فإن رفع الشريعة مع فرض وغري ذلك وال يقف عند حد إ

وضعها حمال مث قال املنتصر هلذا الرأي إنه يرجع حاصله إىل أن األصل ىف املالذ اإلذن وىف املضار احلرمة وهو أصل قرره 
منا ذلك األصل هنا لزم منه أن األصل رفع ىف موضع آخر وقد تقدم التنبيه على ما فيه ىف كتاب املقاصد وإذا حك

 التكليف بعد وضعه على املكلف وهذا كله إمنا جره عدم االلتفات إىل ما تقدم

فصل فإن قيل فما معىن مراعاة اخلالف املذكورة ىف املذهب املالكي فإن الظاهر فيها أا اعتبار للخالف فلذلك جند 
دليلها فإن كانت خمتلفا فيها روعي فيها قول املخالف وإن كان على خالف املسائل املتفق عليها ال يراعى فيها غري 

الدليل الراجح عند املالكي فلم يعامل املسائل املختلف فيها معاملة املتفق عليها أال تراهم يقولون كل نكاح فاسد اختلف 
كوع وكرب للركوع ناسيا تكبري اإلحرام فيه فإنه يثبت به املرياث ويفتقر ىف فسخه إىل الطالق وإذا دخل مع اإلمام ىف الر

فإنه يتمادى مع اإلمام مراعاة لقول من قال إن تكبرية الركوع جتزئ عن تكبرية اإلحرام وكذلك من قام إىل ثالثة ىف 
 النافلة وعقدها يضيف إليها رابعة مراعاة لقول من جييز التنفل بأربع خبالف املسائل املتفق عليها فإنه ال يراعى فيها غري

دالئلها ومثله جار ىف عقود البيع وغريها فال يعاملون الفاسد املختلف ىف فساده معاملة املتفق على فساده ويعللون التفرقة 
 باخلالف فأنت تراهم يعتربون اخلالف وهو مضاد ملا تقرر ىف املسألة

ن حجة ىف الشريعة وما قاله ظاهر فإن فاعلم أن املسألة قد أشكلت على طائفة منهم ابن عبد الرب فإنه قال اخلالف ال يكو
دليلي القولني ال بد أن يكونا متعارضني كل واحد منهما يقتضي ضد ما يقضيه اآلخر وإعطاء كل واحد منهما ما 

يقتضيه اآلخر أو بعض ما يقتضيه هو معىن مراعاة اخلالف وهو مجع بني متنافيني كما تقدم وقد سألت عنها مجاعة من 
كتهم فمنهم من تأول العبارة ومل حيملها على ظاهرها بل أنكر مقتضاها بناء على أا ال أصل هلا وذلك الشيوخ الذين أدر

بأن يكون دليل املسألة يقتضي املنع ابتداء ويكون هو الراجح مث بعد الوقوع يصري الراجح مرجوحا ملعارضة دليل آخر 
وجه الذى يقول فيه بالقول اآلخر فاألول فيما بعد الوقوع يقتضي رجحان دليل املخالف فيكون القول بأحدمها ىف غري ال

 واآلخر فيما قبله ومها مسألتان خمتلفتان فليس

مجعا بني متنافيني وال قوال ما معا هذا حاصل ما أجاب به من سألته عن املسألة من أهل فاس وتونس وحكى يل 
 عمران الفاسي وبه يندفع سؤال اعتبار اخلالف وسيأتى بعضهم أنه قول بعض من لقي من األشياخ وأنه قد أشار إليه أبو

للمسألة تقرير آخر بعد إن شاء اهللا على أن الباجي حكى خالفا ىف اعتبار اخلالف ىف األحكام وذكر اعتباره عن 
w الشريازي واستدل على ذلك بأن ما جاز أن يكون علة بالنطق جاز أن يكون علة باالستنباط ولو قال الشارع إن كل ما
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مل جتتمع أميت على حترميه واختلفوا ىف جواز أكله فإن جلده يطهر بالدباغ لكان ذلك ذلك صحيحا فكذلك إذا علق هذا 
احلكم عليه باالستنباط وما قاله غري ظاهر ألمرين أحدمها أن هذا الدليل مشترك اإللزام ومنقلب على املستدل به إذ لقائل 

 جاز أن يكون علة باالستنباط مث يقول لو قال الشارع إن كل ما مل جتتمع أميت أن يسلم أن ما جاز أن يكون علة بالنطق
على حتليله واختلفوا ىف جواز أكله فإن جلده ال يطهر بالدباغ لكان ذلك صحيحا فكذلك إذا علق احلكم باالستنباط 

وجه والثاين أنه ليس كل ويكون هذا القلب أرجح ألنه مائل إىل جانب االحتياط وهكذا كل مسألة تفرض على هذا ال
جائز واقعا بل الوقوع حمتاج إىل دليل أال ترى أنا نقول جيوز أن ينص الشارع على أن مس احلائط ينقض الوضوء وأن 

 شرب

املاء السخن يفسد احلج وأن املشي من غري نعل يفرق بني الزوجني وما أشبه ذلك وال يكون هذا التجويز سببا ىف وضع 
لال شرعية باإلستنباط فلما مل يصح ذلك دل على أن نفس التجويز ليس مبسوغ ملا قال فإن قال إمنا األشياء املذكورة ع

أعىن ما يصح أن يكون علة ملعىن فيه من مناسبة أو شبه واألمثلة املذكورة ال معىن فيها يستند إليه ىف التعليل قيل مل تفصل 
 فيه ظهور معىن يستند إليه كاالطراد واالنعكاس وحنوه وميكن أن أنت هذا التفصيل وأيضا فمن طرق االستنباط ما ال يلزم

يكون الباجي أشار ىف اجلواز إىل ما ىف اخلالف من املعىن املتقدم وال يكون بني القولني خالف ىف املعىن واحتج املانعون 
 بأن اخلالف متأخر عن تقرير احلكم واحلكم

 ممتنع كاإلمجاع فإن احلكم يثبت به وإن حدث ىف عصرنا وأيضا فمعىن ال جيوز أن يتقدم على علته قال الباجي ذلك غري
قولنا إنه خمتلف فيه أنه يسوغ فيه االجتهاد وهذا كان حاله ىف زمان رسول اهللا فلم يتقدم على علته واجلواب عن كالم 

ى عني الدعوى فصل ومن الباجي أن اإلمجاع ليس بعلة للحكم بل هو أصل احلكم وقوله إن معىن قولنا خمتلف فيه كذا ه
القواعد املبينة على هذه املسألة أن يقال هل للمجتهد أن جيمع بني الدليلني بوجه من وجوه اجلمع حىت يعمل مبقتضى كل 

واحد منهما فعال أو تركا كما يفعله املتورعون ىف التروك أم ال أما ىف ترك العمل ما معا جمتمعني أو متفرقني فهو 
 مبقتضى أحدمها وهو الواجب إذا مل يقع ترجيحالتوقف عن القول 

وأما ىف العمل فإن أمكن اجلمع بدليله فال تعارض وإن فرض التعارض فاجلمع بينهما ىف العمل مجع بني متنافيني ورجوع 
ذا إىل إثبات االختالف ىف الشريعة وقد مر إبطاله وهكذا جيرى احلكم ىف املقلد بالنسبة إىل تعارض اتهدين عليه وهل

  الفصل تقرير ىف كتاب التعارض والترجيح إن شاء اهللا 

  المسألة الرابعة محال االجتهاد المعتبر هى ما ترددت بين طرفين

 وضح ىف كل واحد منهما قصد الشارع ىف اإلثبات ىف أحدمها والنفي ىف اآلخر فلم تنصرف ألبتة إىل طرف النفي وال 
 أفعال املكلف أو تروكه إما أن يأيت فيها خطاب من الشارع أو ال فإن مل يأت إىل طرف اإلثبات وبيانه أن نقول ال ختلو

فيها خطاب فإما أن يكون على الرباءة األصلية أو يكون فرضا غري موجود والرباءة األصلية ىف احلقيقة راجعة إىل خطاب 
w الشارع
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ي أو ىف اإلثبات أوال فإن مل يظهر له قصد بالعفو أو غريه وإن أتى فيها خطاب فإما أن يظهر فيه للشارع قصد يف النف
ألبتة فهو قسم املتشاات وإن ظهر فتارة يكون قطعيا وتارة يكون غري قطعي فأما القطعي فال جمال للنظر فيه بعد وضوح 

احلق ىف النفي أو ىف اإلثبات وليس حمال لالجتهاد وهو قسم الواضحات ألنه واضح احلكم حقيقة واخلارج عنه خمطئ 
ا وأما غري القطعي فال يكون كذلك إال مع دخول احتمال فيه أن يقصد الشارع معارضه أو ال فليس من الواضحات قطع

بإطالق بل باإلضافة إىل ما هو أخفى منه كما أنه يعد غري واضح بالنسبة إىل ما هو أوضح منه ألن مراتب الظنون ىف 
إىل العلم وإما إىل الشك إال أن هذا االحتمال تارة يقوى ىف النفي واإلثبات ختتلف باألشد واألضعف حىت تنتهي إما 

 إحدى اجلهتني وتارة ال يقوى فإن مل يقو رجع إىل قسم املتشاات واملقدم

عليه حائم حول احلمى يوشك أن يقع فيه وإن قوى ىف إحدى اجلهتني فهو قسم اتهدات وهو الواضح اإلضايف بالنسبة 
 أنظار اتهدين فإن كان املقدم عليه من أهل االجتهاد فواضح ىف حقه ىف النفي أو يف اإلثبات إليه ىف نفسه وبالنسبة إىل

إن قلنا إن كل جمتهد مصيب وأما على قول املخطئة فاملقدم عليه إن كان مصيبا ىف نفس األمر فواضح وإال فمعذور وقد 
ثبات إذ لو مل يتعارضا لكان من قسم الواضحات تقرر من هذا األصل أن قسم املتشاات مركب من تعارض النفي واإل

وأن الواضح بإطالق مل يتعارض فيه نفي مع إثبات بل هو إما منفي قطعا وإما مثبت قطعا وأن اإلضايف إمنا صار إضافيا 
ألنه مذبذب بني الطرفني الواضحني فيقرب عند بعض من أحد الطرفني وعند بعض من الطرف اآلخر ورمبا جعله بعض 

  من قسم املتشاات فهو غري مستقر ىف نفسه فلذلك صار إضافيا لتفاوت مراتب الظنون ىف القوةالناس

والضعف وجيرى جمرى النفي ىف أحد الطرفني إثبات ضد اآلخر فيه فثبوت العلم مع نفيه نقيضان كوقوع التكليف وعدمه 
ن كالوجوب مع الندب أو اإلباحة أو وكالوجوب وعدمه وما أشبه ذلك وثبوت العلم مع ثبوت الظن أو الشك ضدا

التحرمي وما أشبه ذلك وهذا األصل واضح ىف نفسه غري حمتاج إىل إثباته بدليل ولكن ال بد من التأنيس فيه بأمثلة يستعان 
جنة ا على فهمه وترتيله والتمرن فيه إن شاء اهللا فمن ذلك أنه ى عن بيع الغرر ورأينا العلماء أمجعوا على منع بيع األ

والطري ىف اهلواء والسمك ىف املاء وعلى جواز بيع اجلبة الىت حشوها مغيب عن األبصار ولو بيع حشوها بانفراده المتنع 
وعلى جواز كراء الدار مشاهرة مع احتمال أن يكون الشهر ثالثني أو تسعة وعشرين وعلى دخول احلمام مع اختالف 

لى شرب املاء من السقاء مع اختالف العادات ىف مقدار الري فهذان طرفان عادة الناس يف استعمال املاء وطول اللبث وع
ىف اعتبار الغرر وعدم اعتباره لكثرته ىف األول وقلته مع عدم اإلنفكاك عنه يف الثاين فكل مسألة وقع اخلالف فيها ىف باب 

نب اليسارة ومن منع مال إىل الغرر فهى متوسطة بني الطرفني آخذة بشبه من كل واحد منهما فمن أجاز مال إىل جا
 جانب اآلخر

ومن ذلك مسألة زكاة احللى وذلك أم أمجعوا على عدم الزكاة ىف العروض وعلى الزكاة ىف النقدين فصار احللى املباح 
االستعمال دائرا بني الطرفني فذلك وقع اخلالف فيها واتفقوا على قبول رواية العدل وشهادته وعلى عدم قبول ذلك من 

اسق وصار اهول احلال دائرا بينهما فوقع اخلالف فيه واتفقوا على أن احلر ميلك وأن البهيمة ال متلك وملا أخذ العبد الف
wبطرف من كل جانب اختلفوا فيه هل ميلك أم ال بناء على تغليب حكم أحد الطرفني واتفقوا على أن الواجد للماء قبل 
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وبعد إمتامها وخروج الوقت ال يلزمه الوضوء وإعادة الصالة وما بني ذلك الشروع ىف الصالة يتوضأ وال يصلى بتيممه 
دائر بني الطرفني فاختلفوا فيه واتفقوا على أن مثرة الشجرة إذا مل تظهر تابعة لألصل ىف البيع وعلى أا غري تابعة هلا إذا 

ا بالقبول فإمجاع بإتفاق أو أنكروا ذلك جذت واختلفوا فيها إذا كانت ظاهرة وإذا أفىت واحد وعرفه أهل اإلمجاع وأقرو
فغري إمجاع باتفاق فإن سكتوا من غري ظهور إنكار فدائر بني الطرفني فلذلك اختلفوا فيه واملبتدع مبا ال يتضمن كفرا من 

 غري إقرار بالكفر دائر بني طرفني فإن املبتدع مبا ال يتضمن كفرا من األمة ومبا اقتضى كفرا مصرحا

مة فالوسط خمتلف فيه هل هو من األمة أم ال وأرباب النحل وامللل اتفقوا على أن الباري تعاىل موصوف به ليس من األ
بأوصاف الكمال بإطالق وعلى أنه مرته عن النقائص بإطالق واختلفوا ىف إضافة أمور إليه بناء على أا كمال وعدم 

بناء على أن عدم اإلضافة كمال أو إضافتها بناء على أن إضافتها إليه بناء على أا نقائص وىف عدم إضافة أمور إليه 
اإلضافة إليه هى الكمال وكذلك ما أشبهها فكل هذه املسائل إمنا وقع اخلالف فيها ألا دائرة بني طرفني واضحني 

نيا على الظن فحصل اإلشكال والتردد ولعلك ال جتد خالفا واقعا بني العقالء معتدا به ىف العقليات أو يف النقليات ال مب
وال على القطع إال دائر بني طرفني ال خيتلف فيهما أصحاب االختالف فصل وبأحكام النظر ىف هذا املعىن يترشح للناظر 
أن يبلغ درجة االجتهاد ألنه يصري بصريا مبواضع االختالف جديرا بأن يتبني له احلق ىف كل نازلة تعرض له وألجل ذلك 

 ال يا عبد اهللاجاء ىف حديث ابن مسعود أنه ق

ابن مسعود قلت لبيك يا رسول اهللا قال أتدرى أي الناس أعلم قلت اهللا ورسوله أعلم قال أعلم الناس أبصرهم باحلق إذا 
اختلف الناس وإن كان مقصرا ىف العمل وإن كان يزحف ىف أسته فهذا تنبيه على املعرفة مبواقع اخلالف ولذلك جعل 

ن قتادة من مل يعرف االختالف مل يشم أنفه الفقه وعن هشام بن عبيد اهللا الرازي من مل الناس العلم معرفة االختالف فع
يعرف اختالف القراءة فليس بقارئ ومن مل يعرف اختالف الفقهاء فليس بفقيه وعن عطاء ال ينبغي ألحد أن يفىت الناس 

ثق من الذي يف يديه وعن أيوب السختياين حىت يكون عاملا باختالف الناس فإنه إن مل يكن كذلك رد من العلم ما هو أو
وابن عيينة أجسر الناس على الفتية أقلهم علما باختالف العلماء زاد أيوب وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختالف 
العلماء وعن مالك ال جتوز الفتيا إال ملن علم ما اختلف الناس فيه قيل له اختالف أهل الرأي قال ال اختالف أصحاب 

 وعلم الناسخ واملنسوخ من القرآن ومن حديث الرسول اهللا وقال حيىي بن سالم ال ينبغي ملن ال يعرفحممد 

االختالف أن يفىت وال جيوز ملن ال يعلم األقاويل أن يقول هذا أحب إىل وعن سعيد بن أيب عروبة من مل يسمع 
ف الناس وكالم الناس هنا كثري وحاصلة معرفة االختالف فال تعده عاملا وعن قبيصة بن عقبه ال يفلح من ال يعرف اختال

مواقع اخلالف ال حفظ جمرد اخلالف ومعرفة ذلك إمنا حتصل مبا تقدم من النظر فال بد منه لكل جمتهد وكثريا ما جتد هذا 
  للمحققني ىف النظر كاملأزري وغريه 
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  ط العلم بالعربيةالمسألة الخامسة االجتهاد إن تعلق باالستنباط من النصوص فال بد من اشترا

 وإن تعلق باملعاين من املصاحل واملفاسد جمردة عن اقتضاء النصوص هلا أو مسلمة من صاحب االجتهاد ىف النصوص فال 
يلزم ىف ذلك العلم بالعربية وإمنا يلزم العلم مبقاصد الشرع من الشريعة مجلة وتفصيال خاصة والدليل على عدم االشتراط 

 العربية إمنا يفيد مقتضياتيف علم العربية أن علم 

األلفاظ حبسب ما يفهم من األلفاظ الشرعية وألفاظ الشارع املؤدية ملقتضياا عربية فال ميكن من ليس بعريب أن يفهم 
لسان العرب كما ال ميكن التفاهم بني العريب والرببري أو الرومي أو العرباين حىت يعرف كل واحد مقتضى لسان صاحبه 

ردة فالعقالء مشتركون ىف فهمها فال خيتص بذلك لسان دون غريه فإذا من فهم مقاصد الشرع من وضع وأما املعاين جم
األحكام وبلغ فيها رتبة العلم ا ولو كان فهمه هلا من طريق الترمجة باللسان األعجمي فال فرق بينه وبني من فهمها من 

ة على الوقائع القولية الىت ليست بعربية ويعتربون األلفاظ ىف طريق اللسان العريب ولذلك يوقع اتهدون األحكام الشرعي
 كثري من النوازل وأيضا فإن االجتهاد القياسي غري حمتاج فيه إىل مقتضيات األلفاظ إال فيما يتعلق

باملقيس عليه وهو األصل وقد يؤخذ مسلما أو بالعلة النصوص عليها أو الىت أومئ إليها ويؤخذ ذلك مسلما وما سواه 
فراجع إىل النظر العقلي وإىل هذا النوع يرجع االجتهاد املنسوب إىل أصحاب األئمة اتهدين كابن القاسم وأشهب ىف 

مذهب مالك وأيب يوسف وحممد بن احلسن ىف مذهب أيب حنيفة واملزين والبويطي ىف مذهب الشافعي فإم على ما 
لفاظ الشريعة ويفرعون املسائل ويصدرون الفتاوي على حكى عنهم يأخذون أصول إمامهم وما بىن عليه ىف فهم أ

مقتضى ذلك وقد قبل الناس أنظارهم وفتاويهم وعملوا على مقتضاها خالفت مذهب إمامهم أو وافقته وإمنا كان كذلك 
مام ألم فهموا مقاصد الشرع ىف وضع األحكام ولوال ذلك مل حيل هلم اإلقدام على االجتهاد والفتوى وال حل ملن ىف ز

أو من بعدهم من العلماء أن يقرهم على ذلك وال يسكت عن اإلنكار عليهم على اخلصوص فلما مل يكن شىء من ذلك 
دل على أن ما أقدموا عليه من ذلك كانوا خلقاء باإلقدام فيه فاالجتهاد منهم وممن كان مثلهم وبلغ ىف فهم مقاصد 

 الشريعة مبالغهم صحيح ال إشكال فيه هذا

 أم مل يبلغوا ىف كالم العرب مبلغ اتهدين فأما إذا بلغوا تلك الرتبة فال إشكال أيضا ىف صحة اجتهادهم على فرض
  على اإلطالق واهللا أعلم 

  المسألة السادسة قد يتعلق االجتهاد بتحقيق المناط فال يفتقر فى ذلك إلى العلم بمقاصد الشارع

ية ألن املقصود من هذا االجتهاد إمنا هو العلم باملوضوع على ما هو عليه وإمنا  كما أنه ال يفتقر فيه إىل معرفة علم العرب
يفتقر فيه إىل العلم مبا ال يعرف ذلك املوضوع إال به من حيث قصدت املعرفة به فال بد أن يكون اتهد عارفا وجمتهدا 

حملدث العارف بأحوال األسانيد وطرقها من تلك اجلهة الىت ينظر فيها ليترتل احلكم الشرعي على وفق ذلك املقتضى كا
وصحيحها من سقيمها وما حيتج به من متوا مما ال حيتج به فهذا يعترب اجتهادة فيما هو عارف به كان عاملا بالعربية أم 

 ال وعارفا مبقاصد الشارع أم ال وكذلك القارئ ىف تأدية وجوه
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لعلم باألدواء والعيوب وعرفاء األسواق ىف معرفة قيم السلع القرءات والصانع يف معرفة عيوب الصناعات والطبيب يف ا
ومداخل العيوب فيها والعاد ىف صحة القسمة واملاسح يف تقدير األرضني وحنوها كل هذا وما أشبهه مما يعرف به مناط 

اتهد والدليل احلكم الشرعي غري مضطر إىل العلم بالعربية وال العلم مبقاصد الشريعة وإن كان اجتماع ذلك كماال ىف 
على ذلك ما تقدم من أنه لو كان الزما مل يوجد جمتهد إال ىف الندرة بل هو حمال عادة وإن وجد ذلك فعلى جهة خرق 
العادة كآدم عليه السالم حني علمه اهللا األمساء كلها وال كالم فيه وأيضا إن لزم ىف هذا االجتهاد العلم مبقاصد الشارع 

ن ال تعرف إال بعد املعرفة بذلك إذ فرض من لزوم العلم ا العلم مبقاصد الشارع وذلك باطل لزم ىف كل علم وصناعة أ
 فيما أدى إليه مثله فقد حصلت العلوم ووجدت من اجلهال بالشريعة والعربية ومن الكفار

ا اعتربوا أهل املعرفة مبا املنكرين للشريعة ووجه ثالث أن العلماء مل يزالوا يقلدون ىف هذه األمور من ليس من الفقهاء وإمن
قلدوا فيه خاصة وهو التقليد ىف حتقيق املناط فاحلاصل أنه إمنا يلزم ىف هذا االجتهاد املعرفة مبقاصد اتهد فيه كما أنه ىف 

به األولني كذلك فاالجتهاد ىف االستنباط من األلفاظ الشرعية يلزم فيه املعرفة مبقاصد ذلك املناط من الوجه الذى يتعلق 
  احلكم ال من وجه غريه وهو ظاهر 

  المسألة السابعة االجتهاد الواقع فى الشريعة

 ضربان أحدمها االجتهاد املعترب شرعا وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا مبعرفة ما يفتقر إليه االجتهاد وهذا هو الذى 
تقر االجتهاد إليه ألن حقيقته أنه رأى مبجرد تقدم الكالم فيه والثاىن غري املعترب وهو الصادر عمن ليس بعارف مبا يف

التشهي واألغراض وخبط ىف عماية واتباع للهوى فكل رأي صدر على هذا الوجه فال مرية ىف عدم اعتباره ألنه ضد 
يفة احلق الذى أنزل اهللا كما قال تعاىل وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم وقال تعاىل يا داود إنا جعلناك خل

ىف األرض فاحكم بني الناس باحلق وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا اآلية وهذا على اجلملة ال إشكال فيه ولكن قد 
 ينشأ ىف كل واحد من القسمني قسم آخر فأما القسم األول وهى

  المسألة الثامنة فيعرض فيه الخطأ فى االجتهاد

صد منه وإما بعدم اإلطالع عليه مجلة وحكم هذا القسم معلوم من كالم  إما خبفاء بعض األدلة حىت يتوهم فيه ما مل يق
األصوليني إن كان ىف أمر جزئي وأما إن كان ىف أمر كلي فهو أشد وىف هذا املوطن حذر من زلة العامل فإنه جاء ىف 

 من بعدي من أعمال بعض احلديث عن النيب التحذير منها فروى عنه عليه الصالة والسالم أنه قال إين ألخاف على أميت
ثالثة قالوا وما هى يا رسول اهللا قال أخاف عليهم من زلة العامل ومن حكم جائر ومن هوى متبع وعن عمر ثالث 

يهدمن الدين زلة العامل وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون وعن أيب الدرداء إن مما أخشى عليكم زلة العامل أو جدال 
لى القرآن منار كمنار الطريق وكان معاذ بن جبل يقول ىف خطبته كثريا وإياكم وزيغة املنافق بالقرآن والقرآن حق وع

 احلكيم فإن
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الشيطان قد يتكلم على لسان احلكيم بكلمة الضاللة وقد يقول املنافق احلق فتلقوا احلق عمن جاء به فإن على احلق نورا 
ون ما هذه فاحذروا زيغته وال تصدنكم عنه فإنه قالوا وكيف زيغة احلكيم قال هى كلمة تروعكم وتنكروا وتقول

يوشك أن يفئ وأن يراجع احلق وقال سلمان الفارسي كيف أنتم عند ثالث زلة عامل وجدال منافق بالقرآن ودنيا تقطع 
ن أعناقكم فأما زلة العامل فإن اهتدى فال تقلدوه دينكم تقولون نصنع مثل ما يصنع فالن وننتهي عما ينتهي عنه فالن وإ

أخطأ فال تقطعوا إياسكم منه فتعينوا عليه الشيطان احلديث وعن ابن عباس ويل لألتباع من عثرات العامل قيل كيف ذلك 
قال يقول العامل شيئا برأيه مث جيد من هو أعلم برسول اهللا منه فيترك قوله مث ميضى االتباع وعن ابن مبارك أخربين املعتمر 

شد الشعر فقال يل يا بين ال تنشد الشعر فقلت له يا أبت كان احلسن ينشد وكان ابن بن سليمان قال رآين أيب وأنا أن
سريين ينشد فقال يل أي بين إن أخذت بشر ما ىف احلسن وبشر ما ىف ابن سريين اجتمع فيك الشر كله وقال جماهد 

ل سليمان التيمي إن أخذت واحلكم بن عيينة ومالك ليس أحد من خلق اهللا إال يؤخذ من قوله ويترك إال النيب وقا
 برخصة كل عامل اجتمع فيك الشر كله قال ابن عبد الرب هذا إمجاع ال أعلم فيه خالفا

وهذا كله وما أشبهه دليل على طلب احلذر من زلة العامل وأكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع ىف ذلك 
 ىف البحث عن النصوص فيها وهو وإن كان على غري قصد وال تعمد املعىن الذى اجتهد فيه والوقوف دون أقصى املبالغة

وصاحبه معذور ومأجور لكن مما ينبين عليه ىف اإلتباع لقوله فيه خطر عظيم وقد قال الغزايل إن زلة العامل بالذنب قد 
عامل ويبقى شره تصري كبرية وهى ىف نفسها صغرية وذكر منها أمثلة مث قال فهذه ذنوب يتبع العامل عليها فيموت ال

مستطريا ىف العامل أياما متطاولة فطوىب ملن إذا مات ماتت معه ذنوبه وهكذا احلكم مستمر ىف زلته ىف الفتيا من باب أوىل 
فإنه رمبا خفي على العامل بعض السنة أو بعض املقاصد العامة ىف خصوص مسألته فيفضى ذلك إىل أن يصري قوله شرعا 

ئل اخلالف فرمبا رجع عنه وتبني له احلق فيفوته تدارك ما سار ىف البالد عنه ويضل عنه تالفيه يتقلد وقوال يعترب ىف مسا
فمن هنا قالوا زلة العامل مضروب ا الطبل فصل إذا ثبت هذا فال بد من النظر ىف أمور تنبين على هذا األصل منها أن زلة 

ذلك ألا موضوعة على املخالفة للشرع ولذلك عدت زلة وإال العامل ال يصح اعتمادها من جهة وال األخذ ا تقليدا له و
 فلو كانت معتدا ا مل جيعل هلا هذه الرتبة وال نسب إىل صاحبها الزلل فيها كما أنه ال ينبغي أن ينسب صاحبها إىل

ا كله خالف ما تقتضي التقصري وال أن يشنع عليه ا وال ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه اإلقدام على املخالفة حبتا فإن هذ
رتبته يف الدين وقد تقدم من كالم معاذ بن جبل وغريه ما يرشد إىل هذا املعىن وقد روى عن ابن املبارك أنه قال كنا يف 
الكوفة فناظروين يف ذلك يعين يف النبيذ املختلف فيه فقلت هلم تعالوا فليحتج احملتج منكم عمن شاء من أصحاب النيب 

ني الرد عليه عن ذلك الرجل بشدة صحت عنه فاحتجوا فما جاءوا عن واحد برخصة إال جئناهم بالرخصة فإن مل نب
بشدة فلما مل يبق يف يد أحد منهم إال عبد اهللا بن مسعود وليس احتجاجهم عنه يف رخصة النبيذ بشيء يصح عنه قال 

هنا جالسا فقال هو لك حالل وما ابن املبارك فقلت للمحتج عنه يف الرخصة يا أمحق عد أن ابن مسعود لو كان ه
وصفنا عن النيب وأصحابه يف الشدة كان ينبغي لك أن حتذر أو حتري أو ختشى فقال قائلهم يا أبا عبد الرمحن فالنخعي 
wوالشعيب ومسى عدة معهما كانوا يشربون احلرام فقلت هلم دعوا عند االحتجاج تسمية الرجال فرب رجل يف اإلسالم 
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عسى أن يكون منه زلة أفألحد أن حيتج ا فإن أبيتم فما قولكم يف عطاء وطاوس وجابر بن زيد مناقبه كذا وكذا و
 وسعيد بن جبري وعكرمة قالوا كانوا

خيارا قال فقلت فما قولكم يف الدرهم بالدرمهني يدا بيد فقالوا حرام فقال ابن املبارك إن هؤالء رأوه حالال فماتوا وهم 
طعت حجتهم هذا ما حكى واحلق ما قال ابن املبارك فإن اهللا تعاىل يقول فإن تنازعتم ىف شيء يأكلون احلرام فبقوا وانق

فردوه إىل اهللا والرسول اآلية فإذا كان بينا ظاهرا أن قول القائل خمالف للقرآن أو للسنة مل يصح االعتداد به وال البناء 
 مع أن حكمه مبىن على الظواهر مع إمكان خالف عليه وألجل هذا ينقض قضاء القاضي إذا خالف النص أو اإلمجاع

الظاهر وال ينقض مع اخلطأ ىف االجتهاد وإن تبني ألن مصلحة نصب احلاكم تناقض نقض حكمه ولكن ينقض مع خمالفة 
قة األدلة ألنه حكم بغري ما أنزل اهللا فصل ومنها أنه ال يصح اعتمادها خالفا ىف املسائل الشرعية ألا مل تصدر ىف احلقي

عن اجتهاده وال هى من مسائل االجتهاد وإن حصل من صاحبها اجتهاد فهو مل يصادف فيها حمال فصارت ىف نسبتها 
إىل الشرع كأقوال غري اتهد وإمنا يعد ىف اخلالف األقوال الصادرة عن أدلة معتربة ىف الشريعة كانت مما يقوى أو 

 مصادفته فال فلذلك قيل إنه ال يصح أن يعتد ا ىف اخلالف كما يضعف وأما إذا صدرت عن جمرد خفاء الدليل أو عدم
مل يعتد السلف الصاحل باخلالف ىف مسألة ربا الفضل واملتعة وحماشي النساء وأشباهها من املسائل الىت خفيت فيها األدلة 

 على من خالف فيها

ن وظائف اتهدين فهم العارفون مبا وافق فإن قيل فماذا يعرف من األقوال ما هو كذلك مما ليس كذلك فاجلواب أنه م
أو خالف وأما غريهم فال متييز هلم ىف هذا املقام ويعضد هذا املخالفة لألدلة الشرعية على مراتب فمن األقوال ما يكون 
تة خالفا لدليل قطعي من نص متواتر أو إمجاع قطعي ىف حكم كلي ومنها ما يكون خالفا لدليل ظين واألدلة الظنية متفاو

كأخبار اآلحاد والقياس اجلزئية فأما املخالف للقطعي فال إشكال ىف اطراحه ولكن العلماء رمبا ذكروه للتنبيه عليه وعلى 
ما فيه ال لالعتداد به وأما املخالف للظين ففيه االجتهاد بناء على التوازن بينه وبني ما اعتمده صاحبه من القياس أو غريه 

من املتفقهني ىف ذلك ضابط يعتمده أم ال فاجلواب أن له ضابطا تقريبيا وهو أن ما كان معدودا فإن قيل فهل لغري اتهد 
ىف األقوال غلطا وزلال قليل جدا ىف الشريعة وغالب األمر أن أصحاا منفردون ا قلما يساعدهم عليها جمتهد آخر فإذا 

اد األعظم من اتهدين ال من املقلدين فصل وقد عد انفرد صاحب قول عن عامة األمة فليكن اعتقادك أن احلق مع السو
ابن السيد هذا املكان من أسباب اخلالف حني عد جهة الرواية وأن هلا مثاين علل فساد اإلسناد ونقل احلديث على املعىن 

 أو من املصحف واجلهل باإلعراب والتصحيف وإسقاط جزء احلديث أو سببه ومساع

ألشياء ترجع إىل معىن ما تقدم إذا صح أا ىف املواضع املختلف فيها علل حقيقة فإنه بعض احلديث وفوت بعضه وهذه ا
قد يقع اخلالف بسبب االجتهاد ىف كوا موجودة ىف حمل اخلالف وإذا كان على هذا الوجه فاخلالف معتد به خبالف 

  الوجه األول وأما القسم الثاين وهى 
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  صاحبه أو يعتقد هو فى نفسه أنه من أهل االجتهادالمسألة التاسعة فيعرض فيه أن يعتقد فى 

 وأن قوله معتد به وتكون خمالفته تارة ىف جزئي وهو أخف وتارة ىف كلي من كليات الشريعة وأصوهلا العامة كانت من 
 أصول االعتقادات أو األعمال فتراه آخذا ببعض جزئياا ىف هدم كلياا حىت يصري منها إىل ما ظهر له ببادئ

ه من غري إحاطة مبعانيها وال راجع رجوع االفتقار إليها وال مسلم ملا روى عنهم ىف فهمها وال راجع إىل اهللا ورسوله رأي
ىف أمرها كما قال فإن تنازعتم ىف شئ فردوه إىل اهللا والرسول اآلية ويكون احلامل على ذلك بعض األهواء الكامنة ىف 

 الواضح واطراح النصفة واالعتراف بالعجز فيما مل يصل إليه علم الناظر ويعني النفوس احلاملة على ترك االهتداء بالدليل
على هذا اجلهل مبقاصد الشريعة وتوهم بلوغ درجة االجتهاد باستعجال نتيجة الطلب فإن العاقل قلما خياطر بنفسه ىف 

 أنزل عليك الكتاب منه آيات اقتحام املهالك مع العلم بأنه خماطر وأصل هذا القسم مذكور ىف قوله تعاىل هو الذى
حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاات اآلية وىف الصحيح أن النيب قرأ هذه اآلية مث قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 

 منه فأولئك الذين مسى اهللا فاحذروهم والتشابه ىف القرآن

وال العبارات املة وال ما يتعلق بالناسخ واملنسوخ وال ال خيتص مبا نص عليه العلماء من األمور اإلهلية املومهة للتشبيه 
غري ذلك مما يذكرون بل هو من مجلة ما يدخل حتت مقتضى اآلية إذ ال دليل على احلصر وإمنا يذكرون من ذلك ما 

كان فيها يذكرون على عادم ىف القصد إىل جمرد التمثيل ببعض األمثلة الداخلة حتت النصوص الشرعية فإن الشريعة إذا 
أصل مطرد ىف أكثرها مقرر واضح ىف معظمها مث جاء بعض املواضع فيها مما يقتضي ظاهرة خمالفة ما اطرد فذلك من 

املعدود يف املتشاات الىت يتقى اتباعها ألن اتباعها مفض إىل ظهور معارضة بينها وبني األصول املقررة والقواعد املطردة 
ر النوادر ووكلت إىل عاملها أو ردت إىل أصوهلا فال ضرر على املكلف اتهد وال فإذا اعتمد على األصول وأرجئ أم

تعارض يف حقه ودل على ذلك قوله تعاىل منه آيات حمكمات هن أم الكتاب فجعل احملكم وهو الواضح املعىن الذي ال 
يست بأم وال معظم فهى إذا قالئل مث إشكال فيه وال اشتباه هو األم واألصل املرجوع إليه مث قال وأخر متشاات يريد ول

 أخرب أن اتباع املتشابه منها شأن

أهل الزيغ والضالل عن احلق وامليل عن اجلادة وأما الراسخون يف العلم فليسوا كذلك وما ذاك إال باتباعهم أم الكتاب 
 خيص الكتاب ذلك وال السنة بل وتركهم االتباع للمتشابه وأم الكتاب يعم ما هو من األصول اإلعتقادية أو العملية إذ مل

ثبت يف الصحيح عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا افترقت اليهود على إحدى أو اثنتني وسبعني فرقة وتفرقت النصارى 
على إحدى أو اثنتني وسبعني فرقة وتفترق أميت على ثالث وسبعني فرقة ويف الترمذي تفسري هذا بإسناد غريب عن غري 

 حديثه وأن بين إسرائيل تفرقت على اثنتني وسبعني ملة وتفترق أميت على ثالث وسبعني ملة كلهم يف أيب هريرة فقال يف
النار إال ملة واحدة قالوا من هى يا رسول اهللا قال ما أنا عليه وأصحايب والذي عليه النيب وأصحابه ظاهر يف األصول 

ء ويف أيب داود وإن هذه امللة ستفترق على ثالث وسبعني االعتقادية والعملية على اجلملة مل خيص من ذلك شيء دون شي
 ثنتان وسبعون يف النار وواحدة يف اجلنة وهى اجلماعة وهى مبعىن الرواية الىت قبلها وقد
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روى ما يبني هذا املعىن ذكره ابن عبد الرب بسند مل يرضه وإن كان غريه قد هون األمر فيه أنه قال ستفترق أميت على 
قة أعظمها فتنة الذين يقيسون األمور برأيهم فيحلون احلرام وحيرمون احلالل فهذا نص على دخول بضع وسبعني فر

األصول العملية حتت قوله ما أنا عليه وأصحايب وهو ظاهر فإن املخالف يف أصل من أصول الشريعة العملية ال يقصر عن 
ل وقد وجدنا يف الشريعة ما يدلنا على بعض الفرق املخالف يف أصل من األصول االعتقادية يف هدم القواعد الشرعية فص

الىت يظن أن احلديث شامل هلا وأا مقصودة الدخول حتته فإنه جاء يف القرآن أشياء تشري إىل أوصاف يتعرف منها أن من 
 اتصف ا فهو آخذ يف بدعة خارج عن مقتضى الشريعة وكذلك يف األحاديث الصحيحة فمن تتبع مواضعها رمبا اهتدى

إىل مجلة منها ورمبا ورد التعيني يف بعضها كما قال عليه الصالة والسالم يف اخلوارج إن من ضئضئي هذا قوما يقرءون 
 القرآن ال جياوز حناجرهم يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية

با حيقر أحدكم صالته مع صالم وصيامه مع صيامهم يقرءون القرآن ال ويف رواية دعه يعين ذا اخلويصرة فإن له أصحا
جياوز تراقيهم ميرقون من اإلسالم احلديث إىل أن قال آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي املرأة ومثل البضعة 

عاندة الشريعة تدردر اخل فقد عرف عليه الصالة والسالم ؤالء وذكر هلم عالمة يف صاحبهم وبني من مذهبهم يف م
أمرين كليني أحدمها اتباع ظواهر القرآن على غري تدبر وال نظر يف مقاصده ومعاقده والقطع باحلكم به ببادئ الرأي 

والنظر األول وهو الذي نبه عليه قوله يف احلديث يقرءون القرآن ال جياوز حناجرهم ومعلوم أن هذا الرأي يصد عن اتباع 
 الصراط املستقيم ومن هنا ذم بعض العلماء رأي داود الظاهري وقال إا بدعة ظهرت بعد احلق احملض ويضاد املشي على

املائتني أال ترى أن من جرى على جمرد الظاهر تناقضت عليه الصور واآليات وتعارضت يف يديه األدلة على اإلطالق 
 احلديث يبني لك صحة هذا اإللزام فإن والعموم وتأمل ما ذكره القتيب يف صدر كتابه يف مشكل القرآن وكتابه يف مشكل

 ما ذكره هنالك آخذ ببادئ الرأي يف جمرد الظواهر

والثاين قتل أهل اإلسالم وترك أهل األوثان على ضد ما دلت عليه مجلة الشريعة وتفصيلها فإن القرآن والسنة إمنا جاءت 
لكون ولتعصم هؤالء وتريق دم هؤالء على للحكم بأن أهل اإلسالم ىف الدنيا واآلخرة ناجون وأن أهل األوثان ها

اإلطالق فيهما والعموم فإذا كان النظر ىف الشريعة مؤديا إىل مضادة هذا القصد صار صاحبه هادما لقواعدها وصادا عن 
سبيلها ومن تأمل كالمهم ىف مسألة التحكيم مع علي بن أيب طالب وابن عباس وىف غريها ظهر له خروجهم عن القصد 

ن الصواب وهدمهم للقواعد وكذلك مناظرم عمر بن عبد العزيز وأشباه ذلك فهذان وجهان ذكرا ىف وعدوهلم ع
احلديث من خمالفتهم لقواعد الشريعة الكلية اتباعا للمتشاات وقد ذكر الناس من آرائهم غري ذلك من جنسه كتكفريهم 

 للفعل إذا مل يعلم أنه حالل أو حرام فليس مبؤمن ألكثر الصحابة ولغريهم ومنه سرى قتلهم ألهل اإلسالم وأن الفاعل
وأن ال حرام إىل ما ىف قوله قل ال أجد ىف ما أوحي إىل اآلية وما سوى ذلك فحالل وأن اإلمام إذا كفر كفرت رعيته 

قاذف كلهم شاهدهم وغائبهم وأن التقية ال جتوز ىف قول وال فعل على اإلطالق والعموم وأن الزاين ال يرجم بإطالق وال
للرجال ال حيد وإمنا حيد قاذف النساء خاصة وأن اجلاهل معذور ىف أحكام الفروع بإطالق وأن اهللا سيبعث نبيا من 
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العجم بكتاب يرتله اهللا عليه مجلة واحدة ويترك شريعة حممد وأن املكلف قد يكون مطيعا بفعل الطاعة غري قاصد ا وجه 
 باه ذلك وكلها خمالفة لكليات شرعية أصلية أو عمليةاهللا وإنكارهم سورة يوسف من القرآن وأش

ولكن الغالب ىف هذه الفرق أن يشار إىل أوصافهم ليحذر منها ويبقى األمر ىف تعيينهم مرجى كما فهمنا من الشريعة 
ىف ولعل عدم تعيينهم هو األوىل الذى ينبغي أن يلتزم ليكون سترا على األمة كما سترت عليهم قبائحهم فلم يفضحوا 

الدنيا ا ىف احلكم الغالب العام وأمرنا بالستر على املذنبني ما مل يبد لنا صفحة اخلالف ليس كما ذكر عن بىن إسرائيل 
أم كانوا إذا أذنب أحدهم ذنبا أصبح وعلى بابه معصيته مكتوبة وكذلك ىف شأن قرابينهم فإم كانوا إذا قربوها أكلت 

ملقبول ويف ذلك افتضاح املذنب إىل ما أشبه ذلك فكثري من هذه األشياء خصت ا هذه النار املقبول منها وتركت غري ا
األمة وقد قالت طائفة إن من احلكمة يف تأخري هذه األمة عن سائر األمم أن تكون ذنوم مستورة عن غريهم فال يطلع 

 أظهرت مع أن أصحاا من األمة عليها كما اطلعوا هم على ذنوب غريهم ممن سلف وللستر حكمة أيضا وهى أا لو
لكان يف ذلك داع إىل الفرقة والوحشة وعدم األلفة الىت أمر اهللا ا ورسوله حيث قال تعاىل واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال 

تفرقوا وقال فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم وقال وال تكونوا من املشركني من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ويف 
يث ال حتاسدوا وال تدابروا وال تباغضوا وكونوا عباد اهللا إخوانا وأمر عليه الصالة والسالم بإصالح ذات البني وأخرب احلد

أن فساد ذات البني هى احلالقة وأا حتلق الدين والشريعة طافحة ذا املعىن ويكفي فيه ما ذكره احملدثون يف كتاب الرب 
لذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم ىف شئ اآلية أنه روى عن عائشة وأيب والصلة وقد جاء يف قوله تعاىل إن ا

 هريرة هذا حديث عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه

وسلم يا عائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من هم قلت اهللا ورسوله أعلم قال هم أصحاب األهواء وأصحاب 
األمة يا عائشة إن لكل ذنب توبة ما خال أصحاب األهواء والبدع ليس هلم توبة وأنا البدع وأصحاب الضاللة من هذه 

منهم بري وهم مين برءآء فإذا كان من مقتضى العادة أن التعريف م على التعيني يورث العداوة والفرقة وترك املوالفة 
رج فال إشكال يف جواز إبدائها وتعيني لزم من ذلك أن يكون منهيا عنه إال أن تكون البدعة فاحشة جدا كبدعة اخلوا

أهلها كما عني رسول اهللا اخلوارج وذكرهم بعالمتهم حىت يعرفون وحيذر منهم ويلحق بذلك ما هو مثله يف الشناعة أو 
قريب منه حبسب نظر اتهد وما سوى ذلك فالسكوت عن تعيينه أوىل وخرج أبو داود عن عمر ابن أيب قرة قال كان 

ئن فكان يذكر أشياء قاهلا رسول اهللا ألناس من أصحابه يف الغضب فينطلق ناس ممن مسع ذلك من حذيفة حذيفة باملدا
 فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة فيقول سلمان حذيفة أعلم مبا يقول فريجعون

فقال يا سلمان إىل حذيفة فيقولون له قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك وال كذبك فأتى حذيفة سلمان وهو يف مبقلة 
ما مينعك أن تصدقين مبا مسعت من رسول اهللا فقال إن رسول اهللا يغضب فيقول لناس من أصحابه ويرضى فيقول يف 

الرضى لناس من أصحابه أما تنتهي حىت تورث رجاال حب رجال ورجاال بغض رجال وحىت توقع اختالفا وفرقة ولقد 
 سببته سبة أو لعنته لعنة يف غضيب فإمنا أنا من ولد آدم أغضب كما علمت أن رسول اهللا خطب فقال أميا رجل من أميت

wيغضبون وإمنا بعثين رمحة للعاملني فاجعلها عليهم صالة يوم القيامة فواهللا لتنتهني أو ألكتنب إىل عمر فهذا من سلمان 
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ذير منهم والتشديد م وتقبيح حسن من النظر فهو جار يف مسألتنا فإن قيل فالبدع مأمور باجتناا واجتناب أهلها والتح
ما هم عليه فكيف يكون ذكر ذلك والتنبيه عليه غري جائز فاجلواب أن النيب نبه يف اجلملة عليهم إال القليل منهم 

كاخلوارج ونبه على البدع من غري تفصيل وأن األمة ستفترق على تلك العدة املذكورة وأشار إىل خواص عامة فيهم 
يني غالبا تصرحيا لقطع العذر وال ذكر فيهم عالمة قاطعة ال تلتبس فنحن أوىل بذلك معشر األمة وخاصة ومل يصرح بالتع

 وما ذكره املتقدمون من ذلك فبحسب فحش تلك البدع وأا الحقة

ىف جواز ذكرها باخلوارج وحنوهم مع أن التعيني إذا كان حبسب االجتهاد فهو ممكن أن يكون هو املراد ىف نفس األمر أو 
عضه فمن بلغ رتبة االجتهاد اجتهد واألصل ما تقدم من الستر حىت يظهر أمر فيكون له حكمه ويبقى النظر هل هذا ب

الظاهر من مجلة ما يدخل حتت احلديث أم ال فهو موضع اجتهاد وأيضا فإن البدع احملدثة ختتلف فليست كلها ىف مرتبة 
اية املباينة لبدعة التثويب بالصالة الىت قال فيها مالك التثويب ضالل واحدة ىف الضالل أال ترى أن بدعة اخلوارج مباينة غ

وقد قسم املتقدمون البدع إىل ما هو مكروه وإىل ما هو حمرم ولو كانت عندهم على سواء لكانت قسما واحدا وإذا كان 
ا وما ىف احلديث حمصور كذلك فالبدع الىت تفترق ا األمة خمتلفة الرتب ىف القبح وبسبب ذلك يظهر أا كثرية جد

فيمكن أن يكون بعضها غري داخل ىف احلديث أو يكون بعضها جزءا من بدعة فوقها أعظم منها أو ال تكون داخلة من 
حيث هى عند العلماء من قبيل املكروه فصار القطع على خصوصياا فيه نظر واشتباه فال يقدم على ذلك إال بربهان 

 هذه اجلهات صار األوىل ترك التعيني فيهاقاطع وهذا كاملعدوم فيها فمن 

فإن قيل فالعلماء يقولون خالف هذا وإن الواجب هو التشديد م والزجر هلم والقتل ومناصبة القتال إن امتنعوا وإال أدى 
ذلك إىل فساد الدين فاجلواب أن ذلك حكم فيهم كما هو يف سائر من تظاهر مبعصية صغرية أو كبرية أو دعا إليها أن 
يؤدب أو يزجر أو يقتل إن امتنع من فعل واجب أو ترك حمرم كما يقتل تارك الصالة وإن كان مقرا إىل ما دون ذلك 
وإمنا الكالم يف تعيني أصحاب البدع من حيث هي بدع يشملها احلديث فتوجه األحكام شيء والتعيني للدخول حتت 

لة وعالمات أيضا يف التفصيل فأما عاملات اجلملة احلديث شيء آخر فصل وهلؤالء الفرق خواص وعالمات يف اجلم
فثالث إحداها الفرقة الىت نبه عليها قوله تعال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم ىف شئ وقوله وال تكونوا 

تشتت كالذين تفرقوا واختلفوا وغري ذلك من األدلة قال بعض املفسرين صاروا فرقا التباع أهوائهم ومبفارقة الدين 
أهواؤهم فافترقوا وهو قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا مث برأه اهللا منهم بقوله لست منهم ىف شيء وهم أصحاب 
البدع والكالم فيما مل يأذن اهللا فيه وال رسوله قال ووجدنا أصحاب رسول اهللا من بعده قد اختلفوا يف أحكام الدين ومل 

 يفارقوا الدين وإمنا اختلفوا فما أذن هلم من اجتهاد الرأي واالستنباط من الكتاب والسنة يفترقوا ومل يصريوا شيعا ألم مل
 فيما مل

جيدوا فيه نصا واختلفت يف ذلك أقواهلم فصاروا حممودين ألم اجتهدوا فيما أمروا به كإختالف أيب بكر وعمر وزيد يف 
 الفريضة املشتركة وخالفهم يف الطالق قبل النكاح ويف اجلد مع األم وقول عمر وعلي يف أمهات األوالد وخالفهم يف

wالبيوع وغري ذلك مما اختلفوا فيه وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح أخوة اإلسالم فيما بينهم قائمة فلما حدثت املرذية 
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ائل احملدثة الىت حذر منها رسول اهللا وظهرت العداوات وحتزب أهلها فصاروا شيعا دل على أنه إمنا حدث ذلك من املس
الىت ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه قال فكل مسألة حدثت ىف اإلسالم فاختلف الناس فيها ومل يورث ذلك االختالف 

بينهم عداوة وال بغضاء وال فرقة علمنا أا من مسائل اإلسالم وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنافر والتنابز 
مر الدين ىف شئ وأا الىت عىن رسول اهللا بتفسري اآلية وهى قوله إن الذين فرقوا دينهم والقطيعة علمنا أا ليست من أ

وكانوا شيعا وقد تقدمت فيجب على كل ذي دين وعقل أن جيتنبها ودليل ذلك قوله تعاىل واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ 
 واكنتم أعداء فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فإذا اختلفوا وتقاطع

كان ذلك حلدث أحدثوه من اتباع اهلوى هذا ما قالوه وهو ظاهر ىف أن اإلسالم يدعو إىل األلفة والتحاب والتراحم 
والتعاطف فكل رأي أدى إىل خالف ذلك فخارج عن الدين وهذه اخلاصية موجودة ىف كل فرقة من تلك الفرق أال ترى 

ليه الصالة والسالم يف قوله يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل كيف كانت ظاهرة يف اخلوارج الذين أخرب م النيب ع
األوثان وأي فرقة توازى هذا إال الفرقة الىت بني أهل اإلسالم وأهل الكفر وهكذا جتد األمر ىف سائر من عرف من الفرق 

 فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء أو من ادعى ذلك فيهم واخلاصة الثانية هى الىت نبه عليها قوله تعاىل فأما الذين ىف قلوم زيغ
الفتنة اآلية فجعل أهل الزيغ وامليل عن احلق ممن شأم إتباع املتشاات وقد تبني معناه وقال عليه الصالة والسالم فإذا 

وله رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مسى اهللا فاحذروهم واخلاصية الثالثة اتباع اهلوى وهى الىت نبه عليها ق
فأما الذين ىف قلوم زيغ وهو امليل عن احلق اتباعا للهوى وقوله ومن أضل ممن اتبع هواه بغري هدى من اهللا وقوله أفرأيت 

 من اختذ إهله هواه وأضله اهللا على علم اآلية

ون عليها دليل إال أن هذه اخلاصية راجعة إىل كل أخذ ىف خاصة نفسة ألا أمر باطن فال يعرفها غري صاحبها إال أن يك
ىف الظاهر والىت قبلها راجعة إىل العلماء الراسخني ىف العلم ألن بيان احملكم واملتشابه راجع إليهم فهم يعرفوا ويعرفون 
أهلها مبعرفتهم هلا والىت قبلها تعم مجيع العقالء من أهل اإلسالم ألن التواصل أو التقاطع معروف للناس كلهم ومبعرفته 

 العالمات التفصيلية ىف فرقة فقد نبه عليها وأشري إليها كما ىف قوله تعاىل فإن تنازعتم ىف شئ فردوه إىل يعرف أهله وأما
اهللا والرسول إىل قوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا وقوله إن يتبعون إال الظن وإن هم إال خيرصون إن ربك هو 

سول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل أعلم من يضل عن سبيله اآلية وقوله ومن يشاقق الر
إىل آخرها وقوله إمنا النسىء زيادة ىف الكفر يضل به الذين كفروا حيلونه عاما وحيرمونه عاما اآلية وقوله وإذا قيل هلم 

اآلية وقوله ومن الناس من يعبد اهللا على أنفقوا مما رزقكم اهللا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء اهللا أطعمه 
حرف إىل آخر اآليتني وقوله يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إىل قوله ال يضركم من ضل إذا اهتديتم وقوله قد 

 إىل غري خسر الذين قتلوا أوالدهم سفها اآلية وقوله مثانية أزواج من الضأن اثنني إىل قوله إن اهللا ال يهدى القوم الظاملني
ذلك مما نبه عليه القرآن احلكيم وكذلك ىف احلديث كقوله إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض 
العلماء حىت إذا مل يترك عاملا اختذ الناس رؤساء جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا وكذلك ما تقدم ذكره ىف 
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 األحاديث املختصة ذا املعىن وإمنا نبه عليها لتنبيه الشرع عليها ومل يصرح ا على اإلطالق ملا تقدم العامل وغريه مما ىف
ذكره فمن دى إليها فذاك وإال فال عليه أن ال يعلمها واهللا املوفق للصواب فصل ومن هذا يعلم أنه ليس كل ما يعلم مما 

يفيد علما باألحكام بل ذلك ينقسم فمنه ما هو مطلوب النشر وهو هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة ومما 
غالب علم الشريعة ومنه ما ال يطلب نشره بإطالق أو ال يطلب نشره بالنسبة إىل حال أو وقت أو شخص ومن ذلك 

لك علم تعيني هذه الفرق فإنه وإن كان حقا فقد يثري فتنة كما تبني تقريره فيكون من تلك اجلهة ممنوعا بثه ومن ذ
املتشاات والكالم فيها فإن اهللا ذم من اتبعها فإذا ذكرت وعرضت للكالم فيها فرمبا أدى ذلك إىل ما هو مستغىن عنه 
وقد جاء ىف احلديث عن علي حدثوا الناس مبا يفهمون أتريدون أن يكذب اهللا ورسوله وىف الصحيح عن معاذ أنه عليه 

ق اهللا على العباد وما حق العباد على اهللا احلديث إىل أن قال قلت يا رسول أفال الصالة والسالم قال يا معاذ تدرى ما ح
أبشر الناس قال ال تبشرهم فيتكلوا وىف حديث آخر عن معاذ ىف مثله قال يا رسول اهللا أفال أخرب ا فيستبشروا فقال إذا 

 يتكلوا

خلطاب مع أىب هريرة أنظره ىف كتاب مسلم والبخاري قال أنس فأخرب ا معاذ عند موته تأمثا وحنو من هذا عن عمر بن ا
فإنه قال فيه عمر يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن ال إله إال اهللا مستيقنا به قلبه 

م وحديث ابن بشره باجلنة قال نعم قال فال تفعل فإين أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون فقال رسول اهللا فخله
عباس عن عبد الرمحن بن عوف قال لو شهدت أمري املؤمنني أتاه رجال فقال إن فالنا يقول لو مات أمري املؤمنني لبايعنا 

فالنا فقال عمر ألقومن العشية فأحذر هؤالء الرهط الذين يريدون يغضبوم قلت ال تفعل فإن املوسم جيمع رعاع الناس 
 ال يرتهلا على وجهها فيطريوا ا كل مطري وأمهل حىت تقدم املدينة دار اهلجرة ودار ويغلبون على جملسك فأخاف أن

السنة فتلخص بأصحاب رسول اهللا من املهاجرين واألنصار وحيفظوا مقالتك ويرتلوها على وجهها فقال واهللا ألقومن ىف 
أن ال يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ أول مقام أقومه باملدينة احلديث ومنه حديث سلمان مع حذيفة وقد تقدم ومنه 

 املنتهى بل يريب بصغار

العلم قبل كباره وقد فرض العلماء مسائل مما ال جيوز الفتيا ا وإن كانت صحيحة ىف نظر الفقه كما ذكر عز الدين بن 
ذلك سؤال العوام عبد السالم ىف مسألة الدور ىف الطالق ملا يؤدى إليه من رفع حكم الطالق بإطالق وهو مفسدة من 

عن علل مسائل الفقه وحكم التشريعات وإن كان هلا علل صحيحة وحكم مستقيمة ولذلك أنكرت عائشة على من 
قالت مل تقضى احلائض الصوم وال تقضى الصالة وقالت هلا أحروية أنت وقد ضرب عمر ابن اخلطاب صبيغا وشرد به ملا 

 يتعلق ا عمل ورمبا أوقع خياال وفتنة وإن كان صحيحا وتال قوله تعاىل كان كثري السؤال عن أشياء من علوم القرآن ال
وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة فما األب مث قال ما أمرنا ذا إىل غري ذلك مما يدل على أنه ليس كل علم يبث وينشر 

وكان يكره الكالم فيما وإن كان حقا وقد أخرب مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلما ما تكلم فيها وال حدث ا 
ليس حتته عمل وأخرب عمن تقدمه أم كانوا يكرهون ذلك فتنبه هلذا املعىن وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة 

wفإن صحت ىف ميزاا فانظر ىف مآهلا بالنسبة إىل حال الزمان وأهله فإن مل يؤد ذكرها إىل مفسدة فاعرضها ىف ذهنك على 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 الشاطيب-املوافقات يف أصول الشريعة                  472

ك أن تتكلم فيها إما على العموم ان كانت مما تقبلها العقول على العموم وإما على اخلصوص إن العقول فإن قبلتها فل
كانت غري الئقة بالعموم وإن مل يكن ملسألتك هذا املساغ فالسكوت عنها هو اجلاري على وفق املصلحة الشرعية 

 والعقلية

األمة ودل على ذلك قوله تفترق أميت فإنه لو فصل هذه الفرق وإن كانت على ما هى عليه من الضالل فلم خترج من 
كانت ببدعتها خترج من األمة مل يضفها إليها وقد جاء ىف اخلوارج ىف هذه األمة كذا فأتى بفى املقتضية أا فيها وىف 

عد مجلتها وقال ىف احلديث وتتمارى ىف الفوق ولو كانوا خارجني من األمة مل يقع متار ىف كفرهم ولقال إم كفروا ب
 إسالمهم

فإن قيل فقد اختلف العلماء ىف تكفري أهل البدع كاخلوارج والقدرية وغريمها فاجلواب أنه ليس ىف النصوص الشرعية ما 
يدل داللة قطعية على خروجهم عن اإلسالم واألصل بقاؤه حىت يدل دليل على خالفه وإذا قلنا بتكفريهم فليسوا إذا من 

 بدعتهم إىل الكفر وإمنا أبقت عليهم من أوصاف اإلسالم ما دخلوا به ىف أهله واألمر تلك الفرق بل الفرق من مل تؤدهم
 بالقتل ىف حديث

اخلوارج ال يدل على الكفر إذ للقتل أسباب غري الكفر كقتل احملارب والفئة الباغية بغري تأويل وما أشبه ذلك فاحلق أن ال 
 ىف دخوهلم حتت مقتضى احلديث صعب وأنه أمر اجتهادى ال قطع حيكم بكفر من هذا سبيله وذا كله يتبني أن التعيني

  فيه إال ما دل عليه الدليل القاطع للعذر وما أعز وجود مثله 

  المسألة العاشرة النظر فى مآالت األفعال معتبر مقصود شرعا كانت األفعال موافقة أو مخالفة

املكلفني باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره إىل ما يؤول إليه  وذلك أن اتهد ال حيكم على فعل من األفعال الصادرة عن 
ذلك الفعل مشروعا ملصلحة فيه تستجلب أو ملفسدة تدرأ ولكن له مآل على خالف ما قصد فيه وقد يكون غري مشروع 

 ملفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على

فرمبا أدى استجالب املصلحة فيه إىل املفسدة تساوى املصلحة أو تزيد خالف ذلك فإذا أطلق القول يف األول باملشروعية 
عليها فيكون هذا مانعا من إطالق القول باملشروعية وكذلك إذا أطلق القول ىف الثاين بعدم مشروعية رمبا أدى استدفاع 

 صعب املورد إال أنه املفسدة إىل مفسدة تساوي أو تزيد فال يصح إطالق القول بعدم املشروعية وهو جمال للمجتهد
عذب املذاق حممود الغب جار على مقاصد الشريعة والدليل على صحته أمور أحدها أن التكاليف كما تقدم مشروعة 

ملصاحل العباد ومصاحل العباد إما دنيوية وإما أخروية أما األخروية فراجعة إىل مآل املكلف ىف اآلخرة ليكون من أهل النعيم 
ا الدنيوية فإن األعمال إذا تأملتها مقدمات لنتائج املصاحل فإا أسباب ملسببات هى مقصودة ال من أهل اجلحيم وأم

للشارع واملسببات هى مآالت األسباب فاعتبارها ىف جريان األسباب مطلوب وهو معىن النظر ىف املآالت ال يقال إنه قد 
 خول ىف األسبابمر ىف كتاب األحكام أن املسببات ال يلزم اإللتفات إليها عند الد

ألنا نقول وتقدم أيضا أنه ال بد من اعتبار املسببات ىف األسباب ومر الكالم ىف ذلك واجلمع بني املطلبني ومسألتنا من 
wالثاين ال من األول ألا راجعة إىل اتهد الناظر ىف حكم غريه على الرباءة من احلظوظ فإن اتهد نائب عن الشارع ىف 
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املكلفني وقد تقدم أن الشارع قاصد للمسببات ىف األسباب وإذا ثبت ذلك مل يكن للمجتهد بد من احلكم على أفعال 
اعتبار املسبب وهو مآل السبب والثاىن أن مآالت األعمال إمنا أن تكون معتربة شرعا أو غري معتربة فإن اعتربت فهو 

لك األعمال وذلك غري صحيح ملا تقدم من أن املطلوب وإن مل تعترب أمكن أن يكون لألعمال مآالت مضادة ملقصود ت
التكاليف ملصاحل العباد وال مصلحة تتوقع مطلقا مع إمكان وقوع مفسدة توازيها أو تزيد وأيضا فإن ذلك يؤدي إىل أن ال 
نتطلب مصلحة بفعل مشروع وال نتوقع مفسدة بفعل ممنوع وهو خالف وضع الشريعة كما سبق والثالث األدلة الشرعية 

ستقراء التام أن املآالت معتربة ىف أصل املشروعية كقوله تعاىل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من واال
قبلكم لعلكم تتقون وقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقوله وال تأكلوا أموالكم 

 بينكم بالباطل وتدلوا

وله وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا اآلية وقوله رسال مبشرين ومنذرين اآلية وقوله كتب ا إىل احلكام اآلية وق
عليكم القتال وهو كره لكم اآلية وقوله ولكم ىف القصاص حياة وهذا مما فيه اعتبار املآل على اجلملة وأما ىف مسألة على 

فاقه أخاف أن يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه اخلصوص فكثري فقد قال ىف احلديث حني أشري عليه بقتل من ظهر ن
وقوله لوال قومك حديث عهدهم بكفر ألسست البيت على قواعد إبراهيم مبقتضى هذا أفىت مالك األمري حني أراد أن 

 يرد البيت على قواعد إبراهيم

عرايب الذي بال ىف املسجد أمر فقال له ال تفعل لئال يتالعب الناس ببيت اهللا هذا معىن الكالم دون لفظه وىف حديث األ
النيب بتركه حىت يتم بوله وقال ال تزرموه وحديث النهي عن التشديد على النفس ىف العبادة خوفا من اإلنقطاع ومجيع ما 

مر ىف حتقيق املناط اخلاص مما فيه هذا املعىن حيث يكون العمل ىف األصل مشروعا لكن ينهى عنه ملا يؤول إليه من 
ممنوعا لكن يترك النهي عنه ملا ىف ذلك من املصلحة وكذلك األدلة الدالة على سد الذرائع كلها فإن غالبها املفسدة أو 

تذرع بفعل جائز إىل عمل غري جائز فاألصل على املشروعية لكن مآله غري مشروع واألدلة الدالة على التوسعة ورفع 
ملا يؤول إليه من الرفق املشروع وال معىن لإلطناب بذكرها احلرج كلها فإن غالبها مساح ىف عمل غري مشروع ىف األصل 

لكثرا واشتهارها قال ابن العريب حني أخذ ىف تقرير هذه املسألة اختلف الناس بزعمهم فيها وهى متفق عليها بني العلماء 
 أكثر أبواب الفقه ألنفافهموها وادخروها فصل وهذا األصل ينبىن عليه قواعد منها قاعدة الذرائع الىت حكمها مالك ىف 

حقيقتها التوسل مبا هو مصلحة إىل مفسدة فإن عاقد البيع أوال على سلعة بعشرة إىل أجل ظاهر اجلواز من جهة ما 
يتسبب عن البيع من املصاحل على اجلملة فإذا جعل مآل ذلك البيع مؤديا إىل بيع مخسة نقدا بعشرة إىل أجل بأن يشترى 

خبمسة نقدا فقد صار مآل هذا العمل إىل أن باع صاحب السلعة من مشتريها منه مخسة نقدا البائع سلعته من مشتريها 
بعشرة إىل أجل والسلعة لغو ال معىن هلا ىف هذا العمل ألن املصاحل الىت ألجلها شرع البيع مل يوجد منها شىء ولكن هذا 

 بشرط أن

الذرائع كالشافعي فإنه اعترب املال أيضا ألن البيع إذا يظهر لذلك قصد ويكثر يف الناس مبقتضى العادة ومن أسقط حكم 
wكان مصلحة جاز وما فعل من البيع الثاين فتحصيل ملصلحة أخرى منفردة عن األوىل فكل عقدة منهما هلا مآهلا ومآهلا ىف 
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 أن ال ظاهر أحكام اإلسالم مصلحة فال مانع على هذا إذ ليس مث مآل هو مفسدة على هذا التقدير ولكن هذا بشرط
يظهر قصد إىل املآل املمنوع وألجل ذلك يتفق الفريقان على أنه ال جيوز التعاون على اإلمث والعدوان بإطالق واتفقوا يف 
خصوص املسألة على أنه ال جيوز سب األصنام حيث يكون سببا يف سب اهللا عمال مبقتضى قوله تعاىل وال تبسوا الذين 

ا بغري علم وأشباه ذلك من املسائل الىت اتفق مالك مع الشافعي على منع التوسل فيها يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدو
وأيضا فال يصح أن يقول الشافعي إنه جيوز التدرع إىل الربا حبال إال أنه ال يتهم من مل يظهر منه قصد إىل املمنوع ومالك 

 أن قاعدة الذرائع متفقيتهم بسبب ظهور فعل اللغو وهو دال على القصد إىل املمنوع فقد ظهر 

على اعتبارها يف اجلملة وإمنا اخلالف يف أمر آخر ومنها قاعدة احليل فإن حقيقتها املشهورة تقدمي عمل ظاهر اجلواز 
إلبطال حكم شرعي وحتويله يف الظاهر إىل حكم آخر فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة يف الواقع كالواهب ماله عند 

الزكاة فإن أصل اهلبة على اجلواز ولو منع الزكاة من غري هبة لكان ممنوعا فإن كل واحد منهما رأس احلول فرارا من 
ظاهر أمره يف املصلحة أو املفسدة فإذا مجع بينهما على هذا القصد صار مآل اهلبة املنع من أداء الزكاة وهو مفسدة ولكن 

 هذا بشرط القصد إىل إبطال األحكام الشرعية

كأيب حنيفة فإنه اعترب املآل أيضا لكن على حكم االنفراد فإن اهلبة على أي قصد كانت مبطلة إلجياب ومن أجاز احليل 
الزكاة كإنفاق املال عند رأس احلول وأداء الدين منه وشراء العروض به وغريها مما ال جتب فيه زكاة وهذا اإلبطال 

ط أن ال يقصد إبطال احلكم فإن هذا القصد صحيح جائز ألنه مصلحة عائدة على الواهب واملنفق لكن هذا بشر
خبصوصه ممنوع ألنه عناد للشارع كما إذا امتنع من أداء الزكاة فال خيالف أبو حنيفة يف أن قصد إبطال األحكام صراحا 

رمي ممنوع وأما إبطاهلا ضمنا فال وإال امتنعت اهلبة عند رأس احلول مطلقا وال يقول ذا واحد منهم ولذلك اتفقوا على حت
القصد باإلميان والصالة وغريمها إىل جمرد إحراز النفس واملال كاملنافقني واملرائني وما أشبه ذلك وذا يظهر أن التحيل 

على األحكام الشرعية باطل على اجلملة نظرا إىل املآل واخلالف إمنا وقع يف أمر آخر ومنها قاعدة مراعاة اخلالف وذلك 
 قعتأن املمنوعات يف الشرع إذا و

فال يكون إيقاعها من املكلف سببا يف احليف عليه بزائد على ما شرع له من الزواجر أو غريها كالغصب مثال إذا وقع 
فإن املغصوب منه ال بد أن يوىف حقه لكن على وجه ال يؤدي إىل إضرار الغاصب فوق ما يليق به يف العدل واإلنصاف 

مثله وكان ذلك من غري زيادة صح فلو قصد فيه محل على الغاصب مل فإذا طولب الغاصب بأداء ما غصب أو قيمته أو 
يلزم ألن العدل هو املطلوب ويصح إقامة العدل مع عدم الزيادة وكذلك الزاين إذا حد ال يزاد عليه بسبب جنايته ألنه 

دالة على منع التعدي أخذا من ظلم له وكونه جانيا ال جيين عليه زائدا على احلد املوازي جلنايته إىل غري ذلك من األمثلة ال
قوله تعاىل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم وقوله واجلروح قصاص وحنو ذلك وإذا ثبت هذا فمن 
واقع منهيا عنه فقد يكون فيما يترتب عليه من األحكام زائد على ما ينبغي حبكم التبعية ال حبكم األصالة أو مؤد إىل أمر 

 نأشد عليه م
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مقتضى النهي فيترك وما فعل من ذلك أو جنيز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل نظرا إىل أن ذلك الواقع واقع 
املكلف فيه دليال على اجلملة وإن كان مرجوحا فهو راجح بالنسبة إىل إبقاء احلالة على ما وقعت عليه ألن ذلك أوىل من 

مقتضى النهي فريجع األمر إىل أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع ودليل إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من 
اجلواز أقوى بعد الوقوع ملا اقترن من القرائن املرجحة كما وقع التنبيه عليه يف حديث تأسيس البيت على قواعد إبراهيم 

ألنه لو قطع بوله لنجست ثيابه وحلدث وحديث قتل املنافقني وحديث البائل يف املسجد فإن النيب أمر بتركه حىت يتم بوله 
عليه من ذلك داء يف بدنه فترجح جانب تركه على ما فعل من املنهي عنه على قطعه مبا يدخل عليه من الضرر وبأنه 

ينجس موضعني وإذا ترك فالذي ينجسه موضع واحد ويف احلديث أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل باطل 
 دخل ا فلها املهر مبا استحل منها وهذا تصحيح للمنهي عنه من وجه ولذلك يقع فيه املرياث ويثبت باطل مث قال فإن

النسب للولد وإجراؤهم النكاح الفاسد جمرى الصحيح يف هذه األحكام ويف حرمة املصاهرة وغري ذلك دليل على احلكم 
 النكاح املختلف فيه قد يراعى فيه اخلالفبصحته على اجلملة وإال كان يف حكم الزىن وليس يف حكمه باتفاق ف

فال تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد الدخول مراعاة ملا يقترن بالدخول من األمور اليت ترجح جانب التصحيح وهذا كله 
وع نظر إىل ما يؤول إليه ترتب احلكم بالنقض واإلبطال من إفضائه إىل مفسدة توازي مفسدة النهي أو تزيد وملا بعد الوق

دليل عام مرجح تقدم الكالم على أصله يف كتاب املقاصد وهو أن العامل باجلهل خمطئا يف عمله له نظران نظر من جهة 
خمالفته لألمر والنهي وهذا يقتضي اإلبطال ونظر من جهة قصده إىل املوافقة يف اجلملة ألنه داخل مداخل أهل اإلسالم 

 عليه أن خيرج به عن حكم أهل اإلسالم بل يتالىف له حكم يصحح له به وحمكوم له بأحكامهم وخطؤه أو جهله ال جيىن
ما أفسده خبطئه وجهله وهكذا لو تعمد اإلفساد مل خيرج بذلك عن احلكم له بأحكام اإلسالم ألنه مسلم مل يعاند الشارع 

لون السوء جبهالة اآلية وقالوا إن بل اتبع شهوته غافال عما عليه يف ذلك ولذلك قال تعاىل إمنا التوبة على اهللا للذين يعم
املسلم ال يعصى إال وهو جاهل فجرى عليه حكم اجلاهل إال أن يترجح جانب اإلبطال باألمر الواضح فيكون إذ ذاك 

جانب التصحيح ليس له مآل يساوي أو يزيد فإذ ذاك ال نظر يف املسألة مع أنه مل يترجح جانب اإلبطال إال بعد النظر يف 
 ملطلوب ومما ينبين على هذا األصل قاعدة االستحسان وهو يف مذهباملآل وهو ا

مالك األخذ مبصلحة جزئية يف مقابلة دليل كلي ومقتضاه الرجوع إىل تقدمي االستدالل املرسل على القياس فإن من 
 األشياء استحسن مل يرجع إىل جمرد ذوقه وتشهيه وإمنا رجع إىل ما علم من قصد الشارع يف اجلملة يف أمثال تلك

املفروضة كاملسائل اليت يقتضى القياس فيها أمرا إال أن ذلك األمر يؤدي إىل فوت مصلحة من جهة أخرى أو جلب 
مفسدة كذلك وكثري ما يتفق هذا يف األصل الضروري مع احلاجي واحلاجي مع التكميلي فيكون إجراء القياس مطلقا يف 

 الضروري

يستثىن موضع احلرج وكذلك يف احلاجي مع التكميلي أو الضروري مع يؤدي إىل حرج ومشقة يف بعض موارده ف
التكميلي وهو ظاهر وله يف الشرع أمثلة كثرية كالقرض مثال فإنه ربا يف األصل ألنه الدرهم بالدرهم إىل أجل ولكنه 

wعلى املكلفني ومثله بيع أبيح ملا فيه من املرفقة والتوسعة على احملتاجني حبيث لو بقي على أصل املنع لكان يف ذلك ضيق 
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العرية خبرصها مترا فإنه بيع الرطب باليابس لكنه أبيح ملا فيه من الرفق ورفع احلرج بالنسبة إىل املعري واملعرى ولو امتنع 
مطلقا لكان وسيلة ملنع االعراء كما أن ربا النسيئة لو امتنع يف القرض المتنع أصل الرفق من هذا الوجه ومثله اجلمع بني 

غرب والعشاء للمطر ومجع املسافر وقصر الصالة والفطر يف السفر الطويل وصالة اخلوف وسائر الترخصات اليت على امل
هذا السبيل فإن حقيقتها ترجع إىل اعتبار املآل يف حتصيل املصاحل أو درء املفاسد على اخلصوص حيث كان الدليل العام 

ام ألدى إىل رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من املصلحة فكان من الواجب يقتضى منع ذلك ألنا لو بقينا مع أصل الدليل الع
رعى ذلك املآل إىل أقصاه ومثله اإلطالع على العورات يف التداوي والقراض واملساقاة وإن كان الدليل العام يقتضي املنع 

ليها بىن مالك وأصحابه وقد قال وأشياء من هذا القبيل كثرية هذا منط من األدلة الدالة على صحة القول ذه القاعدة وع
 ابن العريب يف تفسري االستحسان بأنه إيثار ترك مقتضى الدليل

على طريق االستثاء والترخص ملعارضة ما يعارض به يف بعض مقتضياته مث جعله أقساما فمنه ترك الدليل للعرف كرد 
 لإلمجاع كإجياب الغرم على من قط ذنب بغلة األميان إىل العرف وتركه إىل املصلحة كتضمني األجري املشترك أو تركه

القاضي وتركه يف اليسري لتفاهته لرفع املشقة وإيثار التوسعة على اخللق كإجازة التفاضل اليسري يف املراطلة الكثرية وإجازة 
 بيع وصرف يف اليسري وقال يف أحكام القرآن االستحسان عندنا وعند احلنفية هو العمل بأقوى الدليلني

وم إذا استمر والقياس إذا اطرد فإن مالكا وأبا حنيفة يريان ختصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معىن فالعم
ويستحسن مالك أن خيص باملصلحة ويستحسن أبو حنيفة أن خيص بقول الواحد من الصحابة الوارد خبالف القياس 

ع إذا ثبتت ختصيصا وهذا الذي قال هو نظر يف ويريان معا ختصيص القياس ونقض العلة وال يرى الشافعي لعلة الشر
مآالت األحكام من غري اقتصار على مقتضى الدليل العام والقياس العام ويف املذهب املالكي من هذا املعىن كثريا جدا ويف 

شف العتبيه من مساع أصبغ يف الشريكني يطآن األمة يف طهر واحد فتأيت بولد فينكر أحدمها الولد دون اآلخر أنه يك
منكر الولد عن وطئه الذي أقر به فإن كان يف صفته ما ميكن فيه اإلنزال مل يلتفت إىل إنكاره وكان كما لو اشتركا فيه 

وإن كان يدعى العزل من الوطء الذي أقر به فقال أصبغ إين أستحسن هنا أن أحلقه باآلخر والقياس أن يكونا سواء فلعله 
 يف حنو هذا إن الوكاء قد يتفلت قال واالستحسان يف العلم قد يكون أغلب غلب وال يدري وقد قال عمرو بن العاص

من القياس قال وقد مسعت ابن القاسم يقول ويروي عن مالك أنه قال تسعة أعشار العلم االستحسان فهذا كله يوضح 
ستمر على القياس هنا كان لك أن االستحسان غري خارج عن مقتضى األدلة إال أنه نظر إىل لوازم األدلة ومآالا إذ لو ا

الشريكان مبرتلة ما لو كانا يعزالن أو يرتالن ألن العزل ال حكم له إذ أقر الوطء وال فرق بني العزل وعدمه يف إحلاق 
الولد لكن االستحسان ما قال ألن الغالب أن الولد يكون مع اإلنزال وال يكون مع العزل إال نادرا فأجرى احلكم على 

 الغالب

ى ما تقدم فلو مل يعترب املآل يف جريان الدليل مل يفرق بني العزل واإلنزال وقد بالغ أصبغ يف االستحسان حىت وهو مقتض
قال إن املغرق يف القياس يكاد يفارق السنة وإن االستحسان عماد العلم واألدلة املذكورة تعضد ما قال ومن هذا األصل 

w أو غريها من احلاجية أو التكميلية إذا اكتنفتها من خارج أمور ال أيضا تستمد قاعدة أخرى وهى أن األمور الضرورية
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ترضى شرعا فإن اإلقدام على جلب املصاحل صحيح على شرط التحفظ حبسب االستطاعة من غري حرج كالنكاح الذي 
يلزمه طلب قوت العيال مع ضيق طرق احلالل واتساع أوجه احلرام والشبهات وكثريا ما يلجئ إىل الدخول يف 

االكتساب هلم مبا ال جيوز ولكنه غري مانع ملا يئول إليه التحرز من املفسدة املربية على توقع مفسدة التعرض ولو اعترب مثل 
هذا يف النكاح يف مثل زماننا ألدى إىل إبطال أصله وذلك غري صحيح وكذلك طلب العلم إذا كان يف طريقه مناكر 

ف شرعية إذا مل يقدر على إقامتها إال مبشاهدة ما ال يرتضي فال خيرج هذا يسمعها ويراها وشهود اجلنائز وإقامة وظائ
 العارض تلك األمور عن أصوهلا ألا أصول الدين وقواعد املصاحل وهو املفهوم من مقاصد الشارع فيجب فهمها حق

حجة يف جمردها حىت يعقل الفهم فإا مثار اختالف وتنازع وما ينقل عن السلف الصاحل مما خيالف ذلك قضايا أعيان ال 
معناها فتصري إىل موافقة ما تقرر إن شاء اهللا واحلاصل أنه مبين على اعتبار مآالت األعمال فاعتبارها الزم يف كل حكم 

  على اإلطالق واهللا أعلم 

  المسألة الحادية عشرة تقدم الكالم على محال الخالف في الجملة ولم يقع هنالك تفصيل

كتابا يف أسباب اخلالف الواقع بني محلة الشريعة وحصرها يف مثانية أسباب أحدها االشتراك الواقع  وقد ألف ابن السيد 
يف األلفاظ واحتماهلا للتأويالت وجعله ثالثة أقسام اشتراك يف موضوع اللفظ املفرد كالقرء وأو يف آية احلرابة واشتراك يف 

 أحواله العارضة يف التصريف حنو وال يضار كاتب وال

يد واشتراك من قبل التركيب حنو والعمل الصاحل يرفعه وما قتلوه يقينا والثاين دوران اللفظ بني احلقيقة وااز وجعله شه
ثالثة أقسام ما يرجع إىل اللفظ املفرد حنو حديث الرتول و اهللا نور السموات واألرض وما يرجع إىل أحواله حنو بل مكر 

 وما يرجع إىل جهة التركيب كإيراد املمتنع بصورة املمكن ومنه لئنالليل والنهار ومل يبني وجه اخلالف 

قدر اهللا علي احلديث وأشباه ذلك مما يورد من أنواع الكالم بصورة غريه كاألمر بصورة اخلرب واملدح بصورة الذم 
بن سعد مع أيب والتكثري بصورة التقليل وعكسها والثالث دوران الدليل بني االستقالل باحلكم وعدمه كحديث الليث 

حنيفة وابن أيب ليلى وابن شربمة يف مسألة البيع والشرط وكمسألة اجلرب والقدر واالكتساب والرابع دورانه بني العموم 
 واخلصوص حنو ال إكراه يف الدين

 والقياس وعلم آدم األمساء كلها واخلامس اختالف الرواية وله مثاين علل قد تقدم التنبيه عليها والسادس جهات االجتهاد
والسابع دعوى النسخ وعدمه والثامن ورود األدلة على وجوه حتتمل اإلباحة وغريها كاالختالف يف األذان والتكبري على 
اجلنائز ووجوه القراءات هذه تراجم ما أورد ابن السيد يف كتابه ومن أراد التفصيل فعليه به ولكن إذا عرض مجيع ما ذكر 

  قول فيها وباهللا التوفيق على ما تقدم تبني به حتقيق ال

  المسألة الثانية عشرة من الخالف ما ال يعتد به في الخالف

 وهو ضربان أحدمها ما كان من األقوال خطأ خمالفا ملقطوع به يف الشريعة وقد تقدم التنبيه عليه والثاين ما كان ظاهره 
wنة فتجد املفسرين ينقلون عن السلف يف اخلالف وليس يف احلقيقة كذلك وأكثر ما يقع ذلك يف تفسري الكتاب والس
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معاين ألفاظ الكتاب أقواال خمتلفة يف الظاهر فإذا اعتربا وجدا تتالقى على العبارة كاملعىن الواحد واألقوال إذا أمكن 
 اجتماعها والقول جبميعها من غري إخالل مبقصد القائل فال يصح نقل اخلالف فيها عنه وهكذا يتفق يف شرح السنة

ذلك يف فتاوي األئمة وكالمهم يف مسائل العلم وهذا املوضع مما جيب حتقيقه فإن نقل اخلالف يف مسألة ال خالف وك
فيها يف احلقيقة خطأ كما أن نقل الوفاق يف موضع اخلالف ال يصح فإذا ثبت هذا فلنقل اخلالف هنا أسباب أحدها أن 

أصحابه أو غريهم ويكون ذلك املنقول بعض ما يشمله اللفظ مث يذكر يف التفسري عن النيب يف ذلك شيء أو عن أحد من 
يذكر غري ذلك القائل أشياء أخر مما يشمله اللفظ أيضا فينصهما املفسرون على نصهما فيظن أنه خالف كما نقلوا يف 

 من به عليهم املن أنه خبز رقاق وقيل زجنبيل وقيل الترجنبني وقيل شراب مزجوه باملاء فهذا كله يشمله اللفظ ألن اهللا
ولذلك جاء يف احلديث الكمأة من املن الذي أنزل اهللا على بين إسرائيل فيكون املن مجلة نعم ذكر الناس منها آحادا 

والثاين أن يذكر يف النقل أشياء تتفق يف املعىن حبيث ترجع إىل معىن واحد فيكون التفسري فيها على قول واحد ويوهم 
 خالف حمقق كما قالوا يف السلوى إنه طري يشبه السماىن وقيل طري أمحر صفته كذا وقيل نقلها على اختالف اللفظ أنه

طري باهلند أكرب من العصفور وكذلك قالوا يف املن شيء يسقط على الشجر فيؤكل وقيل صمغة حلوة وقيل الترجنبني 
 يهاوقيل مثل رب غليظ وقيل عسل جامد فمثل هذا يصح محله على املوافقة وهو الظاهر ف

والثالث أن يذكر أحد األقوال على تفسري اللغة ويذكر اآلخر على التفسري املعنوي وفرق بني تقرير اإلعراب وتفسري 
املعىن ومها معا يرجعان إىل حكم واحد ألن النظر اللغوي راجع إىل تقرير أصل الوضع واآلخر راجع إىل تقرير املعىن يف 

تاعا للمقوين أي املسافرين وقيل النازلني باألرض القواء وهى القفر وكذلك قوله االستعمال كما قالوا يف قوله تعاىل وم
تصيبهم مبا صنعوا قارعة أي داهية تفجوهم وقيل سرية من سرايا رسول اهللا وأشباه ذلك والرابع أن ال يتوارد اخلالف 

 على حمل واحد كإختالفهم يف أن

 القائلون باملفهوم أنه عام فيما سوى املنطوق به والذين نفوا العموم أرادوا املفهوم له عموم أوال وذلك أم قالوا ال خيتلف
أنه ال يثبت باملنطوق به وهو مما ال خيتلفون فيه أيضا وكثري من املسائل على هذا السبيل فال يكون يف املسألة خالف 

ف األقوال بالنسبة إىل اإلمام وينقل فيها األقوال على أا خالف واخلامس خيتص باآلحاد يف خاصة أنفسهم كإختال
الواحد بناء على تغري االجتهاد والرجوع عما أفىت به إىل خالفه فمثل هذا ال يصح أن يعتد به خالفا يف املسألة ألن 

رجوع اإلمام عن القول األول إىل القول الثاين اطراح منه لألول ونسخ له بالثاين ويف هذا من بعض املتأخرين تنازع 
ا ذكر أوال ويدل عليه ما تقدم يف مسألة أن الشريعة على قول واحد وال يصح فيها غري ذلك وقد يكون هذا واحلق فيه م

الوجه على أعم مما ذكر كأن خيتلف العلماء على قولني مث يرجع أحد الفريقني إىل اآلخر كما ذكر عن ابن عباس يف املتعة 
الغسل من التقاء اخلتانني فال ينبغي أن حيكى مثل هذا يف مسائل وربا الفضل وكرجوع األنصار إىل املهاجرين يف مسألة 

 اخلالف والسادس أن يقع االختالف يف العمل ال يف احلكم كإختالف القراء يف

وجوه القراءآت فإم مل يقرءوا مبا قرءوا به على إنكاره غريه بل على إجازته واإلقرار بصحته وإمنا وقع اخلالف بينهم يف 
wليس يف احلقيقة باختالف فإن املرويات على الصحة منها ال خيتلفون فيها والسابع أن يقع تفسري اآلية أو االختيارات و
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احلديث من املفسر الواحد على أوجه من االحتماالت ويبين على كل احتمال ما يليق به من غري أن يذكر خالفا يف 
ذ اخلالف مبين على التزام كل قائل احتماال يعضده بدليل الترجيح بل على توسيع املعاين خاصة فهذا ليس مبستقر خالفا إ

يرجحه على غريه من االحتماالت حىت يبين عليه وليس الكالم يف مثل هذا والثامن أن يقع اخلالف يف ترتيل املعىن الواحد 
 حنو قوله خيرج احلي فيحمله قوم على ااز مثال وقوم على احلقيقة واملطلوب أمر واحد كما يقع ألرباب التفسري كثريا يف

من امليت وخيرج امليت من احلي فمنهم من حيمل احليات واملوت على حقائقهما ومنهم من حيملهما على ااز وال فرق 
يف حتصيل املعىن بينهما ونظري هذا قول ذي الرمة وظاهر هلا من يابس الشخت وبائس الشخث وقد مر بيانه وقول ذي 

حد ومثل ذلك قوله فأصبحت كالصرمي فقيل كالنهار بيضاء ال شيء فيها وقيل كالليل الرمة فيه إن بائس ويابس وا
سوداء ال شيء فيها فاملقصود شيء واحد وإن شبه باملتضادين الذين ال يتالقيان والتاسع أن يقع اخلالف يف التأويل 

 وصرف الظاهر عن مقتضاه إىل

ف عن ظاهر اللفظ إىل وجه يتالقى مع الدليل املوجب للتأويل ما دل عليه الدليل اخلارجي فإن مقصود كل متأول الصر
ومجيع التأويالت يف ذلك سواء فال خالف يف املعىن املراد وكثريا ما يقع هذا يف الظواهر املومهة للتشبيه وتقع يف غريها 

ف يف جمرد التعبري عن كثريا أيضا كتأويالم يف حديث خيار الس بناء على رأي مالك فيه وأشباه ذلك والعاشر اخلال
املعىن املقصود وهو متحد كما اختلفوا يف اخلرب هل هو منقسم إىل صدق وكذب خاصة أم مث قسم ثالث ليس بصدق وال 
كذب فهذا خالف يف عبارة واملعىن متفق عليه وكذلك الفرض والواجب يتعلق النظر فيهما مع احلنفية بناء على مرادهم 

اب يف مسألة الوتر أواجب هو إن أرادوا به أن تركه حرام جيرح فاعله به فاخلالف بيننا فيهما قال القاضي عبد الوه
وبينهم يف معىن يصح أن تتناوله األدلة وإن مل يريدوا ذلك وقالوا ال حيرم تركه وال جيرح فاعله فوصفه بأنه واجب خالف 

 يف عبارة ال يصح

فيها وال ينبين على اخلالف فيها حكم فال اعتبار باخلالف فيها هذه االحتجاج عليه وما قاله حق فإن العبارات ال مشاحة 
عشرة أسباب لعدم االعتداد باخلالف جيب أن تكون على بال من اتهد ليقيس عليها ما سواها فال يتساهل فيؤدي ذلك 

ىل الوفاق أيضا وبيان ذلك إىل خمالفة اإلمجاع فصل وقد يقال إن ما يعتد به من اخلالف يف ظاهر األمر يرجع يف احلقيقة إ
أن الشريعة راجعة إىل قول واحد كما تبني قبل هذا واالختالف يف مسائلها راجع إىل دوراا بني طرفني واضحني أيضا 

يتعارضان يف أنظار اتهدين وإىل خفاء بعض األدلة وعدم اإلطالع عليه أما هذا الثاين فليس يف احلقيقة خالفا إذ لو 
تهد على ما خفي عليه لرجع عن قوله فلذلك ينقض ألجله قضاء القاضيفرضنا اطالع ا 

أما األول فالتردد بني الطرفني حتر لقصد الشارع املستبهم بينهما من كل واحد من اتهدين واتباع للدليل املرشد إىل 
 لرجع إليه ولوافق صاحبه تعرف قصده وقد توافقوا يف هذين القصدين توافقا لو ظهر معه لكل واحد منهم خالف ما رآه

فيه فقد صار هذا القسم يف املعىن راجعا إىل القسم الثاين فليس االختالف يف احلقيقة إال يف الطريق املؤدي إىل مقصود 
الشارع الذي هو واحد إال أنه ال ميكن رجوع اتهد عما أداه إليه اجتهاده بغري بيان اتفاقا وسواء علينا أقلنا بالتخطئة أم 

wا بالتصويب إذا ال يصح للمجتهد أن يعمل على قول غريه وإن كان مصيبا أيضا كما ال جيوز له ذلك إن كان عنده قلن
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خمطئا فاإلصابة على قول املصوبة إضافية فرجع القوالن إىل قول واحد ذا االعتبار فإذا كان كذلك فهم يف احلقيقة 
حاب والتعاطف فيما بني املختلفني يف مسائل االجتهاد حىت مل يصريوا متفقون ال خمتلفون ومن هنا يظهر وجه املواالة والت

شيعا وال تفرقوا فرقا ألم جمتمعون على طلب قصد الشارع فإختالف الطرق غري مؤثر كما ال اختالف بني املتعبدين هللا 
 بالعبادات

ك من العبادات فهم متفقون يف أصل املختلفة كرجل تقربه الصالة وآخر تقربه الصيام وآخر تقربه الصدقة إىل غري ذل
التوجه هللا املعبود وإن اختلفوا يف أصناف التوجه فكذلك اتهدون ملا كان قصدهم إصابة مقصد الشارع صارت 

كلمتهم واحدة وقوهلم واحدا وألجل ذلك ال يصح هلم وال ملن قلدهم التعبد باألقوال املختلفة كما تقدم ألن التعبد ا 
 اهلوى ال إىل حتري مقصد الشارع واألقوال ليست مبقصودة ألنفسها بل ليتعرف منها املقصد املتحد فال راجع إىل اتباع

بد أن يكون التعبد متحد الوجهة وإال مل يصح واهللا أعلم فصل وذا يظهر أن اخلالف الذى هو يف احلقيقة خالف ناشئ 
اجلملة والتفصيل وهو الصادر عن أهل األهواء وإذا دخل عن اهلوى املضل ال عن حترى قصد الشارع باتباع األدلة على 

اهلوى أدى إىل اتباع املتشابه حرصا على الغلبة والظهور بإقامة العذر يف اخلالف وأدى إىل الفرقة والتقاطع والعداوة 
 مقدمات والبغضاء الختالف األهواء وعدم اتفاقها وإمنا جاء الشرع حبسم مادة اهلوى بإطالق وإذا صار اهلوى بعض

الدليل مل ينتج إال ما فيه اتباع اهلوى وذلك خمالفة الشرع وخمالفة الشرع ليست من الشرع يف شيء فاتباع اهلوى من 
حيث يظن أنه اتباع للشرع ضالل يف الشرع ولذلك مسيت البدع ضالالت وجاء أن كل بدعة ضاللة ألن صاحبها 

 عمال خفي فأقوال أهل األهواء غري معتد ا يف اخلالفخمطئ من حيث توهم أنه مصيب ودخول األهواء يف األ

املقرر يف الشرع فال خالف حينئذ يف مسائل الشرع من هذه اجلهة فإن قيل هذا مشكل فإن العلماء قد اعتدوا ا يف 
د بأقواهلم اخلالف الشرعي ونقلوا أقواهلم يف علمي األصول وفرعوا عليها الفروع واعتربوهم يف اإلمجاع وهذا هو االعتدا

فاجلواب من وجهني أحدمها أنا ال نسلم أم اعتدوا ا بل إمنا أتوا ا لريدوها ويبينوا فسادها كما أتوا بأقوال اليهود 
والنصارى وغريهم ليوضحوا ما فيها وذلك يف علمي األصول معا بني وما يتفرع عليها مبىن عليها والثاين إذا سلم 

ري متبعني للهوى بإطالق وإمنا املتبع للهوى على اإلطالق من مل يصدق بالشريعة رأسا وأما اعتدادهم ا فمن جهة أم غ
من صدق ا وبلغ فيها مبلغا يظن به أنه غري متبع إال مقتضى الدليل يصري إىل حيث أصاره فمثله ال يقال فيه إنه متبع 

من جهة اتباع املتشابه فشارك أهل اهلوى يف للهوى مطلقا بل هو متبع للشرع ولكن حبيث يزامحه اهلوى يف مطالبه 
دخول اهلوى يف حنلته وشارك أهل احلق يف أنه ال يقبل إال ما عليه دليل على اجلملة وأيضا فقد ظهر منهم احتاد القصد 
على اجلملة مع أهل احلق يف مطلب واحد وهو اتباع الشريعة وأشد مسائل اخلالف مثال مسألة إثبات الصفات حيث 

من نفاها فإنا إذا نظرنا إىل الفريقني وجدنا كل فريق حائما حول محى الترتيه ونفي النقائص ومسات احلدوث وهو نفاها 
مطلوب األدلة فاختالفهم يف الطريق قد ال خيل ذا القصد يف الطرفني معا وهكذا إذا اعتربت سائر املسائل األصولية وإىل 

 وض فيه وهلذاهذا فإن منها ما يشكل وروده ويعظم خطب اخل
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مل يظهر من الشارع خروجهم عن اإلسالم بسبب بدعهم وأيضا فإم ملا دخلوا يف غمار املسلمني وارتسموا يف مراسم 
اتهدين منهم حبسب ظاهر احلال وكان الشارع يف غالب األمر قد أشار إىل عدم تعيينهم ومل يتميزوا إال حبسب 

لف مل ميكن واحلال هذه إال حكاية أقواهلم واالعتداد بتسطريها والنظر فيها االجتهاد يف بعضهم ومدارك االجتهاد ختت
واعتبارهم يف الوفاق واخلالف ليستمر النظر فيه وإال أدى إىل عدم الضبط وهلذا تقرير يف كتاب االمجاع فلما اجتمعت 

ف ومن جهة ما اختلفوا حصلت هذه األمور نقل خالفهم وىف احلقيقة فمن جهة ما اتفقوا فيه مع أهل احلق حصل التآل
الفرقة وإذا كان كذلك فجهة االئتالف ال خالف فيها يف احلقيقة لصحتها واحتاد حكمها وجهة االختالف فهم خمطئون 
فيها قطعا فصارت أقواهلم زالت ال اعتبار ا يف اخلالف فاالتفاق حاصل إذا على كل تقدير فاحلاصل من جمموع هذه 

م متحدة على اجلملة يف كل مسألة شرعية ولوال اإلطالة لبسط هذا املوضع بأدلته التفصيلية وأمثلته املسألة أن كلمة اإلسال
  الشافية ولكن ما ذكر فيها كاف واهللا املوفق للصواب 

  المسألة الثالثة عشرة مر الكالم فيما يفتقر إليه المجتهد من العلوم

 يف املقدار الذى إذا وصل إليه فيها توجه عليه اخلطاب باإلجتهاد مبا  وأنه إذا حصلها فله االجتهاد باإلطالق وبقي النظر
 أراه اهللا وذلك أن طالب العلم إذا استمر يف طلبه مرت عليه أحوال ثالثة

أحدها أن يتنبه عقله إىل النظر فيما حفظ والبحث عن أسبابه وإمنا ينشأ هذا عن شعور مبعىن ما حصل لكنه جممل بعد 
بعض أطراف املسائل جزئيا ال كليا ورمبا مل يظهر بعد فهو ينهى البحث ايته ومعلمه عند ذلك بعينه مبا ورمبا ظهر له يف 

يليق به يف تلك الرتبة ويرفع عنه أوهاما وإشكاالت تعرض له يف طريقه يهديه إىل مواقع إزالتها يف اجلريان على جمراه مثبتا 
نظر والبحث على الصراط املستقيم فهذا الطالب حني بقائه هنا ينازع قدمه ورافعا وحشته ومؤدبا له حىت يتسىن له ال

املوارد الشرعية وتنازعه ويعارضها وتعارضه طمعا يف إدراك أصوهلا واالتصال حبكمها ومقاصدها ومل تتلخص له بعد ال 
ينشرح صدره مبا جيتهد فيه يصح منه االجتهاد فيما هو ناظر فيه ألنه مل يتخلص له مسند اإلجتهاد هو منه على بينة حبيث 

فالالزم له الكف والتقليد والثاين أن ينتهي بالنظر إىل حتقيق معىن ما حصل على حسب ما أداه إليه الربهان الشرعي حبيث 
حيصل له اليقني وال يعارضه شك بل تصري الشكوك إذا أوردت عليه كالرباهني الدالة على صحة ما يف يديه فهو يتعجب 

 حمصوله كما يتعجب من ذي عينني ال يرى ضوء النهارمن املتشكك يف 

لكنه استمر به احلال إىل أن زل حمفوظه عن حفظه حكما وإن كان موجودا عنده فال يبايل يف القطع على املسائل أنص 
هذا عليها أو على خالفها أم ال فإذا حصل الطالب على هذه املرتبة فهل يصح منه االجتهاد يف األحكام الشرعية أم ال 

حمل نظر وإلتباس ومما يقع فيه اخلالف وللمحتج للجواز أن يقول إن املقصود الشرعي إذا كان هذا الطالب قد صار له 
أوضح من الشمس وتبينت له معاين النصوص الشرعية حىت إلتأمت وصار بعضها عاضدا للبعض ومل يبق عليه يف العلم 

وعمدة النحلة ومنبع التكليف فال عليه أنظر يف خصوصياا حبقائقها مطلب فالذي حصل عنده هو كلية الشريعة 
w املنصوصة أو مسائلها اجلزئية أم ال إذ ال يزيده النظر يف ذلك زيادة إذ لو كان
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كذلك مل يكن واصال بعد إىل هذه املرتبة وقد فرضناه واصال هذا خلف ووجه ثان وهو أن النظر يف اجلزئيات 
إىل ذلك املطلوب الكلي الشرعي حىت يبىن عليه فتياه ويرد إليه حكم اجتهاده فإذا واملنصوصات إمنا مقصوده التوصل 

كان حاصال فالترتل إىل اجلزئيات طلب لتحصيل احلاصل وهو حمال ووجه ثالث وهو أن كلي املقصود الشرعي إمنا انتظم 
يف احلال غري حاكمة عنده الستيالء له من التفقه يف اجلزئيات واخلصوصات ومبعانيها ترقى إىل ما ترقى إليه فإن تكن 

املعىن الكلي فهي حاكمة يف احلقيقة ألن املعىن الكلي منها انتظم وألجل ذلك ال جتد صاحب هذه املرتبة يقطع باحلكم 
بأمر إال وقامت له األدلة اجلزئية عاضدة وناصرة ولو مل يكن كذلك مل تعضده وال نصرته فلما كان كذلك ثبت أن 

تبة متمكن جدا من االستنباط واالجتهاد وهو املطلوب وللمانع أن حيتج على املنع من أوجه منها أن صاحب هذه املر
صاحب هذه املرتبة إذا فاجأته حقائقها وتعاضدت مراميها واتصل له بالربهان ما كان منها عنده مقطوعا حىت صارت 

فرد وال يشذ له عن االعتبار منها خاص إال وهو الشريعة يف حقه أمرا متحدا ومسلكا منتظما ال يزل عنه من مواردها 
 مأخوذ بطرف ال بد من اعتباره عن طرف

آخر ال بد أيضا من اعتباره إذ قد تبني يف كتاب األدلة أن اعتبار الكلي مع اطراح اجلزئي خطأ كما يف العكس وإذا كان 
تاج إىل تكميله ومنها أن للخصوصيات كذلك مل يستحق من هذا حاله أن يترقى إىل درجة االجتهاد حىت يكمل ما حي

خواص يليق بكل حمل منها ما ال يليق مبحل آخر كما يف النكاح مثال فإنه ال يسوغ أن جيرى جمرى املعاوضات من كل 
وجه كما أنه ال يسوغ أن جيرى جمري اهلبات والنحل من كل وجه وكما يف مال العبد ومثرة الشجرة والقرض والعرايا 

 العاقلة والقراض واملساقاة بل لكل باب ما يليق به ولكل خاص خاصية تليق به ال تليق بغريه وكما يف وضرب الدية على
الترخصات يف العبادات والعادات وسائر األحكام وإن كان كذلك وقد علمنا أن اجلميع يرجع مثال إىل حفظ 

 ال ميكن بل ال بد من اعتبار الضروريات واحلاجيات والتكميليات فترتيل حفظها يف كل حمل على وجه واحد
خصوصيات األحوال واألبواب وغري ذلك من اخلصوصيات اجلزئية فمن كانت عنده اخلصوصيات يف حكم التبع 

 احلكمي ال يف حكم املقصود العيين حبسب كل نازلة

 ومنها أن فكيف يستقيم له جريان ذلك الكلي وأنه هو مقصود الشارع هذا ال يستمر مع احلفظ على مقصود الشارع
هذه املرتبة يلزمها إذا مل يعترب اخلصوصيات أال يعترب حماهلا وهى أفعال املكلفني بل كما جيري الكليات يف كل جزئية على 

اإلطالق يلزمه أن جيريها يف كل مكلف على اإلطالق من غري اعتبار خبصوصيام وهذا ال يصح كذلك على ما استمر 
 يصح مع هذا إال اعتبار خصوصيات األدلة فصاحب هذه املرتبة ال ميكنه الترتل إىل ما عليه الفهم يف مقاصد الشارع فال

تقتضيه رتبة اتهد فال يستقيم مع هذا أن يكون من أهل االجتهاد وإذا تقرر أن لكل احتمال مأخذا كانت املسألة 
نفى القياس مجلة وأخذ بالنصوص على حبسب النظر احلقيقي فيها باقية اإلشكال ومن أمثلة هذه هذه املرتبة مذهب من 

اإلطالق ومذهب من أعمل القياس على اإلطالق ومل يعترب ما خالفه من األخبار مجلة فإن كل واحد من الفريقني غاص 
 به الفكر يف منحى شرعي مطلق عام اطرد له يف مجلة الشريعة اطرادا ال يتوهم معه يف الشريعة نقص وال تقصري
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ليوم أكملت لكم دينكم فصاحب الرأي يقول الشريعة كلها ترجع إىل حفظ مصاحل العباد ودرء بل على مقتضى قوله ا
مفاسدهم وعلى ذلك دلت أدلتها عموما وخصوصا دل على ذلك االستقراء فكل فرد جاء خمالفا فليس مبعترب شرعا إذ قد 

خالف جيب رده وإعمال مقتضى الكلي العام شهد االستقراء مبا يعترب مما ال يعترب لكن على وجه كلي عام فهذا اخلاص امل
ألن دليله قطعي ودليل اخلاص ظين فال يتعارضان والظاهري يقول الشريعة إمنا جاءت البتالء املكلفني أيهم أحسن عمال 
ومصاحلهم جترى على حسب ما أجراها الشارع ال على حسب أنظارهم فنحن من اتباع مقتضى النصوص على يقني يف 

يث أن الشارع إمنا تعبدنا بذلك وإتباع املعاين رأي فكل ما خالف النصوص منه غري معترب ألنه أمر خاص اإلصابة من ح
خمالف لعام الشريعة واخلاص الظين ال يعارض العام القطعي فأصحاب الرأي جردوا املعاين فنظروا يف الشريعة ا واطرحوا 

ظروا يف الشريعة ا واطرحوا خصوصيات املعاين القياسية ومل خصوصيات األلفاظ والظاهرية جردوا مقتضيات األلفاظ فن
تترتل واحدة من الفرقتني إىل النظر فيما نظرت فيه األخرى بناء على كلى ما اعتمدته يف فهم الشريعة وميكن أن يرجع 

 إىل هذا القبيل ما خرج ثابت يف الدالئل عن عبد الصمد

 مكة فأصبت ا أبا حنيفة وابن أيب ليلى وابن شربمة فأتيت أبا حنفية ابن عبد الوارث قال وجدت يف كتاب جدي أتيت
فقلت له ما تقول يف رجل باع بيعا واشترط شرطا قال البيع باطل والشرط باطل وأتيت ابن أيب ليلي فقال البيع جائز 

اء الكوفة خيتلفون علينا يف والشرط باطل وأتيت ابن شربمة فقال البيع جائز والشرط جائز فقلت سبحان اهللا ثالثة من فقه
مسألة فأتيت أبا حنيفة فأخربته بقوهلما فقال ال أدرى ما قاال حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا ى 

عن بيع وشرط فأتيت ابن أيب ليلى فأخربته بقوهلما فقال ال أدرى ما قاال حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن 
شتري بريرة واشترطي هلم الوالء فإن الوالء ملن أعتق فأجاز البيع وأبطل الشرط فأتيت ابن شربمة فأخربته النيب قال ا

بقوهلما فقال ما أدرى ما قااله حدثين مسعود بن حكيم عن حمارب بن دثار عن جابر بن عبد اهللا قال اشترى مين رسول 
كون كل واحد منهم اعتمد يف فتياه على كلية ما استفاد من اهللا ناقة فشرطت محالين فأجاز البيع والشرط فيجوز أن ي

 حديثه ومل ير غريه من اجلزئيات معارضا فأطرح االعتماد عليه واهللا أعلم

الثالث أن خيوض فيما خاض فيه الطرفان ويتحقق باملعاين الشرعية مرتلة على اخلصوصيات الفرعية حبيث ال يصده التبحر 
ر يف االستبصار بالطرف اآلخر فال هو جيرى على عموم واحد منهما دون أن يعرضه على يف االستبصار بطرف عن التبح

اآلخر مث يلتفت مع ذلك إىل ترتل ما تلخص له على ما يليق يف أفعال املكلفني فهو يف احلقيقة راجع إىل الرتبة اليت ترقى 
تبة ال خالف يف صحة االجتهاد من منها لكن بعلم املقصود الشرعي يف كل جزئي فيها عموما وخصوصا وهذه الر

صاحبها وحاصله أنه متمكن فيها حاكم هلا غري مقهور فيها خبالف ما قبلها فإن صاحبها حمكوم عليه فيها ولذلك قد 
تستفزه معانيها الكلية عن االلتفات إىل اخلصوصيات وكل رتبة حكمت على صاحبها دلت على عدم رسوخه فيها وإن 

 نظره وقهره فهو صاحب التمكني والرسوخ فهو الذى يستحق االنتصاب لالجتهاد والتعرض كانت حمكوما عليها حتت
لالستنباط وكثريا ما خيتلط أهل الرتبة الوسطى بأهل هذه الرتبة فيقع الرتاع يف االستحقاق أو عدمه واهللا أعلم ويسمى 

wلعاقل ألنه يريب بصغار العلم قبل كباره ويوىف كل صاحب هذه املرتبة الرباين واحلكيم والراسخ يف العلم والعامل والفقيه وا
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أحد حقه حسبما يليق به وقد حتقق بالعلم وصار له كالوصف ابول عليه وفهم عن اهللا مراده ومن خاصته أمران أحدمها 
انية أنه جييب السائل على ما يليق به يف حالته على اخلصوص إن كان له يف املسألة حكم خاص خبالف صاحب الرتبة الث

فإنه إمنا جييب من رأس الكلية من غري اعتبار خباص والثاين أنه ناظر يف املآالت قبل اجلواب عن السؤاالت وصاحب الثانية 
 ال ينظر يف ذلك وال يبايل باملآل

تحسان إذا ورد عليه أمر أو ي أو غريمها وكان يف مساقه كليا وهلذا املوضع أمثلة كثرية تقدم منها مجلة من مسألة االس
  ومسألة اعتبار املآل وىف مذهب مالك من ذلك كثري 

  المسألة الرابعة عشرة تقدم التنبيه على طرف من االجتهاد الخاص بالعلماء والعام لجميع المكلفين

 ولكن ال بد من إعادة شئ من ذلك على وجه يوضح النوعني ويبني جهة املأخذ يف الطريقني وبيان ذلك أن املشروعات 
هى األولية كانت يف غالب األحوال مطلقة غري مقيدة وجارية على ما تقتضيه جماري العادات عند أرباب العقول املكية و

وعلى ما حتكمه قضايا مكارم األخالق من التلبس من كل ما هو معروف يف حماسن العادات والتباعد عن كل ما هو 
مجلة من حدود الصلوات وما أشبهها فكان أكثر ذلك منكر يف حماسن العادات فيما سوى ما العقل معزول عن تقريره 

موكوال إىل أنظار املكلفني يف تلك العادات ومصروفا إىل اجتهادهم ليأخذ كل مبا الق به وما قدر عليه من تلك احملاسن 
ينه الكتاب الكليات وما استطاع من تلك املكارم يف التوجه ا للواحد املعبود من إقامة الصلوات فرضها ونفلها حسبما ب

والسنة وإنفاق األموال يف إعانة احملتاجني ومؤاساة الفقراء واملساكني من غري تقدير مقرر يف الشريعة وصلة األرحام قربت 
أو بعدت على حسب ما تستحسنه العقول السليمة يف ذلك الترتيب ومراعاة حقوق اجلوار وحقوق امللة اجلامعة بني 

 األقارب

بني بالنسبة إىل مجيع اخللق والدفع بالىت هي أحسن وما أشبه ذلك من املشروعات املطلقة اليت واألجانب وإصالح ذات ال
مل ينص على تقييدها بعد وكذلك األمر فيما ى عنه من املنكرات والفواحش على مراتبها يف القبح فإم كانوا مثابرين 

تلك األحيان آخذين فيها بأقصى جمهودهم وعاملني على على جمانبتها مثابرم على التلبس باحملاسن فكان املسلمون يف 
مقتضاها بغاية موجودهم وهكذا بعد ما هاجر رسول اهللا إىل املدينة وبعد وفاته وىف زمان التابعني إال أن خطة اإلسالم ملا 

 هلم يف مقطع اتسعت ودخل الناس يف دين اهللا أفواجا رمبا وقعت بينهم مشاحات يف املعامالت ومطالبات بأقصى ما حيق
احلق أو عرضت هلم خصوصيات ضرورات تقتضى أحكاما خاصة أو بدت من بعضهم فلتات يف خمالفة املشروعات 

وارتكاب املمنوعات فاحتاجوا عند ذلك إىل حدود تقتضيها تلك العوارض الطارئة ومشروعات تكمل هلم تلك املقدمات 
مات واملكروهات إذ كان أكثرها جزئيات ال تستقل بإدراكها وتقييدات تفصل هلم بني الواجبات واملندوبات واحملر

العقول السليمة فضال عن غريها كما مل تستقل بأصول العبادات وتفاصيل التقربات وال سيما حني دخل يف اإلسالم من 
مال إليها مل يكن لعقله ذلك النفوذ من عريب أو غريه أو من كان على عادة يف اجلاهلية وضري على استحساا فريقه و

طبعه وهى يف نفسها على غري ذلك وكذلك األمور اليت كانت هلا يف عادات اجلاهلية جريان ملصاحل رأوها وقد شاا 
w مفاسد مثلها أو أكثر هذا إىل ما أمر اهللا به من فرض اجلهاد حني قووا على عدوهم وطلبوا
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 عن املنكر فأنزل اهللا تعاىل ما يبني هلم كل ما احتاجوا إليه بدعائهم اخللق إىل امللة احلنيفية وإىل األمر باملعروف والنهي
بغاية البيان تارة القرآن وتارة بالنسبة فتفصلت تلك امالت املكية وتبينت تلك احملتمالت وقيدت تلك املطلقات 

 وخصصت بالنسخ أو غريه تلك العمومات ليكون ذلك الباقي احملكم قانونا

رث اهللا األرض ومن عليها وليكون ذلك متاما لتلك الكليات املقدمة وبناء على تلك األصول مطردا وأصال مستنا إىل أن ي
احملكمة فضال من اهللا ونعمه فاألصول األول باقية مل تتبدل ومل تنسخ ألا يف عامة األمر كليات ضروريات وما حلق ا 

ن اجلزئيات ال الكليات وهذا كله ظاهر ملن نظر يف وإمنا وقع النسخ أو البيان على وجوهه عند األمور املتنازع فيها م
األحكام املكية مع األحكام املدنية فإن األحكام املكية مبنية على اإلنصاف من النفس وبذل اهود يف االمتثال بالنسبة إىل 

 حقوق اهللا أو حقوق اآلدميني وأما األحكام املدنية فمرتلة يف الغالب

من بعض املنازعات واملشاحات والرخص والتخفيفات وتقرير العقوبات يف اجلزئيات ال على وقائع مل تكن فيما تقدم 
الكليات فإن الكليات كانت مقررة حمكمة مبكة وما أشبه ذلك مع بقاء الكليات املكية على حاهلا وذلك يؤتى ا يف 

اسطتها بالطرفني فقال اهللا تعاىل عند السور املدنيات تقريرا وتأكيدا فكملت مجلة الشريعة واحلمد هللا باألمرين ومتت و
ذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمىت ورضيت لكم اإلسالم دينا وإمنا عين الفقهاء بتقرير احلدود 

واألحكام اجلزئيات الىت هي مظان التنازع واملشاحة واألخذ باحلظوظ اخلاصة والعمل مبقتضى الطوارئ العارضة وكأم 
يف اجتهادهم على خط الفصل بني ما أحل اهللا وما حرم حىت ال يتجاوزوا ما أحل اهللا إىل ما حرم فهم واقفون للناس 

حيققون للناس مناط هذه األحكام حبسب الوقائع اخلاصة حني صار التشاح رمبا إىل مقاربة احلد الفاصل فهم يزعوم عن 
روج عن ذلك يف كل جزئية آخذين حبجزهم تارة بالشدة مداخلة احلمى وإذا زل أحدهم يبني له الطريق املوصل إىل اخل

وتارة باللني فهذا النمط هو كان جمال اجتهاد الفقهاء وإياه حتروا وأما سوى ذلك مما هو من أصول مكارم األخالق فعال 
 وتركا فلم يفصلوا

فيه فوكلوه إىل اختيار املكلف القول فيه ألنه غري حمتاج إىل التفصيل بل اإلنسان يف أكثر األمر يستقل بإدراك العمل 
واجتهاده إذ كيف ما فعل فهو جار على موافقة أمر الشارع ويه وقد تشتبه فيه أمور ولكن حبسب قرا من احلد 

الفاصل فتكلم الفقهاء عليها من تلك اجلهة فهو من القسم األول فعلى هذا كل من كان بعده من ذلك احلد أكثر كان 
ل الكلية أكثر وإذا نظرت إىل أوصاف رسول اهللا وأفعاله تبني لك فرق ما بني القسمني وبون ما اعراقه يف مقتضى األصو

بني املرتلتني وكذلك ما يؤثر من شيم الصحابة واتصافهم مبقتضى تلك األصول وعلى هذا القسم عول من شهر من أهل 
سول وأصحابه وأما غريهم ممن حاز من التصوف وبذلك سادوا غريهم ممن مل يبلغ مبالغهم يف االتصاف بأوصاف الر

الدنيا نصيبا فافتقر إىل النظر يف هذه اجلزئيات والوقائع الدائرة بني الناس يف املعامالت واملناكحات فأجروها باألصول 
األوىل على حسب ما استطاعوا وأجروها بالفروع الثواين حني اضطروا إىل ذلك فعاملوا رم يف اجلميع وال يقدر على 

 إال املوفق الفذ وهو كان شأن معامالت الصحابة كما نص عليه أصحاب السري ومل تزل األصول يندرس العمل ذلك
wمبقتضاها لكثرة االشتغال بالدنيا والتفريع فيها حىت صارت كالنسي املنسي وصار طالب العمل ا كالغريب املقصى عن 
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ذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوىب للغرباء فاحلاصل أهله وهو داخل حتت معىن قوله عليه الصالة والسالم بدأ ه
من هذه اجلملة أن النظر يف الكليات يشارك اجلمهور فيه العلماء على اجلملة وأما النظر يف اجلزئيات فيختص بالعلماء 

 واستقراء ما تقدم من الشريعة يبينه

على ما أداهم إليه اجتهادهم وإحتياطهم فسبقوا غاية السبق فصل كان املسلمون قبل اهلجرة آخذين مبقتضى الترتيل املكي 
حىت مسوا السابقني بإطالق مث ملا هاجروا إىل املدينة وحلقهم يف ذلك السبق من شاء اهللا من األنصار وكملت هلم ا 

اروا شعب اإلميان ومكارم األخالق وصادفوا ذلك وقد رسخت يف أصوهلا أقدامهم فكانت املتمات أسهل عليهم فص
بذلك نورا حىت نزل مدحهم والثناء عليهم يف مواضع من كتاب اهللا ورفع رسول اهللا من أقدارهم وجعلهم يف الدين أئمة 
فكانوا هم القدوة العظمى يف أهل الشريعة ومل يتركوا بعد اهلجرة ما كانوا عليه بل زادوا يف االجتهاد وأمعنوا يف االنقياد 

معا مل تزحزحهم الرخص املدنيات عن األخذ بالعزائم املكيات وال صدهم عن بذل اهود يف ملا حد هلم يف املكي واملدين 
طاعة اهللا ما متعوا به من األخذ حبظوظهم وهم منها يف سعة واهللا خيتص برمحته من يشاء فعلى تقرير هذا األصل من أخذ 

ثاين فبها ونعمت وعلى األول جرى الصوفية باألصل األول واستقام فيه كما استقاموا فطوىب له ومن أخذ باألصل ال
األول وعلى الثاين جرى من عداهم ممن مل يلتزم ما التزموه ومن ههنا يفهم شأن املنقطعني إىل اهللا فيما امتازوا به من 

ا فيظن حنلتهم املعروفة فإن الذى يظهر لبادئ الرأي منهم أم التزموا أمورا ال توجد عند العامة وال هي مما يلزمهم شرع
الظان أم شددوا على أنفسهم وتكلفوا ما مل يكلفوا ودخلوا على غري مدخل أهل الشريعة وحاش هللا ما كانوا ليفعلوا 
ذلك وقد بنوا حنلتهم على اتباع السنة وهم باتفاق أهل السنة صفوة اهللا من اخلليقة لكن إذا فهمت حالة املسلمني يف 

 املكي الذى مل ينسخ وترتيل أعماهلم عليهالتكليف أول اإلسالم ونصوص الترتيل 

تبني لك أن تلك الطريق سلك هؤالء وبإتباعها عنوا على وجه ال يضاد املدين املفسر فإذا مسعت مثال أن بعضهم سئل 
عما جيب من الزكاة يف مائيت درهم فقال أما على مذهبنا فالكل هللا وأما على مذهبك فخمسة دراهم وما أشبه ذلك 

ا يستمد مما تقدم فإن الترتيل املكي أمر فيه مبطلق إنفاق املال يف طاعة اهللا ومل يبني فيه الواجب من غريه بل علمت أن هذ
وكل إىل اجتهاد املنفق وال شلك أن منه ما هو واجب ومنه ما ليس بواجب واالحتياط يف مثل هذه املبالغة يف اإلنفاق يف 

ها نفس املنفق فأخذ هذا املسئول يف خاصة نفسه مبا أفىت به وإلتزمه سد اخلالت وضروب احلاجات إىل غاية تسكن إلي
مذهبا يف تعبده وفاء حبق اخلدمة وشكر النعمة وإسقاطا حلظوظ نفسه وقياما على قدم العبودية احملضة حىت مل يبق لنفسه 

رزقا حنن نرزقك وقال ما حظا وإن أثبته له الشارع اعتمادا على أن هللا خزائن السموات واألرض وأنه قال ال نسألك 
أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وقال ويف السماء رزقكم وما توعدون وحنو ذلك فهذا حنو من التعبد ملن قدر 

على الوفاء به ومثله ال يقال يف ملتزمه إنه خارج عن الطريقة وال متكلف يف التعبد لكن ملا كان هذا امليدان ال يسرح فيه 
 الترتيل املدين حني فرضت الزكوات فصارت هي الواجبة احنتاما مقدرة أال تتعدى إىل ما دوا وبقي ما كل الناس قيد يف

سواها على حكم اخلرية فاتسع على املكلف جمال إلبقاء جوازا واإلنفاق ندبا فمن مقل يف إنفاقه ومن مكثر واجلميع 
wا استفسر املسئول السائل ليجيبه عن مقتضى سؤاله ومنهم حممودون ألم مل يتعدوا حدود اهللا فلما كان األمر على هذ
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من ال ينتهي يف اإلنفاق إىل إنفاذ اجلميع بل يبقى بيده ما جتب يف مثله الزكاة حىت جتب عليه وهو مع ذلك موافق يف 
 زالالقصد ملن مل يبق شيئا علما بأن يف املال حقا سوى الزكاة وهو يتعني حتقيقا وإمنا فيه االجتهاد فال ي

ناظرا يف ذلك جمتهدا فيه ما بقي بيده منه شيء متحمال منه أمانة ال ينفك عنها إال بنفاذه أو كالوكيل فيه خللق اهللا سواء 
عليه أمد نفسه منه أم ال وهذا كان غالب أحوال الصحابة ومل يكن إمساكهم مضادا العتمادهم على مسبب األسباب 

على اعتبار سنة اهللا تعاىل يف العاديات واألول ليس للعاديات عنده مزية يف جريان سبحانه وتعاىل إال أن هذا الرأي أجرى 
األحكام على العباد وأما من أبقى لنفسه حظا فال حرج عليه وقد أثبت له حظه من التوسع يف املباحات على شرط عدم 

ن األمر كما ذكر فالصواب واهللا اإلخالل بالواجبات وهكذا جيب أن ينظر يف كل خصلة من اخلصال املكية حىت يعلم أ
أعلم أن أهل هذا البلد معاملون حكما مبا قصدوا من استيفاء احلظوظ فيجوز هلم ذلك خبالف القسمني األولني ومها من 

ال يأخذ بتسببه أو يأخذ به ولكن على نسبة القسمة وحنوها فإن قيل فلم ال تقع الفتيا مبقتضى هذا األصل عند الفقهاء 
لنظر فيه خاص ال عام مبعىن أنه مبين على حالة يكون املستفيت عليها وهو كونه يعمل هللا ويترك هللا يف مجيع فاعلم أن ا

تصاريفه فسقط له طلب احلظ لنفسه فساغ أن يفيت على حسب حاله ألنه يقول هذه حاليت فامحلين على مقتضاها فال بد 
ت اهللا على أن ال أمس فرجي بيميين أو عزمت على أال أسأل أن حيمله على ما تقضيه كما لو قال أحد للمفيت إين عاهد

أحدا شيئا وأن ال متس يدي يد مشرك وما أشبه هذا فإنه عقد هللا على فعل فضل وقد قال تعاىل أوفوا بعهد اهللا إذا 
طلب الوفاء به ما عاهدمت ومدح اهللا يف كتابه املوفني بعهدهم إذا عاهدوا وهكذا كان شأن املتجردين لعبادة اهللا فهو مما ي

مل مينع مانع ويف احلديث إن خريا ألحدكم أن ال يسأل من أحد شيئا فكان أحدهم يقع له سوطه من يده فال يسأل أحدا 
 أن يناوله إياه وقال عثمان ما مسست

 فحمته الدبر ذكري بيميين منذ بايعت ا رسول اهللا وقصة محى الدبر ظاهرة يف هذا املعىن إذ عاهد اهللا أن ال ميس مشركا
حني استشهد أن ميسه مشرك احلديث كما وقع غري أن الفتيا مبثل هذا اختصت بشيوخ الصوفية ألم املباشرون ألرباب 

هذه األحوال وأما الفقهاء فإمنا يتكلمون يف الغالب مع من كان طالبا حلظه من حيث أثبته له الشارع فال بد أن يفتيه 
 فن الفقه فلو فرضنا أحدا جاء سائال وحاله ما تقدم لكان على الفقيه أن يفتيه مبقتضاه مبقتضاه وحدود احلظوظ معلومة يف

وال يقال إن هذا خالف ما صرح به الشارع ألن الشارع قد صرح باجلميع لكن جعل إحدى احلالتني وهى املتكلم فيها 
خبالف األخرى العامة فإا الزمة فاقتضى من مكارم األخالق وحماسن الشيم ومل يلزمها أحدا ألا اختيارية يف األصل 

ذلك الفتيا ا عموما كسائر ما يتكلم الفقهاء فيه فإن قيل فإذا كانت غري الزمة فلم تقع الفتيا ا على مقتضى اللزوم قيل 
زم نفسه مل يفت ا مقتضى اللزوم الذى ال ينفك عنه السائل من حيث القضاء عليه بذلك وإمنا يفيت هلا وهو طالب أن يل

ذلك حسبما استدعاه حاله وأصل اإللزام معمول به شرعا أصله النظر والوفاء بالعهد يف التربعات ومن مكارم األخالق 
ما هو الزم كاملتعة يف الطالق وحديث ال مينعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة يف جداره وكان عليه الصالة والسالم 

ا كحديث األشعريني إذا أرملوا وقوله من كان له فضل ظهر فليعد به على من يعامل أصحابه بتلك الطريقة ومييل م إليه
w ال ظهر له احلديث بطوله وقوله من ذا الذى تأىل على اهللا ال يفعل اخلري وإشارته إىل بعض أصحابه أن حيط عن غرمية
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وال يأتل أولوا الفضل منكم الشطر من دينه وقد أنزل اهللا يف شأن أيب بكر الصديق حني ائتلى أن ال ينفق على مسطح 
اآلية وبذلك عمل عمر ابن اخلطاب يف حكمه على حممد بن مسلمة بإجراء املاء على أرضه وقال واهللا ليمرن به ولو على 

بطنك إىل كثري من هذا الباب وأخص من هذا فتيا أهل الورع إذا علمت درجة الورع يف مراتبه فإنه يفيت مبا تقتضيه 
 أمحد ابن حنبل أن امرأة سألته عن الغزل بضوء مشاعل السلطان فسأهلا من أنت فقالت أخت بشر مرتبته كما حيكى عن

احلايف فأجاا بترك الغزل بضوئها هذا معىن احلكاية دون لفظها وقد حكى مطرف عن مالك يف هذا املعىن أنه قال كان 
ن العامل عاملا حىت يكون كذلك وحىت حيتاط لنفسه مالك يستعمل يف نفسه ماال يفيت به الناس يعين العوام ويقول ال يكو

 مبا لو تركه مل يكن عليه فيه إمث هذا كالمه ويف هذا من كالم الناس واحلكايات عنهم كثري واهللا أعلم

  

  الطرف الثاني فيما يتعلق بالمجتهد من جهة فتواه

   والنظر فيه يف مسائل 

  المسألة األولى المفتي قائم في األمة مقام النبي

 والدليل على ذلك أمور أحدها النقل الشرعي يف احلديث أن العلماء ورثة األنبياء وأن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها 
وإمنا ورثوا العلم ويف الصحيح بينا أنا نائم أتيت بقدح من لنب فشربت حىت إين ألرى الري خيرج من أظافري مث أعطيت 

 لته يا رسول اهللافضلي عمر بن اخلطاب قالوا فما أو

قال العلم وهو يف معىن املرياث وبعث النيب نذيرا لقوله إمنا أنت نذير وقال يف العلماء فوال نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم اآلية وأشباه ذلك والثاين أنه نائب عنه يف تبليغ األحكام لقوله أال ليبلغ الشاهد منكم 

ال بلغوا عين ولو أية وقال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم وإذا كان كذلك فهو معىن كونه الغائب وق
قائما مقام النيب والثالث أن املفيت شارع من وجه ألن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبها وإما مستنبط من 

 يف إنشاء األحكام وإنشاء األحكام إمنا هو للشارع فإذا كان املنقول فاألول يكون فيه مبلغا والثاين يكون فيه قائما مقامه
للمجتهد إنشاء األحكام حبسب نظره واجتهاده فهو من هذا الوجه شارع واجب اتباعه والعمل على وفق ما قاله وهذه 

 الشرعية ومن هي اخلالفة على التحقيق بل القسم الذى هو فيه مبلغ ال بد من نظره فيه من جهة فهم املعاين من األلفاظ
جهة حتقيق مناطها وترتيلها على األحكام وكال األمرين راجع إليه فيها فقد قام مقام الشارع أيضا يف هذا املعىن وقد جاء 
يف احلديث أن من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بني جنبيه وعلى اجلملة فاملفيت خمرب عن اهللا كالنيب وموقع للشريعة على 

 أفعال املكلفني

ب نظره كالنيب ونافذ أمره يف األمة مبنشور اخلالفة كالنيب ولذلك مسوا أوىل األمر وقرنت طاعتهم بطاعة اهللا ورسوله حبس
يف قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأوىل األمر منكم واألدلة على هذا املعىن كثرية فإذا ثبت هذا 

w  انبىن عليه معىن آخر وهى 
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  مسألة الثانية وذلك أن الفتوى من المفتي تحصل من جهة القول والفعل واإلقرارال

 فأما الفتوى بالقول فهو األمر املشهور وال كالم فيه وأما بالفعل فمن وجهني أحدمها ما يقصد به اإلفهام يف معهود 
ا وهكذا وهكذا وأشار بيديه وسئل االستعمال فهو قائم مقام القول املصرح به كقوله عليه الصالة والسالم الشهر هكذ

 عليه الصالة والسالم يف حجته فقال ذحبت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال ال حرج وقال يقبض العلم ويظهر اجلهل والفنت

ويكثر اهلرج قيل يا رسول اهللا وما اهلرج فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل وحديث عائشة يف صالة الكسوف 
السماء قلت آية فأشارت برأسها أي نعم وحني سئل عليه الصالة والسالم عن أوقات الصلوات قال حني أشارت إىل 

للسائل صل معنا هذين اليومني مث صلى مث قال له الوقت ما بني هذين أو كما قال وهو كثري جدا والثاين ما يقتضيه كونه 
ى زيد منها وطرا زوجناكها لكى ال يكون على أسوة يقتدي به ومبعوثا لذلك قصدا وأصله قول اهللا تعاىل فلما قض

املؤمنني حرج اآلية وقال قبل ذلك لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة اآلية وقال يف إبراهيم قد كانت لكم أسوة 
 حسنة يف إبراهيم إىل آخر القصة والتأسي إيقاع الفعل على الوجه الذى فعله وشرع من قبلنا

والسالم ألم سلمة أال أخربتيه أين أقبل وأنا صائم وقال صلوا كما رأيتموين أصلي وخذوا عين شرع لنا وقال عليه الصالة 
مناسككم وحديث ابن عمر وغريه يف اإلقتداء بأفعاله أشهر من أن خيفى ولذلك جعل األصوليون أفعاله يف بيان األحكام 

به لزم من ذلك أن أفعاله حمل لالقتداء أيضا فما قصد كأقواله وإذا كان كذلك وثبت للمفيت أنه قائم مقام النيب ونائب منا
ا البيان واإلعالم فظاهر وما مل يقصد به ذلك فاحلكم فيه كذلك أيضا من وجهني أحدمها أنه وارث وقد كان املورث 

 ا كما قدوة بقوله وفعله مطلقا فكذلك الوارث وإال مل يكن وارثا على احلقيقة فال بد من أن تنتصب أفعاله مقتدى
انتصبت أقواله والثاين أن التأسي باألفعال بالنسبة إىل من يعظم يف الناس سر مبثوث يف طباع البشر ال يقدرون على 

 اإلنفكاك عنه بوجه وال حبال ال سيما

عند االعتياد والتكرار وإذا صادف حمبة وميال إىل املتأسي به ومىت وجدت التأسي مبن هذا شأنه مفقودا يف بعض الناس 
فاعلم أنه إمنا ترك لتأس آخر وقد ظهر ذلك يف زمان رسول اهللا يف حملني أحدمها حني دعاهم عليه الصالة والسالم من 

الكفر إىل اإلميان ومن عبادة األصنام إىل عبادة اهللا فكان من آكد متمسكام التأسي باآلباء كقوله وإذا قيل هلم اتبعوا ما 
 عليه آباءنا وما أشبهه من اآليات وقالوا أجعل اآلهلة إهلا واحدا إن هذا لشيء عجاب مث أنزل اهللا قالوا بل نتبع ما وجدنا

كرر عليهم التحذير من ذلك فكانوا عاكفني على ما عليه آباؤهم إىل أن نوصبوا باحلرب وهم راضون بذلك حىت كان 
ل تعاىل ملة أبيكم إبراهيم فكان ذلك بابا للدعاء من مجلة ما دعوا به التأسي بأبيهم إبراهيم وأضيفت امللة احملمدية إليه فقا

إىل التأسي بأكرب آبائهم عندهم وبني هلم مع ذلك ما يف اإلسالم من مكارم األخالق وحماسن الشيم اليت كانت آباؤهم 
الرفق تستحسنها وتعمل بكثري منها فكان التأسي داعيا إىل اخلروج عن التأسي وهو من أبلغ ما دعو به من جهة التلطف ب

ومقتضى احلكمة وبذلك جاء يف القرآن بعد قوله مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وقوله ادع إىل سبيل ربك 
باحلكمة واملوعظة احلسنة فكان هذا الوجه من التلطف يف الدعاء إىل اهللا نوعا من احلكمة اليت كان عليه الصالة والسالم 
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قرآن من مكارم األخالق كان خلق رسول اهللا فصدق الفعل القول بالنسبة إليهم فكان يدعو ا وأيضا فإن ما ذكر يف ال
 ذلك مما دعا إىل اتباعه والتأسي به فانقادوا ورجعوا إىل احلق

واحملل الثاين حني دخلوا يف اإلسالم وعرفوا احلق وتسابقوا إىل االنقياد ألوامر النيب عليه الصالة والسالم ونواهيه فرمبا 
 باألمر وأرشدهم إىل ما فيه صالح دينهم فتوجهوا إىل ما يفعل ترجيحا له على ما يقول وقضيته عليه الصالة أمرهم

والسالم معهم يف توقفهم عن اإلحالل بعد ما أمرهم حىت قال ألم سلمة أما ترين أن قومك أمرم فال يأمترون فقالت 
ينتهوا واحتجوا بأنه يواصل فقال إين أبيت عند ريب يطعمين اذبح واحلق ففعل النيب فاتبعوه واهم عن الوصال فلم 

ويسقيين وملا تابعوا يف الوصال واصل م حىت يعجزوا وقال لو مد لنا يف الشهر لواصلت وصاال يدع املتعمقون تعمقهم 
انوا يبحثون وسافر م يف رمضان وأمرهم باإلفطار وكان هو صائما فتوقفوا أو توقف بعضهم حىت أفطر هو فأفطروا وك

عن أفعاله كما يبحثون عن أقواله وهذا من أشد املواضع على العامل املنتصب وقد تقدم له بيان آخر يف باب البيان لكن 
على وجه آخر واملعىن يف املوضعني واحد ولعل قائال يقول إن النيب كان معصوما فكان عمله لإلقتداء حمال بال إشكال 

 لنسيان واملعصيةخبالف غريه فإنه حمل للخطأ وا

والكفر فضال عن اإلميان فأفعاله ال يوثق ا فال تكون مقتدى ا فاجلواب أنه إن اعترب هذا االحتمال يف نصب أفعاله 
حجة للمستفيت فليعترب مثله يف نصب أقواله فإنه ميكن فيها اخلطأ والنسيان والكذب عمدا وسهوا ألنه ليس مبعصوم وملا مل 

األقوال مل يكن معتربا يف األفعال وألجل هذا تستعظم شرعا زلة العامل كما تبني يف هذا الكتاب ويف يكن ذلك معتربا يف 
باب البيان فحق على املفيت أن ينتصب للفتوى بفعله وقوله مبعىن أنه ال بد له من احملافظة على أفعاله حىت جتري على 

عل ألن الكف فعل وكف املفيت عن اإلنكار إذا رأى فعال من قانون الشرع ليتخذ فيها أسوة وأما اإلقرار فراجع إىل الف
األفعال كتصرحيه جبوازه وقد أثبت األصوليون ذلك دليال شرعيا بالنسبة إىل النيب فكذلك يكون بالنسبة إىل املنتصب 

ظيفة األمر بالفتوى وما تقدم من األدلة يف الفتوى الفعلية جار هنا بال إشكال ومن هنا ثابر السلف على القيام بو
باملعروف والنهي عن املنكر ومل يبالوا يف ذلك مبا ينشأ عنه من عود املضرات عليهم بالقتل فما دونه ومن أخذ بالرخصة 
يف ترك اإلنكار فر بدينه واستخفى بنفسه ما مل يكن ذلك سببا لإلخالل مبا هو أعظم من ترك اإلنكار فإن ارتكاب خري 

 وهو راجع يف احلقيقة إىل إعمال القاعدة يف األمر باملعروفالشرين أوىل من ارتكاب شرمها 

  والنهي عن املنكر واملراتب الثالث يف هذا الوجه مذكورة شواهدها يف مواضعها من الكتب املصنفة فيه 

  المسألة الثالثة تنبني على ما قبلها وهى أن الفتيا ال تصح من مخالف لمقتضى العلم

بهوا عليه وبينوه فهو يف كالمهم جممل حيتمل البيان بالتفصيل املقرر يف أقسام الفتيا فأما  وهذا وإن كان األصوليون قد ن
فتياه بالقول فإذا جرت أقواله على غري املشروع وهذا من مجلة أقواله فيمكن جرياا على غري املشروع فال يوثق ا وأما 

قتداء ا وال جعلها أسوة يف مجلة أعمال السلف الصاحل أفعاله فإذا جرت على خالف أفعال أهل الدين والعلم مل يصح اإل
وكذلك إقراره ألنه من مجلة أفعاله وأيضا فإن كل واحد من هذه الوجوه الثالثة عائد على صاحبيه بالتأثري فإن املخالف 

ر واحد قليب هذا جبوارحه يدل على خمالفته يف قوله واملخالف بقوله يدل على خمالفته جبوارحه ألن اجلميع يستمد من أم w
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بيان عدم صحة الفتيا منه على اجلملة وأما على التفصيل فإن املفيت إذا أمر مثال بالصمت عما ال يعين فإن كان صامتا عما 
ال يعىن ففتواه صادقة وإن كان من اخلائضني فيما ال يعىن فهي غري صادقة وإذا دلك على الزهد يف الدنيا وهو زاهد فيها 

 ان راغبا يف الدنيا فهي كاذبة وإن دلك على احملافظة على الصالة وكان حمافظا عليها صدقتصدقت فتياه وإن ك

فتياه وإال فال وعلى هذا الترتيب سائر أحكام الشريعة يف األوامر ومثلها النواهي فإذا ي عن النظر إىل األجنبيات من 
هو صادق اللسان أو عن الزىن وهو ال يزين أو عن النساء وكان يف نفسه منتهيا عنها صدقت فتياه أو ي عن الكذب و

التفحش وهو ال يتفحش أو عن خمالطة األشرار وهو ال خيالطهم وما أشبه ذلك فهو الصادق الفتيا والذي يقتدي بقوله 
ويقتدى بفعله وإال فال ألن عالمة صدق القول مطابقة الفعل بل هو الصدق يف احلقيقة عند العلماء ولذلك قال تعاىل 
رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه وقال يف ضده ومنهم من عاهد اهللا لئن آتانا من فضله لنصدقن إىل قوله ومبا كانوا 

يكذبون فاعترب يف الصدق مطابقة القول الفعل ويف الكذب خمالفته وقال تعاىل يف الثالثة الذين خلفوا يا أيها الذين آمنوا 
 إذا أخرب العامل عن احلكم أو أمر أو ي فإمنا ذلك مشترك بينه وبني سائر املكلفني اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني وهكذا

يف احلقيقة فإن وافق صدق وإن خالف كذب فالفتيا ال تصح مع املخالفة وإمنا تصح مع املوافقة وحسب الناظر من ذلك 
قال حيل اهللا لرسوله ما شاء وحني سأله سيد البشر حيث كانت أفعاله مع أقواله على الوفاء والتمام حىت أنكر على من 

الرجل عن أمر فقال إين أفعله فقال له إنك لست مثلنا قد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر غضب وقال واهللا إين 
 ألرجو أن أكون أخشاكم هللا وأعلمكم مبا اتقي ويف القرآن عن

لتكم بعد إذ جنانا اهللا منها وقوله وما أريد أن أخالفكم إىل ما شعيب عليه السالم قد افترينا على اهللا كذبا إن عدنا يف م
أاكم عنه فبينت اآلية أن خمالفة القول الفعل تقتضي كذب القول وهو مقتضى ما تقدم يف املسألة قبل هذا وقد قالوا يف 

انت هذه سبيله وهذا املعىن جار عصمة األنبياء قبل النبوة من اجلهل باهللا وعبادة غري اهللا إن ذلك ألن القلوب تنفر عمن ك
من باب أوىل فيما بعد النبوة بالنسبة إىل فروع امللة فضال عن أصوهلا فإم لو كانوا آمرين باملعروف وناهني عن املنكر 
ويأتونه عياذا باهللا من ذلك لكان ذلك أوىل منفر وأقرب صاد عن اإلتباع فمن كان يف رتبة الوارثة هلم فمن حقيقة نيله 

تبة ظهور الفعل على مصداق القول وملا ي عن الربا قال وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد املطلب وحني وضع الر
 الدماء اليت كانت يف اجلاهلية قال وأول دم أضعه دمنا دم ربيعة بن احلارث وقال حني شفع له

كله ظاهر يف احملافظة على مطابقة يف حد السرقة والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت رسول اهللا لقطعت يدها و
القول الفعل بالنسبة إليه وإىل قرابته وأن الناس يف أحكام اهللا سواء واألدلة يف هذا املعىن أكثر من أن حتصى وقد ذم 

الشرع الفاعل خبالف ما يقول فقال اهللا تعاىل أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم اآلية وقال يا أيها الذين آمنوا مل 
ولون ما ال تفعلون كرب مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون عن جعفر بن برقان قال مسعت ميمون ابن مهران يقول إن تق

القاص املتكلم ينتظر املقت واملستمع ينتظر الرمحة قلت أرأيت قول اهللا يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون اآلية 
ذا وكذا من اخلري أو هو الرجل يأمر باملعروف وينهى عن املنكر وإن كان فيه هو الرجل يقرظ نفسه فيقول فعلت ك

wتقصري فقال كالمها فإن قيل إن كان كما قلت تعذر القيام بالفتوى وباألمر باملعروف والنهي عن املنكر وقد قال العلماء 
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هيا وإال أدى ذلك إىل خرم األصل وقد مر إنه ال يلزم يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر أن يكون صاحبه مؤمترا أو منت
أن كل تكملة أدت إىل اخنرام األصل املكمل غري معتربة فكذلك هنا ومثله االنتصاب للفتوى ومن الذى يوجد ال يزل 
وال يضل وال خيالف قوله فعله وال سيما يف األزمنة املتأخرة البعيدة عن زمان النبوة نعم ال إشكال يف أن من طابق قوله 

 له على اإلطالق هو املستحق للتقدم يف هذه املراتب وأما أنفع

يقال إذا عدم ذلك مل يصح االنتصاب هذا مشكل جدا فاجلواب أن هذا السؤال غري وارد على القصد املقرر ألنا إمنا 
 االنتصاب تكلمنا على صحة االنتصاب واالنتفاع يف الوقوع ال يف احلكم الشرعي فنحن نقول واجب على العامل اتهد

والفتوى على اإلطالق طابق قوله فعله أم ال لكن االنتفاع بفتواه ال حيصل وال يطرد إن حصل وذلك أنه إن كان موافقا 
قوله لفعله حصل االنتفاع واالقتداء به يف القول والفعل معا أو كان مظنة للحصول ألن الفعل يصدق القول أو يكذبه 

 املخالفة إىل االحنطاط عن رتبة العدالة إىل الفسق أوال فإن كان األول فال إشكال يف وإن خالف فعله قوله فإما أن تؤديه
عدم صحة االقتداء وعدم صحة االنتصاب شرعا وعادة ومن اقتدى به كان خمالفا مثله فال فتوى يف احلقيقة وال حكم 

 املعلوم كما تقدم أنه إذا أفتاك بترك الزنا وإن كان الثاين صح االقتداء به واستفتاؤه وفتواه فيما وافق دون ما خالف فمن
واخلمر وباحملافظة على الواجبات وهو يف فعله على حسب فتواه حصل تصديق قوله بفعله وإذا أفتاك بالزهد يف الدنيا أو 

لطتهم فلم ترك خمالطة املترفني أو حنو ذلك مما ال يقدح يف أصل العدالة مث رأيته حيرص على الدنيا وخيالط من اك عن خما
يصدق القول الفعل هذا وإن كان الشرع قد أمرك مبتابعة قوله فقد نصبه الشارع أيضا ليؤخذ بقوله وفعله ألنه وارث 
النيب فإذا خالف فقد خالف مقتضى املرتبة وكذب الفعل القول ملا يف اجلبالت من جواذب التأسي باألفعال فعلى كل 

 كماهلا يف الصحة إال مع مطابقة القول الفعل علىتقدير ال يصح االقتداء وال الفتوى على 

اإلطالق وقد قال أبو األسود الدؤيل إبدأ بنفسك فإها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يسمع ما تقول 
ل ويقتدى بالرأي منك وينفع التعليم ال تنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وهو معىن موافق للنقل والعق
ال خالف فيه بني العقالء فصل فإن قيل فما حكم املستفىت مع هذا املفىت الذي مل يطابق قوله فعله هل يصح تقليده يف 
باب التكليف أم ال مبعىن أنه يؤخذ بقوله ويعمل عليه أو ال فاجلواب أن هذه املسألة مبنية على ما تقدم فإن أخذت من 

 مل تصح بالنسبة إىل املفيت فكذلك يقال بالنسبة إىل املستفيت هذا هو املطرد جهة الصحة يف الوقوع فال تصح ألا إذا
والغالب وما سواه كاحملفوظ النادر الذى ال يقوم منه أصل كلي حبال وأما إن أخذت من جهة اإللزام الشرعي فالفقه فيها 

 القول والعمل به صدقه وغري العدل ال ظاهر فإن كانت خمالفته ظاهرة قادحة يف عدالته فال يصح إلزامه إذ من شرط قبول
يوثق به وإن كانت فتواه جارية على مقتضى األدلة يف نفس األمر إذ ال ميكن علم ذلك إال من جهته وجهته غري موثوق 
ا فيسقط اإللزام عن املستفىت وإذا سقط اإللزام عن املستفىت فهل يبقى إلزام املفيت متوجها أم ال جيرى ذلك على خالف 

  مسألة حصول الشرط الشرعي هل هو شرطيف

يف التكليف أم ال وذلك مقرر يف كتب األصول وإن مل تكن خمالفته قادحة يف عدالته فقبول قوله صحيح والعمل عليه 
w  مربئ للذمة واإللزام الشرعي متوجه عليهما معا 
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   الوسط فيما يليق بالجمهورالمسألة الرابعة المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود

 فال يذهب م مذهب الشدة وال مييل م إىل طرف االحنالل والدليل على صحة هذا أنه الصراط املستقيم الذى جاءت 
به الشريعة فإنه قد مر أن مقصد الشارع من املكلف احلمل على التوسط من غري إفراط وال تفريط فإذا خرج عن ذلك يف 

د الشارع ولذلك كان ما خرج عن املذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخني وأيضا فإن هذا املستفتني خرج عن قص
املذهب كان املفهوم من شأن رسول اهللا وأصحابه األكرمني وقد رد عليه الصالة والسالم التبتل وقال ملعاذ ملا أطال 

 وقاربوا واغدوا وروحوا وشئ من الدجلة بالناس يف الصالة أفتان أنت يا معاذ وقال إن منكم منفرين وقال سددوا
 والقصد القصد تبلغوا وقال عليكم من العمل ما تطيقون فإن اهللا

ال ميل حىت متلوا وقال أحب العمل إىل اهللا ما دام عليه صاحبه وإن قل ورد عليهم الوصال وكثري من هذا وأيضا فإن 
لق أما يف طرف التشديد فإنه مهلكة وأما يف طرف اخلروج إىل األطراف خارج عن العدل وال تقوم به مصلحة اخل

االحنالل فكذلك أيضا ألن املستفىت إذ ذهب به مذهب العنت واحلرج بغض إليه الدين وأدى إىل االنقطاع عن سلوك 
طريق اآلخرة وهو مشاهد وأما إذا ذهب به مذهب االحنالل كان مظنة للمشي مع اهلوى والشهوة والشرع إمنا جاء 

 اهلوى واتباع اهلوى مهلك واألدلة كثرية فصل فعلى هذا يكون امليل إىل الرخص يف الفتيا بإطالق مضادا بالنهي عن
للمشي على التوسط كما أن امليل إىل التشديد مضاد له أيضا ورمبا فهم بعض الناس أن ترك الترخص تشديد فال جيعل 

من تأمل موارد األحكام باالستقراء التام عرف ذلك بينهما وسطا وهذا غلط والوسط هو معظم الشريعة وأم الكتاب و
وأكثر من هذا شأنه من أهل االنتماء إىل العلم يتعلق باخلالف الوارد يف املسائل العلمية حبيث يتحرى الفتوى بالقول 

ف إمنا الذى يوافق هوى املستفيت بناء منه على أن الفتوى بالقول املخالف هلواه تشديد عليه وحرج يف حقه وأن اخلال
كان رمحة هلذا املعىن وليس بني التشديد والتخفيف واسطة وهذا قلب للمعىن املقصود يف الشريعة وقد تقدم أن اتباع 

 اهلوى ليس من املشقات اليت يترخص بسببها وأن اخلالف إمنا هو رمحة من جهة أخرى وأن

التكليف من حيث هو حرج وخمالف للهوى الشريعة محل على التوسط ال على مطلق التخفيف وإال لزم ارتفاع مطلق 
وال على مطلق التشديد فليأخذ املوفق يف هذا املوضع حذره فإنه مزلة قدم على وضوح األمر فيه فصل قد يسوغ 

للمجتهد أن حيمل نفسه من التكليف ما هو فرق الوسط بناء على ما تقدم يف أحكام الرخص وملا كان مفتيا بقوله وفعله 
ما لعله يقتدي به فيه فرمبا اقتدى به فيه من ال طاقة له بذلك العمل فينقطع وإن اتفق ظهوره للناس نبه كان له أن خيفى 

عليه كما كان رسول اهللا يفعل إذ كان قد فاق الناس عبادة وخلقا وكان عليه الصالة والسالم قدوة فرمبا اتبع لظهور 
 لعمرو بن العاص يف سرد الصوم وقد قال تعاىل واعلموا أن عمله فكان ينهى عنه يف مواضع كنهيه عن الوصال ومراجعته

فيكم رسول اهللا لو يطيعكم يف كثري من األمر لعنتم وأمر حبل احلبل املمدود بني الساريتني وأنكر على احلوالء بنت تويت 
 الصاحل أعماهلم لئال قيامها الليل ورمبا ترك العمل خوفا أن يعمل به الناس فيفرض عليهم وهلذا واهللا أعلم أخفى السلف

يتخذوا قدوة مع ما كانوا خيافون عليه أيضا من رياء أو غريه وإذا كان اإلظهار عرضة لالقتداء مل يظهر منه إال ما صح 
w للجمهور أن حيتملوه فصل إذا ثبت أن احلمل على التوسط هو املوافق لقصد الشارع وهو الذي كان
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ب كان أجرى على هذا الطريق فهو أخلق باإلتباع وأوىل باالعتبار وإن كانت عليه السلف الصاحل فلينظر املقلد أي مذه
املذاهب كلها طرقا إىل اهللا ولكن الترجيح فيها ال بد منه ألنه أبعد من اتباع اهلوى كما تقدم وأقرب إىل حترى قصد 

ة حدثت بعد املائتني وقالوا يف الشارع يف مسائل االجتهاد فقد قالوا يف مذهب داود ملا وقف مع الظاهر مطلقا إنه بدع
مذهب أصحاب الرأي ال يكاد املعرق يف القياس إال يفارق السنة فإن كان مث رأي بني هذين فهو األوىل باالتباع والتعيني 

  يف هذا املذهب موكول إىل أهله واهللا أعلم 

  الطرف الثالث فيما يتعلق بأعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم االقتداء به 

  

  لمسألة األولى إن المقلد إذا عرضت له مسألة دينية فال يسعه في الدين إال السؤال عنها على الجملةا

 ألن اهللا مل يتعبد اخللق باجلهل وإمنا تعبدهم على مقتضى قوله سبحانه واتقوا اهللا ويعلمكم اهللا ال على ما يفهمه كثري من 
ن اهللا يعلمكم على كل حال فاتقوه فكأن الثاين سبب يف األول قرره األئمة يف صناعة النحو أي إ الناس بل على ما

فترتب األمر بالتقوى على حصول التعليم ترتبا معنويا وهو يقتضي تقدم العلم على العمل واألدلة على هذا املعىن كثرية 
  وهي قضية ال نزاع فيها فال فائدة يف التطويل فيها لكنها كاملقدمة ملعىن آخر وهى 

  انية وذلك أن السائل ال يصح له أن يسأل من ال يعتبر في الشريعة جوابهالمسألة الث

 ألنه إسناد أمر إىل غري أهله واإلمجاع على عدم صحة مثل هذا بل ال ميكن يف الواقع ألن السائل يقول ملن ليس بأهل ملا 
 هذا ال يدخل يف زمرة العقالء إذ سئل عنه أخربين عما ال تدري وأنا أسند أمري لك فيما حنن باجلهل به على سواء ومثل

لو قال له دلين يف هذه املفازة على الطريق إىل املوضع الفالين وقد علم أما يف اجلهل بالطريق سواء لعد من زمرة اانني 
فالطريق الشرعي أوىل ألنه هالك أخروي وذلك هالك دنيوي خاصة واإلطناب يف هذا أيضا غري حمتاج إليه غري أنا نقول 

عده إذا تعني عليه السؤال فحق عليه أن ال يسأل إال من هو من أهل ذلك املعىن الذى يسأل عنه فال خيلو أن يتحد يف ب
ذلك القطر أو يتعدد فإن احتد فال إشكال وإن تعدد فالنظر يف التخيري وىف الترجيح قد تكفل به أهل األصول وذلك إذا مل 

 إذا كان اطلع على فتاويهم قبل ذلك وأراد أن يأخذ بأحدها فقد تقدم قبل هذا يعرف أقواهلم يف املسألة قبل السؤال أما
أنه ال يصح له إال الترجيح ألن من مقصود الشريعة إخراج املكلف عن داعية هواه حىت يكون عبدا هللا وختيريه يفتح له 

  نعيدهباب اتباع اهلوى فال سبيل إليه ألبتة وقد مر يف ذلك تقرير حسن يف هذا الكتاب فال

  

  المسألة الثالثة حيث يتعين الترجيح

 فله طريقان أحدمها عام واآلخر خاص فأما العام فهو املذكور يف كتب األصول إال أن فيه موضعا جيب أن يتأمل وحيترز 
دهم منه وذلك أن كثريا من الناس جتاوزوا الترجيح بالوجوه اخلالصة إىل الترجيح ببعض الطعن على املذاهب املرجوحة عن

wأو على أهلها القائلني ا مع أم يثبتون مذاهبهم ويعتدون ا ويراعوا ويفتون بصحة االستناد إليهم يف الفتوى وهو غري 
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الئق مبناصب املرجحني وأكثر ما وقع ذلك يف الترجيح بني املذاهب األربعة وما يليها من مذهب داود وحنوه فلنذكر هنا 
أن الترجيح بني األمرين إمنا يقع يف احلقيقة بعد االشتراك يف الوصف الذى تفاوتا فيه وإال فهو أمورا جيب التنبه هلا أحدها 

إبطال ألحدمها وإمهال جلانبه رأسا ومثله هذا ال يسمى ترجيحا وإذا كان كذلك فاخلروج يف بعض املذاهب على بعض 
 منط آخر خمالف له وهذا ليس من شأن العلماء إىل القدح يف أصل الوصف بالنسبة إىل أحد املتصفني خروج عن منط إىل

وإمنا الذى يليق بذلك الطعن والقدح يف حصول ذلك الوصف ملن تعاطاه وليس من أهله واألئمة املذكورون برآء من 
ذلك النمط ال يليق م والثاين أن الطعن يف مساق الترجيح يبني العناد من أهل املذهب املطعون عليه ويزيد يف دواعي 

مادي واإلصرار على ما هم عليه ألن الذى غض من جانبه مع اعتقاده خالف ذلك حقيق بأن يتعصب ملا هو عليه الت
 ويظهر

حماسنه فال يكون للترجيح املسوق هذا املساق فائدة زائدة على اإلغراء بالتزام وإن كان مرجوحا فإن الترجيح مل حيصل 
لترجيح باملثل أيضا فبينا حنن نتتبع احملاسن صرنا نتتبع القبائح فإن النفوس والثالث أن هذا الترجيح مغر بانتصاب املخالف ل

جمبولة على االنتصار ألنفسها ومذاهبها وسائر ما يتعلق ا فمن غض من جانب صاحبه غض صاحبه من جانبه فكأن 
أكرب الكبائر أن يسب املرجح ملذهبه على هذا الوجه غاض من جانب مذهبه فإنه تسبب يف ذلك كما يف احلديث إن من 

الرجل والديه قالوا وهل يسب الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه فهذا من ذلك وقد 
منع اهللا أشياء من اجلائزات إلفضائها إىل املمنوع كقوله ال تقولوا راعنا وقوله وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا اآلية 

 أن هذا العمل مورث للتدابر والتقاطع بني أرباب املذاهب ورمبا نشأ الصغري منهم على ذلك حىت وأشباه ذلك والرابع
يرسخ يف قلوب أهل املذاهب بغض من خالفهم فيتفرقوا شيعا وقد ى اهللا تعاىل عن ذلك وقال وال تكونوا كالذين 

هم يف شئ وقد مر تقرير هذا املعىن قبل فكل ما تفرقوا واختلفوا اآلية وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست من
أدى إىل هذا ممنوع فالترجيح مبا يؤدي إىل افتراق الكلمة وحدوث العداوة والبغضاء ممنوع ونقل الطربي عن عمر بن 
ر اخلطاب وإن مل يصحح سنده أنه ملا أرسل احلطيئة من احلبس يف هجاء الزبرقان بن بدر قال له إياك والشعر قال ال أقد

 يا أمري املؤمنني على تركه مأكلة عيايل ومنلة على لساين قال فشبب بأهلك وإياك

وكل مدحة جمحفة قال وما هى قال تقول بنو فالن خري من بىن فالن امدح وال تفضل قال أنت يا أمري املؤمنني أشعر مين 
حفا والعوائد شاهدة بذلك واخلامس أن فإن صح هذا اخلرب وإال فمعناه صحيح فإن املدح إذا أدى إىل ذم الغري كان جم

الطعن والتقبيح يف مساق الرد أو الترجيح رمبا أدى إىل التغايل واالحنراف يف املذاهب زائدا إىل ما تقدم فيكون ذلك سبب 
 اجلهالة إثارة األحقاد الناشئة عن التقبيح الصادر بني املختلفني يف معارض الترجيح واحملاجة قال الغزايل يف بعض كتبه أكثر

إمنا رسخت يف قلوب العوام بتعصب مجاعة من جهال أهل احلق أظهروا احلق يف معرض التحدي واإلدالء ونظروا إىل 
ضعفاء اخلصوم بعني التحقري واالزدراء فثارت من بواطنهم دواعي املعاندة واملخالفة ورسخت يف قلوم االعتقادات 

 مع ظهور فسادها حىت انتهى التعصب بطائفة إىل أن اعتقدوا أن احلروف اليت الباطلة وتعذر على العلماء املتلطفني حموها
wنطقوا ا يف احلال بعد السكوت عنها طول العمر قدمية ولوال استيالء الشيطان بواسطة العناد والتعصب لألهواء ملا وجد 
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لذى تشهد له العوائد اجلارية وقد مثل هذا االعتقاد مستقرا يف قلب جمنون فضال عن قلب عاقل هذا ما قال وهو احلق ا
جاء يف حديث الذى لطم وجه اليهودي القائل والذى اصطفى موسى على البشر أن النيب غضب وقال ال تفضلوا بني 

 األنبياء

أو ال تفضلوين على موسى مع أن النيب جاء بالتفضيل أيضا فذكر املازري يف تأويله عن بعض شيوخه أنه حيتمل أن يريد 
 بني أنبياء اهللا تفضيال يؤدي إىل نقص بعضهم قال وقد خرج احلديث على سبب وهو لطم األنصاري وجه ال تفضلوا

اليهودي فقد يكون عليه الصالة والسالم خاف أن يفهم من هذه الفعلة انتقاص موسى فنهى عن التفضيل املؤدي إىل 
أعلم به أمته لكن اه عن اخلوض فيه واادلة نقص احلقوق قال عياض وقد حيتمل أن يقول هذا وإن علم بفضله عليهم و

به إذ قد يكون ذلك ذريعة إىل ذكر ما ال حيب منهم عند اجلدال أو ما حيدث يف النفس هلم حبكم الضجر واملراء فكان 
 يه عن املماراة يف ذلك كما ى عنه يف القرآن وغري ذلك هذا ما قال وهو حق فيجب أن يعمل به فيما بني العلماء

فإم ورثة األنبياء فصل وأما إذا وقع الترجيح بذكر الفضائل واخلواص واملزايا الظاهرة اليت يشهد ا الكافة فال حرج فيه 
بل هو مما ال بد منه يف هذه املواطن أعين عند احلاجة إليه وأصله من الكتاب قول اهللا تعاىل تلك الرسل فضلنا بعضهم 

 مث ذكر بعض اخلواص واملزايا املخصوص ا بعض الرسل وقال تعاىل ولقد فضلنا على بعض اآلية فبني أصل التفضيل
بعض النبيني على بعض وآتينا داود زبورا وىف احلديث من هذا كثري ملا سئل من أكرم الناس فقال أتقاهم فقالوا ليس عن 

 هذا نسألك قال فيوسف نيب اهللا ابن نيب اهللا ابن نيب اهللا

ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوين خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا ابن خليل اهللا قالوا 
فقهوا وقال عليه الصالة والسالم بينما موسى يف مأل من بين إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحد أعلم منك قال ال 

 إسرائيل فسئل أي الناس أعلم قال أنا فعتب اهللا فأوحى اهللا إليه بلى عبدنا خضر وىف رواية أن موسى قام خطيبا يف بين
عليه إذا مل يرد العلم إليه قال له بلى يل عبد مبجمع البحرين هو أعلم منك احلديث واستب رجل من املسلمني ورجل من 

املني اليهود فقال املسلم والذى اصطفى حممدا على العاملني يف قسم يقسم به فقال اليهودي والذى اصطفى موسى على الع
إىل أن قال عليه الصالة والسالم ال ختريوين على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ جبانب 

العرش فال أدرى أكان فيمن صعق فأفاق أو كان ممن استثىن اهللا وىف رواية ال تفضلوا بني األنبياء فإنه ينفخ يف الصور 
دليل وهو دليل على صحة التفضيل يف اجلملة إ ذا كان مث مرجح وقال كمل من احلديث فهذا نفي للتفضيل مستند إىل 

الرجال كثري ومل يكمل من النساء إال آسية امرأة فرعون ومرمي ابنة عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
 على سائر الطعام وقال للذى قال له يا خري

نا سيد ولد آدم وأشباهه مما يدل على تفضيله على سائر اخللق وليس النظر هنا الربية ذاك إبراهيم وقال يف احلديث اآلخر أ
يف وجه التعارض بني احلديثني وإمنا النظر يف صحة التفضيل ومساغ الترجيح على اجلملة وهو ثابت من احلديثني وقال 

 زمان رسول اهللا فنخري أبا بكر مث عمر خري القرون قرين مث الذين يلوم مث الذين يلوم وقال عمر كنا خنري بني الناس يف
wمث عثمان وقال عثمان للرهط القرشيني الثالثة وهم عبد اهللا بن الزبري وسعيد بن العاص وعبد الرمحن ابن احلرث بن هشام 
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إذا اختلفتم أنت وزيد بن ثابت يف شئ من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإمنا نزل بلسام ففعلوا ذلك وقال خري دور 
نصار بنو النجار مث بنو عبد اهللا األشهل مث بنو احلرث بن اخلزرج مث بنو ساعدة وىف كل دور األنصار خري وقال أرحم األ

 أمىت بأميت أبو بكر وأشدهم يف اهللا عمر وأصدقهم حياء عثمان وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ ابن

وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح وقال عبد جبل وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرؤهم أيب بن كعب ولكل أمة أمني 
الرمحن بن يزيد سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت واهلدى من النيب حىت نأخذ عنه فقال ما أعرف أحد أقرب مستا 

وهديا ودال بالنيب من ابن أم عبد وملا حضر معاذا الوفاة قيل له يا أبا عبد الرمحن أوصنا قال أجلسوين قال إن العلم 
واإلميان مكاما من ابتغامها وجدمها يقول ذلك ثالث مرات والتمسوا العلم عند أربعة رهط عند عومير أيب الدرداء وعند 

سلمان الفارسي وعند عبد اهللا بن مسعود وعند عبد اهللا بن سالم احلديث وقال عليه الصالة والسالم اقتدوا بالذين من 
 بعدي أيب بكر وعمر

والتفضيل كثري ألجل ما ينبين عليه من شعائر الدين ومجيعه ليس فيه إشارة إىل تنقيص املرجوح وإذا وما جاء يف الترجيح 
كان كذلك فهو القانون الالزم واحلكم املنربم الذى ال يتعدى إىل سواه وكذلك فعل السلف الصاحل فصل ورمبا انتهت 

 الترجيح بالتنقيص تصرحيا أو تعريضا دأم وعمروا بذلك الغفلة أو التغافل بقوم ممن يشار إليهم يف أهل العلم أن صريوا
دواوينهم وسودوا به قراطيسهم حىت صار هذا النوع ترمجة من تراجم الكتب املصنفة يف أصول الفقه أو كالترمجة وفيه ما 

ؤلفة يف تفضيل فيه مما أشري إىل بعضه بل تطرق األمر إىل السلف الصاحل من الصحابة فمن دوم فرأيت بعض التآليف امل
بعض الصحابة على بعض على منحى التنقيص مبن جعله مرجوحا وترتيه الراجح عنده مما نسب إىل املرجوح عنده بل أتى 
الوادي فطم على القرى فصار هذا النحو مستعمال فيما بني األنبياء وتطرق ذلك إىل شرذمة من اجلهال فنظموا فيه ونثروا 

لصالة والسالم وتعظيم شأنه بالتخفيض من شأن سائر األنبياء ولكن مستندين إىل منقوالت وأخذوا يف ترفيع حممد عليه ا
أخذوها على غري وجهها وهو خروج عن احلق وقد علمت السبب يف قوله عليه الصالة والسالم ال تفضلوا بني األنبياء 

ملستقيم وأما الترجيح اخلاص فلنفرد له وما قال الناس فيه فإياك والدخول يف هذه املضايق ففيها اخلروج عن الصراط ا
  مسألة وهى 

  المسألة الرابعة وذلك أن من اجتمعت فيه شروط االنتصاب للفتوى

 على قسمني أحدمها من كان منهم يف أفعاله وأقواله وأحواله على مقتضى فتواه فهو متصف بأوصاف العلم قائم معه 
 من غري سؤالمقام االمتثال التام حىت إذا أحببت اإلقتداء به 

أغناك عن السؤال يف كثري من األعمال كما كان رسول اهللا عليه وسلم يؤخذ العلم من قوله وفعله وإقراره فهذا القسم 
إذا وجد فهو أوىل ممن ليس كذلك وهو القسم الثاين وإن كان يف أهل العدالة مربزا لوجهني أحدمها ما تقدم يف موضعه 

قوله أنفع وفتواه أوقع يف القلوب ممن ليس كذلك ألنه الذى ظهرت ينابيع العلم عليه من أن من هذا حاله فوعظه أبلغ و
واستنارت كليته به وصار كالمه خارجا من صميم القلب والكالم إذا خرج من القلب وقع يف القلب ومن كان ذه 

wكن كذلك فإنه وإن كان عدال وصادقا الصفة فهو من الذين قال اهللا فيهم إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء خبالف من مل ي
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وفاضال ال يبلغ كالمه من القلوب هذه املبالغ حسبما حققته التجربة العادية والثاين أن مطابقة الفعل القول شاهد لصدق 
ذلك القول كما تقدم بيانه أيضا فمن طابق فعله قوله صدقته القلوب وانقادت له بالطواعية النفوس خبالف من مل يبلغ 

ملقام وإن كان فضله ودينه معلوما ولكن التفاوت احلاصل يف هذه املراتب مفيد زيادة الفائدة أو عدم زيادا فمن ذلك ا
زهد الناس يف الفضول الىت ال تقدح يف العدالة وهو زاهد فيها وتارك لطلبها فتزهيده أنفع من تزهيد من زهد فيها وليس 

يف خمالفة القول الفعل هنا ما مينع من بلوغ مرتبة من طابق قوله فعله فإذا بتارك هلا فإن ذلك خمالفة وإن كانت جائزة و
اختلف مراتب املفتني يف هذه املطابقة فالراجح للمقلد اتباع من غلبت مطابقة قوله بفعله واملطابقة أو عدمها ينظر فيها 

األرجح املطابقة يف النواهي فإذا وجد جمتهدان بالنسبة إىل األوامر والنواهي فإذا طابق فيهما أعين فيما عدا شروط العدالة ف
 أحدمها مثابر على أن ال يرتكب منهيا عنه لكنه يف األوامر ليس كذلك

واآلخر مثابر على أن ال خيالف مأمورا به لكنه يف النواهي على غري ذلك فاألول أرجح يف االتباع من الثاين ألن األوامر 
مطابقتها من املكمالت وحماسن العادات واجتناب النواهي آكد وأبلغ يف القصد والنواهي فيما عدا شروط العدالة إمنا 

الشرعي من أوجه أحدها أن درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل وهو معىن يعتمد عليه أهل العلم والثاين أن املناهي متتثل 
فال قدرة للبشر على فعل مجيعها وإمنا بفعل واحد وهو الكف فلإلنسان قدرة عليها يف اجلملة من غري مشقة وأما األوامر 

تتوارد على املكلف على البدل حبسب ما اقتضاه الترجيح فترك بعض األوامر ليس مبخالفة على اإلطالق خبالف بعض 
النواهي فإنه خمالفة يف اجلملة فترك النواهي أبلغ يف حتقيق املوافقة الثالث النقل فقد جاء يف احلديث فإذا يتكم عن شيء 

نتهوا وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فجعل املناهي آكد يف االعتبار من األوامر حيث حتم يف املناهي من غري فا
مثنوية ومل حيتم ذلك يف األوامر إال مع التقييد باالستطاعة وذلك إشعار مبا حنن فيه من ترجيح مطابقة املناهي على مطابقة 

  األوامر 

  اء باألفعال الصادرة من أهل االقتداءالمسألة الخامسة االقتد

 يقع على وجهني أحدمها أن يكون املقتدى به باألفعال ممن دل الدليل على عصمته كاالقتداء بفعل النيب أو فعل أهل 
بالعادة أو بالشرع أم ال يتواطئون على اخلطأ كعمل أهل املدينة على رأي مالك والثاين ما كان  اإلمجاع أو ما يعلم

 ذلك فأما الثاين فعلى ضربني أحدمها أن ينتصب بفعله ذلك ألن يقتدي به قصدا كأوامر احلكام ونواهيهم خبالف
وأعماهلم يف مقطع احلكم من أخذ وإعطاء ورد وإمضاء وحنو ذلك أو يتعني بالقرائن قصده إليه تعبدا به واهتماما بشأنه 

قسام ثالثة ال بد من الكالم عليها بالنسبة إىل اإلقتداء فالقسم دينا وأمانة واآلخر أن ال يتعني فيه شيء من ذلك فهذه أ
األول ال خيلو أن يقصد املقتدي إيقاع الفعل على الوجه الذى وقعه عليه املقتدي به ال يقصد به إال ذلك سواء عليه أفهم 

ماله يف نفسه فيبين يف إقتدائه على مغزاه أم ال من غري زيادة أو يزيد عليه تنوية املقتدى به يف الفعل أحسن احملامل مع احت
احململ األحسن وجيعله أصال يرتب عليه األحكام ويفرع عليه املسائل فأما األول فال إشكال يف صحة اإلقتداء به على 

وخلع النعلني يف الصالة  حسب ما قرره األصوليون كما اقتدى الصحابة بالنيب يف أشياء كثرية كرتع اخلامت الذهيب
w السفر واإلحالل من العمرة عام احلديبية وكذلك أفعال الصحابة الىت أمجعوا عليها وما أشبه ذلك وأما الثاين واإلفطار يف
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فقد حيتمل أن يكون فيه خالف إذا أمكن انضباط املقصد ولكن الصواب أنه غري معتد به شرعا يف اإلقتداء ألمور أحدها 
ما نواه املقتدي من غري دليل فاالحتمال الذى عيه املقتدى ال يتعني أن حتسني الظن إلغاء الحتمال قصد املقتدى به دون 

وإذا مل يتعني مل يترجح إال بالتشهي وذلك مهمل يف األمور الشرعية إذ ال ترجيح إال مبرجح وال يقال إن حتسني الظن 
 باملسلم وإن ظهرت مطلوب على العموم فأوىل أن يكون مطلوبا بالنسبة إىل من ثبتت عصمته ألنا نقول حتسني الظن

خمايل احتمال إساءة الظن فيه مطلوب بال شك كقوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثريا من الظن اآلية وقوله لوال إذ 
 مسعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خريا اآلية بل أمر اإلنسان يف هذا املعىن أن يقول ما ال يعلم كما أمر باعتقاد

 يف قوله وقالوا هذا إفك مبني وقوله لو ال إذ مسعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم ذا سبحانك هذا تان عظيم ما ال يعلم
إىل غري ذلك مما يف هذا املعىن ومع ذلك فلم ينب عليه حكم شرعي وال اعترب يف عدالة شاهد وال يف غري ذلك جمرد هذا 

م أو الظن الغالب فإذا كان املكلف مأمورا بتحسني الظن بكل مسلم ومل التحسني حىت تدل األدلة الظاهرة احملصلة للعل
يكن كل مسلم عدال مبجرد هذا التحسني حىت حتصل اخلربة أو التزكية دل على أن جمرد حتسني الظن بأمر ال يثبت ذلك 

مثاله كما إذا فعل املقتدى به األمر وإذا مل يثبته مل يننب عليه حكم وحتسني الظن باألفعال من ذلك فال ينبين عليها حكم و
فعال حيتمل أن يكون دينيا تعبديا وحيتمل أن يكون دنيويا راجعا إىل مصاحل الدنيا وال قرينة تدل على تعني أحد 

االحتمالني فيحمله هذا املقتدي على أن املقتدى به إمنا قصد الوجه الديين بناء على حتسينه الظن به والثاين أن حتسني الظن 
 من أعمال املكلف بالنسبة إىل املقتدى به مثال وهو مأمور به مطلقا وافق ما يف نفس األمر أو خالف إذ لو كان عمل قليب

يستلزم املطابقة علما أو ظنا ملا أمر به مطلقا بل بقيد األدلة املفيدة حلصول الظن مبا يف نفس األمر وليس كذلك باتفاق 
 داءفال يستلزم املطابقة وإذا ثبت هذا فاإلقت

بناء على هذا التحسني بناء على عمل من أعمال نفسه ال على أمر حصل لذلك املقتدى به لكنه قصد اإلقتداء بناء على 
ما عند املقتدى به فأدى إىل بناء اإلقتداء على غري شيء وذلك باطل خبالف اإلقتداء بناء على ظهور عالماته فإنه إمنا انبىن 

 ظنا وإياه قصد املقتدى بإقتدائه فصار كاالقتداء به يف األمور املتعينة والثالث أن هذا على أمر حصل للمقتدي به علما أو
اإلقتداء يلزم منه التناقض ألنه إمنا يقتدي به بناء على أنه كذلك يف نفس األمر ظنا مثال وجمرد حتسني الظن ال يقتضي أنه 

قتداء به بناء على أنه كذلك يف نفس األمر وقد فرضنا أنه كذلك يف نفس األمر ال علما وال ظنا وإذا مل يقتضه مل يكن اإل
كذلك هذا خلف متناقض وإمنا يشتبه هذا املوضع من جهة اختالط حتسني الظن بنفس الظن والفرق بينهما ظاهر ألمرين 

ية خبالف أحدمها أن الظن نفسه يتعلق باملقتدى به مثال بقيد كونه يف نفس األمر كذلك حسبما دلت عليه األدلة الظن
حتسني الظن فإنه يتعلق به كان يف اخلارج على حسب ذلك الظن أوال والثاين أن الظن ناشئ عن األدلة املوجبة له ضرورة 

ال انفكاك للمكلف عنه وحتسني الظن أمر اختياري للمكلف غري ناشئ عن دليل يوجبه وهو يرجع إىل نفي بعض 
ت يف كل واحد من االحتمالني املتعلقني باملقتدي به فإذا جاءه خاطر االحتمال اخلواطر املضطربة الدائرة بني النفي واإلثبا

 األحسن قواه وثبته بتكراره يف فكره
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ووعظ النفس يف اعتقاده وإذا أتاه خاطر االحتمال اآلخر ضعفه ونفاه وكرر نفيه على فكرة وحماه عن ذكره فإن قيل إذا 
ل إىل األمور األخروية والتزود للمعاد واالنقطاع إىل اهللا ومراقبة أحواله فيما كان املقتدى به ظاهره والغالب من أمره املي

بينه وبني اهللا فالظاهر منه أن هذا الفرد احملتمل ملحق بذلك األعم األغلب شأن األحكام الواردة على هذا الوزان 
الحتمال األخروي فيكون جمال فاجلواب أن هذا الفرد إذا تعني هكذا على هذا الفرض فقد يقوى الظن بقصده إىل ا

االجتهاد كما سيذكر حبول اهللا ولكن ليس هذا الفرض بناء على جمرد حتسني الظن بل على نفس الظن املستند إىل دليل 
يثريه والظن الذى يكون هكذا قد ينتهض يف الشرع سببا لبناء األحكام عليه وفرض مسألتنا ليس هكذا بل على جهة أن 

مالني ترجيح يثري مثله غلبة الظن بأحد االحتمالني ويضعف االحتمال اآلخر كرجل متق هللا حمافظ ال يكون ألحد االحت
على امتثال أوامره واجتناب نواهيه ليس له يف الدنيا شغل إال مبا كلف من أمر دينه بالنسبة إىل دنياه وآخرته فمثل هذا له 

 من اهللا به عليه من حظوظ نفسه وحال أخروي به يقيم أمر يف هذه الدار حاالن حال دنيوي به يقيم معاشه ويتناول ما
 آخرته فأما هذا الثاين فال كالم فيه وهو متعني يف نفسه وغري حمتمل إال يف القليل وال اعتبار بالنوادر وأما األول فهو مثار

ىف نفسه فإذا عمله االحتمال فاملباح مثال ميكن أن يأخذه من حيث حظ نفسه وميكن أن يأخذه من حيث حق ربه عليه 
ومل يدر وجه أخذه فاملقتدي به بناء على حتسني ظنه به وأنه إمنا عمله متقربا إىل اهللا ومتعبدا له به فيعمل به على قصد 

التقرب وال مستند له إال حتسني ظنه باملقتدى به ليس له أصل ينبين عليه إذ حيتمل احتماال قويا أن يقصد املقتدي به نيل 
ن حظه فال يصادف قصد املقتدي حمال بل إن صادف صادف أمرا مباحا صرية متقربا به واملباح ال يصح ما أبيح له م

التقرب به كما تقدم تقريره يف كتاب األحكام بل نقول إذا وقف املقتدي به وقفة أو تناول ثوبه على وجه أو قبض حليته 
ناء على أنه قصد به العبادة مع احتمال أن يفعل ذلك يف وقت ما أو ما أشبه ذلك فأخذ هذا املقتدي يفعل مثل فعله ب

ملعىن دنيوي أو غافال كان هذا املقتدي معدودا من احلمقى واملغفلني فمثل هذا هو املراد باملسألة وكذلك إذا كان له 
ملقتدي درهم مثال فأعطاه صديق له لصداقته وقد كان ميكن أن ينفقه على نفسه ويصنع به مباحا أو يتصدق به فيقول ا

حسن الظن به يقتضى أنه يتصدق به لكن آثر به على نفسه يف هذا األمر األخروي فيجئ منه جواز اإليثار يف األمور 
األخروية وهذا املعىن حلظ بعض العلماء يف حديث واختبأت دعوتى شفاعة ألميت يوم القيامة فاستنبط منه صحة اإليثار يف 

  اليت أعطيها يف أمر من أمور اآلخرة ال يف أمور الدنيا فإذا بنينا علىأمور اآلخرة إذ كان إمنا يدعو بدعوته

ما تقدم فلقائل أن يقول إن ما قاله غري متعني ألنه كان ميكنه أن يدعو ا يف أمر من أمور دنياه ألنه ال حجر عليه وال 
 أعطاه اهللا من الدنيا ما أبيح له ويتعني قدح فيه ينسب إليه فقد كان عليه الصالة والسالم حيب من الدنيا أشياء وينال مما

ذلك يف أمور كحبه للنساء والطيب واحللواء والعسل والدباء وكراهيته للضب وأشباه ذلك وكان يترخص يف بعض 
األشياء مما أباح اهللا له وهو منقول كثريا ووجه ثان وهو أنه قد دعا عليه الصالة والسالم بأمور كثرية دنيوية كاستعاذته 

لفقر والدين وغلبة الرجال ومشاتة األعداء واهلم وأن يرد إىل أرذل العمر وكان ميكنه أن يعوض من ذلك أمور اآلخرة من ا
فلم يفعل ويدل عليه يف نفس املسألة أن مجلة من األنبياء دعوا الدعوة املضمونة اإلجابة هلم املذكورة يف قوله لكل نىب 

wلدنيا جائز هلم وهو الدعاء عليهم كقوله وقال نوح ريب ال تذر على األرض دعوة مستجابة يف أمته على وجه خمصوص با
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من الكافرين ديارا حسبما نقله املفسرون وكان من املمكن أن يدعو بغري ذلك مما فيه صالح هلم يف اآلخرة فكوم فعلوا 
أقواهلم مصروفة إىل اآلخرة فقط ذلك وهم صفوة اهللا من خلقه دليل على أنه ال يتعني يف حقهم أن تكون مجيع أعماهلم و

 فكذلك دعوة النيب ال يتعني فيها أمر اآلخرة ألبتة فال دليل يف احلديث على ما قال هذا العامل

وأمر ثالث وهو أنا لو بنينا على هذا األصل لكنا نقول ذلك القول يف كل فعل من أفعاله عليه الصالة والسالم كان من 
ميكن أن يقال إنه قصد ا أمورا أخروية وتعبدا خمصوصا وليس كذلك عند العلماء بل كان أفعال اجلبلة اآلدمية أوال إذ 

يلزم منه أن ال يكون له فعل من األفعال خمتصا بالدنيا إال من بني أنه راجع إىل الدنيا ألنه ال يتبني إذ ذاك كونه دنيويا 
ل أيضا فال حيصل من بيان أمور الدنيا إال القليل وذلك خلفاء قصده فيه حىت يصرح به وكذلك إذا مل يبني جهته ألنه حمتم

خالف ما يدل عليه معظم الشريعة فإذا ثبت صح أن االقتداء على هذا الوجه غري ثابت وأن احلديث ال دليل فيه من هذا 
فليست الوجه مع أن احلديث كما تقدم يقتضى أن الدعوة خمصوصة باألمة لقوله فيه لكل نيب دعوة مستجابة يف امته 

 خمصوصة به فال حيصل

فيها معىن اإليثار الذى ذكره ألن اإليثار ثان عن قبول االنتفاع يف جهة املؤثر وهنا ليس كذلك والقسم الثاين إن كان 
مثل انتصاب احلاكم وحنوه فال شك يف صحة االقتداء إذ ال فرق بني تصرحيه باالنتصاب للناس وتصرحيه حبكم ذلك 

تروك وإن كان مما تعني فيه قصد العامل إىل التعبد بالفعل أو الترك بالقرائن الدالة على ذلك فهو موضع الفعل املفعول أو امل
احتمال فللمانع أن يقول إنه إذا مل يكن معصوما تطرق إىل أفعاله اخلطأ والنسيان واملعصية قصدا وإذا مل يتعني وجه فعله 

 العادات ولذلك حكى عن بعض السلف أنه قال أضعف العلم الرؤية فكيف يصح االقتداء به فيه قصدا يف العبادات أو يف
يعىن أن يقول رأيت فالنا يعمل كذا ولعله فعله ساهيا وعن إياس ابن معاوية ال تنظر إىل عمل الفقيه ولكن سله يصدقك 

 وقد ذم اهللا

عت الناس يقولون شيئا فقلته فاالقتداء تعاىل الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة اآلية وىف احلديث من قول املرتاب مس
مبثل هذا املفروض كاالقتداء بسائر الناس أو هو قريب منه وللمجيز أن يقول إن غلبة الظن معمول ا يف األحكام وإذا 

ء تعني بالقرائن قصده إىل الفعل أو الترك وال سيما يف العبادات ومع التكرار أيضا وهو من أهل االقتداء بقوله فاالقتدا
بفعله كذلك وقد قال مالك يف إفراد يوم اجلمعة بالصوم إنه جائز واستدل على ذلك بأنه رأى بعض أهل العلم يصومه 

قال وأراه كان يتحراه فقد استند إىل فعل بعض الناس عند ظنه أنه كان يتحراه وضم إليه أنه مل يسمع أحدا من أهل العلم 
 ذلك عمدة مسقطة حلكم احلديث الصحيح من يه عليه الصالةوالفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيامه وجعل 

والسالم عن إفراد يوم اجلمعة بالصوم فقد يلوح من هنا أن مالكا يعتمد هذا العمل الذى يفهم من صاحبه القصد إليه إذا 
علم املقتدى م كان من أهل العلم والدين وغلب على الظن أنه ال يفعله جهال وال سهوا وال غفلة فإن كونه من أهل ال

يقتضي عمله به وحتريه إياه دليل على عدم السهو والغفلة وعلى هذا جيري ما اعتمد عليه من أفعال السلف إذا تأملتها 
وجدا قد انضمت إليها قرائن عينت قصد املقتدى به وجهة فعله فصح االقتداء والقسم الثالث هو أن ال يتعني فعل 

wروي وال دلت قرينه على جهة ذلك الفعل فإن قلنا يف القسم الثاين بعدم صحة االقتداء املقتدى به لقصد دنيوي وال أخ
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فههنا أوىل وإن قلنا بالصحة فقد ينقدح فيه احتمال فإن قرائن التحري للفعل موجودة فهي دليل يتمسك به يف الصحة 
اط على الدين فالصواب واحلالة هذه منع وأما ههنا فلما فقدت قوى احتمال اخلطأ والغفلة وغريها هذا مع اقتران االحتي

اإلقتداء إال بعد اإلسترباء بالسؤال عن حكم النازلة املقلد فيها ويتمكن قول من قال ال تنظر إىل عمل الفقيه ولكن سله 
  يصدقك وحنوه 

  المسألة السادسة قد تقدم أن لطالب العلم في طلبه

 بأفعال صاحبه كما ال يقتدى بأقواله ألنه مل يبلغ درجة االجتهاد بعد  أحواال ثالثة أما احلال األول فال يسوغ االقتداء
فإذا كان اجتهاده غري معترب فاالقتداء به كذلك ألن أعماله إن كانت بإجتهاد منه فهي ساقطة وإن كانت بتقليد 

يث ال يعلم ا فيصري من ح فالواجب الرجوع يف االقتداء إىل مقلده أو إىل جمتهد آخر وألنه عرضة لدخول العوارض عليه
عمله خمالفا فال يوثق بأن عمله صحيح فال ميكن االعتماد عليه وأما احلال الثاين فال إشكال يف صحة استفتائه وجيري 

االقتداء بأفعاله على ما تقدم يف املسألة قبلها وأما احلال الثالث فهو موضع إشكال بالنسبة إىل استفتائه وبالنسبة إىل 
له فاستفتاؤه جار على النظر املتقدم يف صحة اجتهاده أو عدم صحته وأما االقتداء بأفعاله فإن قلنا بعدم صحة االقتداء بأفعا

اجتهاده فال يصح االقتداء كصاحب احلال األول وإن قلنا بصحة اجتهاده جرى االقتداء بأفعاله على ما تقدم من التفصيل 
 كان صاحب حال وهو ممن يستفىت فهل يصح االقتداء به بناء على والنظر هذا وإذا مل يكن يف أعماله صاحب حال فإن

التفصيل املذكور أم ال وهل يصح استفتاؤه يف كل شئ أم ال كل هذا مما ينظر فيه فأما االقتداء بأفعاله حيث يصح 
ون يف أحواهلم االقتداء مبن ليس بصاحب حال فإنه ال يليق إال مبن هو ذو حال مثله وبيان ذلك أن أرباب األحوال عامل

على إسقاط احلظوظ بالغون غاية اجلهد يف أداء احلقوق إما لسائق اخلوف أو حلادى الرجاء أو حلامل احملبة فحظوظهم 
العاجلة قد سقطت من أيديهم بأمر شاغل عن غري ما هم فيه فليس هلم عن األعمال فترة وال عن جد السري راحة فمن 

تداء به من هو طالب حلظوظه مشاح يف استقصاء مباحاته وأيضا فإن اهللا تعاىل كان ذا الوصف فكيف يقدر على االق
سهل عليهم ما عسر على غريهم وأيدهم بقوة منه على ما حتملوه من القيام خبدمته حىت صار الشاق على الناس غري شاق 

ل تلك األعباء أو مريض العزم عليهم والثقيل على غريهم خفيفا عليهم فكيف يقدر على االقتداء م ضعيف املنة عن مح
 يف

قطع مسافات النفس أو خامد الطلب لتلك املراتب العلية أو راض باألوائل عن الغايات فكل هؤالء ال طاقة هلم بإتباع 
أرباب األحوال وإن تطوقوا ذلك زمانا فعما قريب ينقطعون واملطلوب الدوام ولذلك قال النيب عليه الصالة والسالم 

 ما تطيقون فإن اهللا لن ميل حىت متلوا وقال أحب العمل إىل اهللا ما داوم عليه صاحبه وإن قل وأمر بالقصد خذوا من العمل
يف العمل وأنه مبلغ وقال إن اهللا حيب الرفق يف األمر كله وكره العنف والتعمق والتكلف والتشديد خوفا من االنقطاع 

من األمر لعنتم ورفع عنا اإلصر الذى كان على الذين من قبلنا فإذا وقال واعلموا أن فيكم رسول اهللا لو يطيعكم يف كثري 
كان االقتداء بأرباب األحوال آيال إىل مثل هذا احلال مل يلق أن ينتصبوا منصب االقتداء وهم كذلك وال أن يتخذهم 

قتداء م على ما غريهم أئمة فيه اللهم إال أن تكون صاحب حال مثلهم وغري خموف عليه االنقطاع فإذ ذاك يسوغ اال w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 الشاطيب-املوافقات يف أصول الشريعة                  503

ذكر من التفصيل وهذا املقام قد عرفه أهله وظهر هلم برهانه على أمت وجوهه وأما االقتداء بأقواله إذا استفىت يف املسائل 
فيحتمل تفصيال وهو أنه ال خيلو إما أن يستفىت يف شئ هو فيه صاحب حال أو ال فإن كان األول جرى حكمه جمرى 

ه يف أحكام أحواله من مجلة أعماله والغالب فيه أنه يفىت مبا يقتضيه حاله ال مبا يقتضيه حال االقتداء بأفعاله فأن نطق
 السائل وإن كان الثاين ساغ ذلك

  ألنه إذ ذاك كأمنا يتكلم من أصل العلم ال من رأس احلال إذ ليس مأخوذا فيه 

  من اتصف بها في فتواهالمسألة السابعة يذكر فيها بعض األوصاف التي تشهد للعامي بصحة اتباع 

 قال مالك بن أنس رمبا وردت علي املسألة متنعين من الطعام والشراب والنوم فقيل له يا أبا عبد اهللا واهللا ما كالمك عند 
الناس إال نقر يف حجر ما تقول شيئا إال تلقوه منك قال فمن أحق أن يكون هكذا إال من كان هكذا قال الراوي فرأيت 

يقول مالك معصوم وقال إين ألفكر يف مسألة منذ بضع عشرة سنة فما اتفق يل فيها رأي إىل اآلن وقال رمبا يف النوم قائال 
وردت علي املسألة فأفكر فيها ليايل وكان إذا سئل عن املسألة قال للسائل انصرف حىت أنظر فيها فينصرف ويردد فيها 

ائل يوم وأي يوم وكان إذا جلس نكس رأسه وحرك شفتيه فقيل له يف ذلك فبكى وقال إين أخاف أن يكون يل من املس
يذكر اهللا ومل يلتفت ميينا وال مشاال فإذا سئل عن مسألة تغري لونه وكان أمحر فيصفر وينكس رأسه وحيرك شفتيه مث يقول 

ن أحب أن ما شاء اهللا ال حول وال قوة إال باهللا فرمبا سئل عن مخسني مسألة فال جييب منها يف واحدة وكان يقول م
جييب عن مسألة فليعرض نفسه قبل أن جييب على اجلنة والنار وكيف يكون خالصه يف اآلخرة مث جييب وقال بعضهم 

لكأمنا مالك واهللا إذا سئل عن مسألة واهللا واقف بني اجلنة والنار وقال ما شئ أشد علي من أن أسأل عن مسألة من 
 احلالل واحلرام

 ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا وإن أحدهم إذا سئل عن مسالة كان املوت أشرف ألن هذا هو القطع يف حكم اهللا
عليه ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكالم فيه والفتيا ولو وقفوا على ما يصريون إليه غدا لقللوا من هذا وإن عمر ابن 

رن الذى بعث فيهم النيب وكانوا جيمعون اخلطاب وعليا وعامة خيار الصحابة كانت ترد عليهم املسائل وهم خري الق
أصحاب النيب ويسألون مث حينئذ يفتون فيها وأهل زماننا هذا قد صار فخرهم الفتيا فبقدر ذلك يفتح هلم من العلم قال 

ومل يكن من أمر الناس وال من مضى من سلفنا الذين يقتضى م ومعول اإلسالم عليهم أن يقولوا هذا حالل وهذا حرام 
يقول أنا أكره كذا وأرى كذا وأما حالل وحرام فهذا االفتراء على اهللا أما مسعت قول اهللا تعاىل قل أرأيتم ما أنزل ولكن 

اهللا لكم من رزق اآلية ألن احلالل ما حلله اهللا ورسوله واحلرام ما حرماه قال موسى بن داود ما رأيت أحدا من العلماء 
عته يقول ليس نبتلى ذا األمر ليس هذا ببلدنا وكان يقول للرجل يسأله أكثر أن يقول ال أحسن من مالك ورمبا مس

اذهب حىت أنظر يف أمرك قال الراوي فقلت إن الفقه من باله وما رفعه اهللا إال بالتقوى وسأل رجل مالكا عن مسألة 
 ا قال ومن يعلمها قال وذكر أنه أرسل فيها من مسرية ستة أشهر من املغرب فقال له أخرب الذى أرسلك أنه ال علم يل

wمن علمه اهللا وسأله رجل عن مسألة استودعه إياها أهل املغرب فقال ما أدرى ما ابتلينا ذه املسألة ببلدنا وال مسعنا أحدا 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 الشاطيب-املوافقات يف أصول الشريعة                  504

من أشياخنا تكلم فيها ولكن تعود فلما كان من الغد جاء وقد محل ثقله على بغله يقوده فقال مسأليت فقال ما أدرى ما 
 الرجل يا أبا عبد اهللا تركت خلفي من يقول ليس علىهي فقال 

وجه األرض أعلم منك فقال مالك غري مستوحش إذا رجعت فأخربهم أين ال أحسن وسأله آخر فلم جيبه فقال له يا أبا 
ل عبد اهللا أجبين فقال وحيك تريد أن جتعلين حجة بينك وبني اهللا فأحتاج أنا أوال أن أنظر كيف خالصي مث أخلصك وسئ
عن مثان وأربعني مسألة فقال يف اثنتني وثالثني منها ال أدري وسئل من العراق عن أربعني مسألة فما أجاب منها إال يف 
مخس وقال قال ابن عجالن إذا أخطأ العامل ال أدري أصيبت مقاتله ويروي هذا الكالم عن ابن عباس وقال مسعت ابن 

 ال أدري وكان يقول يف أكثر ما يسأل عنه ال أدري قال عمر بن يزيد هرمز يقول ينبغي أن يورث العامل جلساءه قول
فقلت ملالك يف ذلك فقال يرجع أهل الشام إىل شامهم وأهل العراق إىل عراقهم وأهل مصر إىل مصرهم مث لعلي أرجع 

ل مرة عن نيف عما أرجع أفتيهم به قال فأخربت الليث بذلك فبكى وقال مالك واهللا أقوى من الليث أو حنو هذا وسئ
وعشرين مسألة فما أجاب منها إال يف واحدة ورمبا سئل عن مائة مسألة فيجيب منها يف مخس أو عشر ويقول يف الباقي 

ال أدري قال أبو مصعب قال لنا املغرية تعالوا جنمع كل ما بقي علينا ما نريد أن نسأل عنه مالكا فمكثنا جنمع ذلك 
ة إليه وسأله اجلواب فأجابه يف بعضه وكتب يف الكثري منه ال أدري فقال املغرية يا قوم ال وكتبناه يف قنداق ووجه به املغري

واهللا ما رفع اهللا هذا الرجل إال بالتقوى من كان منكم يسأل عن هذا فريضى أن يقول ال أدري والروايات عنه يف ال 
ك ال أدري لفعل قبل أن جييب يف مسألة أدري و ال أحسن كثرية حىت قيل لو شاء رجل أن ميأل صحيفته من قول مال

وقيل له إذا قلت أنت يا أبا عبد اهللا ال أدري فمن يدري قال وحيك أعرفتين ومن أنا وإيش مرتليت حىت أدري ما ال تدرون 
 مث أخذ حيتج حبديث ابن عمر وقال هذا ابن عمر يقول ال أدري فمن أنا وإمنا أهلك الناس العجب وطلب الرياسة

ل عن قليل وقال مرة أخرى قد ابتلى عمر بن اخلطاب ذه األشياء فلم جيب فيها وقال ابن الزبري ال أدري وهذا يضمح
وابن عمر ال أدري وسئل مالك عن مسألة فقال ال أدري فقال له السائل إا مسألة خفيفة سهلة وإمنا أردت أن أعلم ا 

فة سهلة ليس يف العلم شيء خفيف أما مسعت قول اهللا تعاىل األمري وكان السائل ذا قدر فغضب مالك وقال مسألة خفي
إنا سنلقى عليك قوال ثقيال فالعلم كله ثقيل وخباصة ما يسأل عنه يوم القيامة قال بعضهم ما مسعت قط أكثر قوال من 

ا حنن مبستيقنني مالك ال حول وال قوة إال باهللا ولو نشاء أن ننصرف بألواحنا مملوءة بقوله ال أدري إن نظن إال ظنا وم
لفعلنا وقال له ابن القاسم ليس بعد أهل املدينة أعلم بالبيوع من أهل مصر فقال مالك ومن أين علموها قال منك فقال 
مالك ما أعلمها فكيف يعلموا يب وقال ابن وهب قال مالك مسعت من ابن شهاب أحاديث كثرية ما حدثت ا قط 

 قال ليس عليها العمل وقال رجل ملالك إن الثوري حدثنا عنك يف كذا فقال إين وال أحدث ا قال الفروي فقلت له مل
ألحدث يف كذا وكذا حديثا ما أظهرا باملدينة وقيل له عند ابن عيينة أحاديث ليست عندك فقال أنا أحدث الناس بكل 

ددت أين ضربت بكل حديث منها ما مسعت إين إذا أمحق ويف رواية إين أريد أن أضلهم إذا ولقد خرجت مين أحاديث لو
سوطا ومل أحدث ا وإن كنت أجزع الناس من السياط وملا مات وجد يف تركته حديث كثري جدا مل حيدث بشيء منه 

wيف حياته وكان إذا قيل له ليس هذا احلديث عند غريك تركه وإن قيل له هذا ما حيتج به أهل البدع تركه وقيل له إن فالنا 
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من الغريب نفر وكان إذا شك يف احلديث طرحه كله وقال إمنا أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا رأيي حيدث بغرائب فقال 
فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وكل ما مل يوافق ذلك فاتركوه وقال ليس كل ما قال الرجل وإن كان فاضال 

 يتبع وجيعل سنة ويذهب به إىل األمصار

 يستمعون القول اآلية وسئل عن مسألة أجاب فيها مث قال مكانه ال أدري إمنا هو الرأي قال اهللا تعاىل فبشر عبادى الذين
وأنا أخطئ وأرجع وكل ما أقول يكتب وقال أشهب ورآين أكتب جوابه يف مسألة فقال ال تكتبها فإين ال أدري أثبت 

ته عندما يكثر عليه من السؤال يكف عليها أم ال قال ابن وهب مسعته يعيب كثرة اجلواب من العامل حني يسأل قال ومسع
ويقول حسبكم من أكثر أخطأ وكان يعيب كثرة ذلك وقال يتكلم كأنه مجل مغتلم يقول هو كذا هو كذا يهدر يف كل 

شيء وسأله رجل عراقي عن رجل وطئ دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة فأفقست البيضة عنده عن فرخ أيأكله فقال 
يكون وسأله آخر عن حنو هذا فلم جيبه فقال له مل ال جتيبين يا أبا عبد اهللا فقال لو مالك سل عما يكون ودع ما ال 

سألت عما تنتفع به أجبتك وقيل له إن قريشا تقول إنك ال تذكر يف جملسك آباءها وفضائلها فقال إمنا نتكلم فيما نرجو 
ئ رجل باملسألة اليت حيبون أن يعلموها كأا بركته قال ابن القاسم كان مالك ال يكاد جييب وكان أصحابه حيتالون أن جي

مسألة بلوى فيجيب فيها وقال البن وهب اتق هذا اإلكثار وهذا السماع الذى ال يستقيم أن حيدث به فقال إمنا أمسعه 
ألعرفه ال ألحدث به فقال له ما يسمع إنسان شيئا إال حيدث به وعلى ذلك لقد مسعت من ابن شهاب أشياء ما حتدثت 

 وأرجو أن ال أفعل ما عشت ولقد ندمت أن ال أكون طرحت من احلديث أكثر مما طرحت قال أشهب رأيت يف النوم ا
قائال يقول لقد لزم مالك كلمة عند فتواه لو وردت على اجلبال لقلعتها وذلك قوله ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا هذه مجلة 

تيا والتقليد له ويتبني بالتفاوت يف هذه األوصاف الراجح من املرجوح تدل اإلنسان على من يكون من العلماء أوىل بالف
ومل آت ا على ترجيح تقليد مالك وإن كان أرجح بسبب شدة اتصافه ا ولكن لتتخذ قانونا يف سائر العلماء فإا 

 موجودة يف سائر هداة اإلسالم غري أن بعضهم أشد اتصافا ا من بعض

  

  ن المستفتي التكليف بالعمل عند فقد المفتي إذا لم يكن له به علم ال من جهة اجتهاد معتبر وال من تقليدالمسألة الثامنة يسقط ع

والدليل على ذلك أمور أحدها أنه إذا كان اتهد يسقط عنه التكليف عند تعارض األدلة عليه على الصحيح حسبما تبني 
سا أحق وأوىل والثاين أن حقيقة هذه املسألة راجعة إىل العمل قبل يف موضعه من األصول فاملقلد عند فقد العلم بالعمل رأ

تعلق اخلطاب واألصل يف األعمال قبل ورود الشرائع سقوط التكليف إذ ال حكم عليه قبل العلم باحلكم إذ شرط 
لو كان مكلفا التكليف عند األصوليني العلم باملكلف به وهذا غري عامل بالفرض فال ينتهض سببه على حال والثالث أنه 

بالعمل لكان من تكليف ما ال يطاق إذ هو مكلف مبا ال يعلم وال سبيل له إىل الوصول إليه فلو كلف به لكلف مبا ال 
يقدر على االمتثال فيه وهو عني احملال إما عقال وإما شرعا واملسألة بينة فصل ويتصور يف هذا العمل أمران أحدمها فقد 

w رد عليه تكليف ألبتةالعلم به أصال فهو كمن مل ي
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والثاين فقد العلم لوصفه دون أصله كالعامل بالطهارة أو الصالة أو الزكاة على اجلملة لكنه ال يعلم كثريا من تفاصيلها 
وتقييداا وأحكام العوارض فيها كالسهو وشبهه فيطرأ عليه فيها ما ال علم له بوجه العمل به وكال الوجهني يتعلق به 

  ائع ال ميكن استيفاء الكالم فيها وكتب الفروع أخص ا من هذا املوضع أحكام حبسب الوق

 المسألة التاسعة فتاوي المجتهدين بالنسبة إلى العوام كاألدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين

ظر يف األدلة والدليل عليه أن وجود األدلة بالنسبة إىل املقلدين وعدمها سواء إذ كانوا ال يستفيدون منها شيئا فليس الن
واالستنباط من شأم وال جيوز ذلك هلم ألبتة وقد قال تعاىل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون واملقلد غري عامل فال 

يصح له إال سؤال أهل الذكر وإليهم مرجعه يف أحكام الدين على اإلطالق فهم إذا القائمون له مقام الشارع وأقواهلم 
ا فإنه إذا كان فقد املفيت يسقط التكليف فذلك مساو لعدم الدليل إذ ال تكليف إال بدليل فإذا مل قائمة مقام الشارع وأيض

يوجد دليل على العمل سقط التكليف به فكذلك إذا مل يوجد مفت يف العمل فهو غري مكلف به فثبت أن قول اتهد 
ارض األدلة على اتهد وترجيح بعضها على بعض دليل العامي واهللا أعلم ويتعلق بكتاب االجتهاد نظران أحدمها يف تع

 واآلخر يف أحكام السؤال واجلواب

  

  كتاب لواحق االجتهاد

   وفيه نظران 

  النظر األول في التعارض والترجيح 

  

  المسألة األولى ال تعارض في الشريعة في نفس األمر بل في نظر المجتهد 

 من ذكرها وهى أن كل من حتقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده ال فالنظر األول فيه مسائل بعد أن نقدم مقدمة ال بد
تكاد تتعارض كما أن كل من حقق مناط املسائل فال يكاد يقف يف متشابه ألن الشريعة ال تعارض فيها ألبتة فاملتحقق ا 

لى تعارضهما حبيث متحقق مبا يف األمر فيلزم أن ال يكون عنده تعارض ولذلك ال جتد ألبتة دليلني أمجع املسلمون ع
وجب عليهم الوقوف لكن ملا كان أفراد اتهدين غري معصومني من اخلطأ أمكن التعارض بني األدلة عندهم فإذا ثبت 

  هذا فنقول 

  المسألة األولى التعارض إما أن يعتبر من جهة ما في نفس األمر وإما من جهة نظر المجتهد

طالق وقد مر آنفا يف كتاب االجتهاد من ذلك يف مسألة أن الشريعة على  أما من جهة ما يف نفس األمر فغري ممكن بإ
قول واحد ما فيه كفاية وأما من جهة نظر اتهد فممكن بال خالف إال أم إمنا نظروا فيه بالنسبة إىل كل موضع ال 

w ميكن فيه اجلمع بني الدليلني وهو صواب فإنه إن أمكن اجلمع فال تعارض
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 الشاطيب-املوافقات يف أصول الشريعة                  507

املطلق مع املقيد وأشباه ذلك لكنا نتكلم هنا حبول اهللا تعاىل فيما مل يذكروه من الضرب الذى ال كالعام مع اخلاص و
ميكن فيه اجلمع ونستجر من الضرب املمكن فيه اجلمع أنواعا مهمة ومبجموع النظر يف الضربني يسهل إن شاء اهللا على 

   التوفيق فأما ما ال ميكن فيه اجلمع وهى اتهد يف هذا الباب ما عسر على كثري ممن زاول االجتهاد وباهللا

  المسألة الثانية فإنه قد مر في كتاب االجتهاد أن محال الخالف دائرة بين طرفي نفي وإثبات

 ظهر قصد الشارع يف كل واحد منهما فإن الواسطة آخذة من الطرفني بسبب هو متعلق الدليل الشرعي فصارت 
 النفي ودليل اإلثبات فتعارض عليها الدليالن فاحتيج إىل الترجيح وإال فالتوقف وتصري الواسطة يتجاذا الدليالن معا دليل

من املتشاات وملا كان قد تبني يف ذلك األصل هذا املعىن مل حيتج إىل مزيد إال أن األدلة كما يصح تعارضها على ذلك 
 لد ألن نسبتهما إليه نسبة الدليلني إىلالترتيب كذلك يصح تعارض ما يف معناها كما يف تعارض القولني على املق

اتهد ومنه تعارض العالمات الدالة على األحكام املختلفة كما إذا انتهب نوع من املتاع يندر وجود مثله من غري 
 اإلنتهاب فريى مثله يف يد رجل ورع فيدل

ان ومنه تعارض األشباه اجلارة إىل صالح ذي اليد على أنه حالل ويدل ندور مثله من غري النهب على أنه حرام فيتعارض
األحكام املختلفة كالعبد فإنه آدمي فيجري جمرى األحرار يف امللك ومال فيجري جمرى سائر األموال يف سلب امللك ومنه 
تعارض األسباب كاختالط امليتة بالذكية والزوجة باألجنبية إذ كل واحدة منهما تطرق إليها احتمال وجود السبب احمللل 

رم ومنه تعارض الشروط كتعارض البينتني إذا قلنا إن الشهادة شرط يف إنفاذ احلكم فإحدامها تقتضي إثبات أمر واحمل
واألخرى تقتضي نفيه وكذلك ما جرى جمرى األمور داخل يف حكمها ووجه الترجيح يف هذا الضرب غري منحصر إذ 

 تقضي بعدم االتفاق بني اجلزئيات حبيث حيكم على كل الوقائع اجلزئية النوعية أو الشخصية ال تنحصر وجماري العادات
جزئي حبكم جزئي واحد بل ال بد من ضمائم حتتف وقرائن تقترن مما ميكن تأثريه يف احلكم املقرر فيمتنع إجراؤه يف مجيع 

رض فال اجلزئيات وهذا أمر مشاهد معلوم وإذا كان كذلك فوجوه الترجيح جارية جمرى األدلة الواردة على حمل التعا
ميكن يف هذه احلال اإلحالة على نظر اتهد فيه وقد تقدم هلذا املعىن تقرير يف أول كتاب االجتهاد وحقيقة النظر االلتفات 

 إىل

كل طرف من الطرفني أيهما أسعد وأغلب أو أقرب بالنسبة إىل تلك الواسطة فيبىن على إحلاقها به من غري مراعاة 
سألة العبد يف مذهب مالك ومن خالفه وأشباهها فصل هذا وجه النظر يف الضرب األول للطرف اآلخر أو مع مراعاته م

 على ظاهر كالم األصوليني وإذا تأملنا املعىن فيه وجدناه راجعا إىل الضرب الثاين وأن الترجيح راجع إىل وجه

  ميكن فيه اجلمع وهى من اجلمع وإبطال أحد املتعارضني حسبما يذكر على أثر هذا حبول اهللا تعاىل وأما ما 

  المسألة الثالثة فنقول لتعارض األدلة 

يف هذا الضرب صور إحداها أن يكون يف جهة كلية مع جهة جزئية حتتها كالكذب احملرم مع الكذب لإلصالح بني 
ى كل الزوجني وقتل املسلم احملرم مع القتل قصاصا أو بالزىن فهو إما أن يكون اجلزئي رخصة يف ذلك الكلي أوال وعل w
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تقدير فقد مر يف هذا الكتاب ما يقتبس منه احلكم تعارضا وترجيحا وذلك يف كتاب األحكام وكتاب األدلة فال فائدة يف 
 التكرار والثانية أن يقع يف جهتني جزئيتني كلتامها داخلة حتت كلية واحدة

يون يف الضرب األول الذى ال ميكن كتعارض حديثني أو قياسني أو عالمتني على جزئية واحدة وكثريا ما يذكره األصول
فيه اجلمع ولكن وجه النظر فيه أن التعارض إذا ظهر فال بد من أحد أمرين إما احلكم على أحد الدليلني باإلمهال فيقي 
اآلخر هو املعمل ال غري وذلك ال يصح إال مع فرض إبطاله بكونه منسوخا أو تطريق غلط أو وهم يف السند أو يف املنت 

رب آحاد أو كونه مظنونا يعارض مقطوعا به إىل غري ذلك من الوجوه القادحة يف اعتبار ذلك الدليل وإذا فرض إن كان خ
أحد هذه األشياء مل ميكن فرض اجتماع دليلني فيتعارضا وقد سلموا أن أحدمها منسوخا ال يعد معارضا فكذلك ما يف 

 رد عن معارض من أصلمعناه فاحلكم إذا للدليل الثابت عند اتهد كما لو انف

واألمر الثاين احلكم عليهما معا باألعمال ويلزم من هذا أن ال يتوارد الدليالن على حمل التعارض من وجه واحد ألنه حمال 
مع فرض أعماهلما فيه فإمنا يتواردان من وجهني وإذ ذاك يرتفع التعارض ألبتة إال أن هذا األعمال تارة يرد على حمل 

سألة العبد يف رأي مالك فإنه أعمل حكم امللك له من وجه وأمهل ذلك من وجه وتارة خيص أحد التعارض كما يف م
الدليلني فال يتواردان على حمل التعارض معا بل يعمل يف غريه ويهمل بالنسبة إليه ملعىن اقتضى ذلك ويدخل حتت هذا 

كور يف أول كتاب االجتهاد وكذلك يف فرض الوجه كل ما يستثنيه اتهد صاحب النظر يف حتقيق املناط اخلاص املذ
الكفاية املذكور يف كتاب األحكام والصورة الثالثة أن يقع التعارض يف جهتني جزئيتني ال تدخل إحدامها حتت األخرى 

 وال ترجعان إىل كلية واحدة كاملكلف ال جيد ماء وال متيمما فهو بني أن يترك مقتضى أقيموا الصالة ملقتضى إذا قمتم إىل

 الصالة فاغسلوا إىل آخرها أو يعكس فإن الصالة راجعة إىل كلية من الضروريات والطهارة

راجعة إىل كلية من التحسينيات على قول من قال بذلك أو معارضة أقيموا الصالة لقوله وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
يح إىل أصله الكلي فإن رجح الكلي فكذلك شطره بالنسبة إىل من التبست عليه القبلة فاألصل أن اجلزئي راجع يف الترج

جزئيه أو مل يرجح فجزئيه مثله ألن اجلزئي معترب بكليه وقد ثبت ترجيحه فكذلك يترجح جزئيه وأيضا فقد تقدم أن 
اجلزئي خادم لكليه وليس الكلي مبوجود يف اخلارج إال يف اجلزئي فهو احلامل له حىت إذا اخنرم فقد ينخرم الكلي فهذا إذا 

ضمن له فلو رجح غريه من اجلزئيات غري الداخلة معه يف كلية للزم ترجيح ذلك الغري على الكلي وقد فرضنا أن الكلي مت
املفروض هو املقدم على اآلخر فال بد من تقدمي جزئيه كذلك وقد اجنر يف هذه الصورة حكم الكليات الشاملة هلذه 

 مقتبسة من كتاب املقاصد من هذا الكتاب واحلمد هللا والصورة اجلزئيات فال حاجة إىل الكالم فيها مع أن أحكامها
 الرابعة أن يقع التعارض يف كليني من نوع واحد وهذا يف

ظاهره شنيع ولكنه يف التحصيل صحيح ووجه شناعته أن الكليات الشرعية قد مر أا قطعية ال مدخل فيها للظن 
كن اجلمع بينهما فيه إذا كان املوضوع له اعتباران فال يكون وتعارض القطعيات حمال وأما وجه الصحة فعلى ترتيب مي

تعارضا يف احلقيقة وكذلك اجلزئيان إذا دخال حتت كلي واحد وكان موضوعهما واحد إال أن له اعتبارين فاجلزئيان 
بالنسبة إىل شخص أمثلتهما كثرية وقد مر منها ومن األمثلة امليل وحنوه يف حتديد طلب املاء للطهور فقد يكون فيه مشقة  w
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فيباح له التيمم وال يشق بالنسبة إىل آخر فيمنع من التيمم فقد تعارض على امليل دليالن لكن بالنسبة إىل شخصني وهكذا 
 ركوب البحر مينع منه بعض ويباح لبعض والزمان واحد لكن بالنسبة إىل ظن السالمة والغرق وأشباه ذلك

تبار فلنذكر له مثاال عاما يقاس عليه ما سواه إن شاء اهللا وذلك أن اهللا تعاىل وأما التعارض يف الكليني على ذلك االع
وصف الدنيا بوصفني كاملتضادين وصف يقتضي ذمها وعدم االلتفات إليها وترك اعتبارها ووصف يقتضي مدحها 

جهان أحدمها أا ال وااللتفات إليها وأخذ ما فيها بيد القبول على ألنه شيء عظيم مهدي من ملك عظيم فاألول له و
جدوى هلا وال حمصول عندها ومن ذلك قوله تعاىل إمنا احلياة الدنيا لعب وهلو وزينة وتفاخر بينكم اآلية فأخرب أا مثل 

اللعب واللهو الذي ال يوجد يف شئ وال نفع فيه إال جمرد احلركات والسكنات اليت ال طائل حتتها وال فائدة وراءها وقوله 
ياة الدنيا إال متاع الغرور فحصر فائدا يف الغرور املذموم العاقبة وقوله تعاىل وما احلياة الدنيا إال هلو ولعب تعاىل وما احل

وإن الدار اآلخرة هلى احليوان وقوله تعاىل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنني إىل قوله ذلك متاع احلياة الدنيا 
نيا إىل غري ذلك من اآليات وكذلك األحاديث يف هذا املعىن كقوله لو كانت الدنيا تزن وقال املال والبنون زينة احلياة الد

 عند اهللا جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة

ماء وهى كثرية جدا وعلى هذا املنوال نسج الزهاد ما نقل عنهم من ذم الدنيا وأا ال شيء والثاين أا كالظل الزائل 
 قوله تعاىل إمنا مثل احلياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات األرض إىل قوله كأن مل واحللم املنقطع ومن ذلك

تغن باألمس وقوله إمنا هذه احلياة الدنيا متاع وقوله ال يغرنك تقلب الذين كفروا يف البالد متاع قليل اآلية وقوله إمنا مثل 
 به نبات األرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وغري ذلك من اآليات املفهم احلياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط

معىن االنقطاع والزوال وبذلك تصري كأن مل تكن واألحاديث يف هذا أيضا كثرية كقوله عليه الصالة والسالم مايل 
 اقيةوللدنيا ما أنا يف الدنيا إال كراكب حتت شجرة مث راح وتركها وهو حادي الزهاد إىل الدار الب

وأما الثاين من الوصفني فله وجهان أيضا أحدمها ما فيها من الداللة على وجود الصانع ووحدانيته وصفاته العلى وعلى 
الدار اآلخرة كقوله تعاىل أفلم ينظروا إىل السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما هلا من فروج إىل كذلك اخلروج وقوله 

 أارا اآلية وقوله يا أيها الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب أمن جعل األرض قرارا وجعل خالهلا
مث من نطفة اآلية وقوله قل ملن األرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون هللا إىل غري ذلك من اآليات اليت هي دالئل 

لى عباده وتعرف إليهم ا يف أثناء ذلك واعتربها على العقائد وبراهني على التوحيد والثاين أا منن ونعم امنت اهللا ا ع
ودعا إليها بنصبها هلم وبثها فيهم كقوله تعاىل اهللا الذى خلق السموات واألرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 

زل من الثمرات رزقا لكم إىل قوله وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها وقوله الذى جعل لكم األرض فراشا والسماء بناء وأن
السماء ماء اآلية وقوله هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر إىل قوله وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها 
وفيها واهللا جعل لكم مما خلق ظالال وجعل لكم من اجلبال أكنانا اآلية ويف أول السورة واألنعام خلقها لكم فيها دفء 

م فيها مجال حني ترحيون وحني تسرحون مث قال واخليل والبغال واحلمري لتركبوها وزينة ومنافع ومنها تأكلون مث قال ولك
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فامنت تعاىل ههنا وعرف بنعم من مجلتها اجلمال والزينة وهو الذى ذم به الدنيا يف قوله إمنا احلياة الدنيا لعب وهلو وزينة 
 إىل غري ذلك بل حني عرف بنعيم اآلخرة امنت بأمثاله يف الدنيا

قوله يف سدر خمضود وطلح منضود وظل ممدود وهو قوله واهللا جعل لكم مما خلق ظالال وقال وهلم فيها أزواج مطهرة ك
وقال واهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجا وهو كثري حىت إنه قال يف اجلنة فيها أار من ماء غري آسن إىل آخر أنواع 

أحيا به األرض بعد موا إىل أن قال وأوحى ربك إىل النحل أن اختذى األار األربعة وقال واهللا أنزل من السماء ماء ف
من اجلبال بيوتا إىل قوله فيه شفاء للناس وهو كثري أيضا فأنزل األحكام وشرع احلالل واحلرام ختليصا هلذه النعم اليت 

 أنثى وهو مؤمن فلنحيينه خلقها هلا من شوائب الكدرات الدنيويات واألخرويات وقال تعاىل من عمل صاحلا من ذكر أو
حياة طيبة يعين يف الدنيا ولنجزينهم أجرهم يعين يف اآلخرة وقال حني أمنت بالنعم كلوا من مثره إذا أمثر وينعه كلوا من 
رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور وقال يف بعضها ولتبتغوا من فضله فعد طلب الدنيا فضال كما عد حب 

فضال والدالئل أكثر من االستقصاء فاقتضى الوصف األول املضادة للثاين فالوجه األول من الوصف اإلميان وبغض الكفر 
األول يضاد هذا الوجه األخري من الوصف الثاين وهو ظاهر ألن عدم اعتبارها وأا جمرد لعب ال حمصول له مضاد لكوا 

 الثاين ألن كوا زائلة وظال يتقلص عما قريب نعما وفضال والوجه الثاين من الوصف األول مضاد لألول من الوصف
مضاد لكوا براهني على وجود الباري ووحدانيته وإتصافه بصفات الكمال وعلى أن اآلخرة حق فهي مرآة يرى فيها 

 احلق يف كل ما هو حق وهذا ال تنفصل

العلم الذى تعطيه فذلك األمر موجود الدنيا فيه من اآلخرة بل هو يف الدنيا ال يفىن ألا إذا كانت موضوعة ألمر وهو 
فيها حتقيقه وهو ال يفىن وإن فىن منها ما يظهر للحس وذلك املعىن ينتقل إىل اآلخرة فتكون هنالك نعيما فاحلاصل أن ما 

بث فيها من النعم اليت وضعت عنوانا عليه كجعل اللفظ دليال على املعىن باق وإن فىن العنوان وكذلك ضد كوا 
طالق فالوصفان إذا متضادان والشريعة مرتهة عن التضاد مربأة عن االختالف فلزم من ذلك أن توارد الوصفني منقضية بإ

على جهتني خمتلفتني أو حالتني متنافيتني بيانه أن هلا نظرين أحدمها نظر جمرد من احلكمة اليت وضعت هلا الدنيا من كوا 
ل إمنا يعترب فيها كوا عيشا ومقتنصا للذات ومآال للشهوات انتظاما يف متعرفا متعرفا للحق ومستحقا لشكر الواضع هلا ب

سلك البهائم فظاهر أا من هذه اجلهة قشر بال لب ولعب بال جد وباطل بال حق ألن صاحب هذا النظر مل ينل منها إال 
ئ فذلك كأضغاث األحالم مأكوال ومشروبا وملبوسا ومنكوحا ومركوبا من غري زائد مث يزول عن قريب فال يبقى منه ش

فكل ما وصفته الشريعة فيها على هذا الوجه حق وهو نظر الكفار الذين مل يبصروا منها إال ما قال تعاىل من أا لعب 
وهلو وزينة وغري ذلك مما وصفها به ولذلك صارت أعماهلم كسراب بقيعة حيسبه الظمآن ماء حىت إذا جاءه مل جيده شيئا 

 دمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراوىف اآلية األخرى وق

والثاين نظر غري جمرد من احلكمة اليت وضعت هلا الدنيا فظاهر أا مألى من املعارف واحلكم مبثوث فيها من كل شئ 
خطري مما ال يقدر على تأدية شكر بعضه فإذا نظر إليها العاقل وجد كل نعمة فيها جيب شكرها فانتدب إىل ذلك حسب 

wدرته ويئته وصار ذلك القشر حمشوا لبا بل صار القشر نفسه لبا ألن اجلميع نعم طالبة للعبد أن يناهلا فيشكر هللا ا ق
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وعليها والربهان مشتمل على النتيجة بالقوة أو بالفعل فال دق وال جل يف هذه الوجوه إال والعقل عاجز عن بلوغ أدىن ما 
تعاىل عن الدنيا بأا جد وأا حق كقوله تعاىل أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا وقوله فيه من احلكم والنعم ومن ههنا أخرب 

وما خلقنا السموات واألرض وما بينهما باطال وقوله وما خلقنا السموات واألرض وما بينهما العبني ما خلقنامها إال 
باحلق إىل غري ذلك وألجل هذا صارت باحلق أومل يتفكروا ىف أنفسهم ما خلق اهللا السموات واألرض وما بينهما إال 

أعمال أهل النظر معتربة مثبتة حىت قيل فلهم أجر غري ممنون من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة فالدنيا من جهة النظر األول مذمومة وليست مبذمومة من جهة النظر الثاين بل هي حممودة فذمها بإطالق ال يستقيم 

 مدحها بإطالق ال يستقيم واألخذكما أن 

هلا من اجلهة األوىل مذموم يسمى أخذه رغبة يف الدنيا وحبا يف العاجلة وضده هو الزهد فيها وهو تركها من تلك اجلهة 
وال شك أن تركها من تلك اجلهة مطلوب واألخذ هلا من اجلهة الثانية غري مذموم وال يسمى أخذه رغبة فيها وال الزهد 

ه اجلهة حممود بل يسمى سفها وكسال وتبذيرا ومن هنا وجب احلجر على صاحب هذه احلالة شرعا وألجله فيها من هذ
كان الصحابة طالبني هلا مشتغلني ا عاملني فيها ألا من هذه اجلهة عون على شكر اهللا عليها وعلى اختاذها مركبا 

ا مسع أخبارهم يف طلبها من يتوهم أم طالبون هلا من لآلخرة وهم كانوا أزهد الناس فيها وأورع الناس يف كسبها فرمب
اجلهة األوىل جلهله ذا االعتبار وحاش هللا من ذلك إمنا طلبوها من اجلهة الثانية فصار طلبهم هلا من مجلة عبادام كما 

وحشرنا معهم ووفقنا ملا أم تركوا طلبها من اجلهة األوىل فكان ذلك أيضا من مجلة عبادام رضى اهللا عنهم وأحلقنا م 
وفقهم له مبنه وكرمه فتأمل هذا الفصل فإن فيه رفع شبه كثرية ترد على الناظر يف الشريعة وىف أحوال أهلها وفيه رفع 

مغالط تعترض للسالكني لطريق اآلخرة فيفهمون الزهد وترك الدنيا على غري وجهه كما يفهمون طلبها على غري وجهه 
عا ويذمون ما ال يذم شرعا وفيه أيضا من الفوائد فصل القضية بني املختلفني يف مسألة الفقر فيمدحون ما ال ميدح شر

والغىن وأن ليس الفقر أفضل من الغىن بإطالق وال الغىن أفضل بإطالق بل األمر يف ذلك يتفصل فإن الغىن إذا أمال إىل 
ه وإن أمال إىل إيثار اآلجلة فإنفاقه يف وجهه إيثار العاجلة كان بالنسبة إىل صاحبه مذموما وكان الفقر أفضل من

 واالستعانة به على التزود للمعاد فهو أفضل من الفقر واهللا املوفق بفضله

فصل واعلم أن أكثر أحكام هذا النظر مذكور يف أثناء الكتاب فلذلك اختصر القول فيه وأيضا فإن مث أحكاما أخر تتعلق 
نسبة إىل أصول هذا الكتاب كالفروع فلم نتعرض هلا ألن املضطلع ا يدرك احلكم به قلما يذكرها األصوليون ولكنها بال

فيها بأيسر النظر واهللا املستعان وإمنا ذكر هنا ما هو كالضابط احلاصر واألصل العتيد ملن تشوف إىل ضوابط التعارض 
فيه من متقدم ومتأخر والذي يليق والترجيح النظر الثاين يف أحكام السؤال واجلواب وهو علم اجلدل وقد صنف الناس 

منه بغرض هذا الكتاب فرض مسائل املسائلة األوىل إن السؤال إما أن يقع من عامل أو غري عامل وأعىن بالعامل اتهد وغري 
يف العامل املقلد وعلى كال التقديرين إما أن يكون املسئول عاملا أو غري عامل فهذه أربعة أقسام األول سؤال العامل وذلك 

 املشروع يقع على وجوه كتحقيق
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ما حصل أو رفع إشكال عن له وتذكر ما خشى عليه النسيان أو تنبيه املسئول على خطأ يورده مورد االستفادة أو نيابة 
منه عن احلاضرين من املتعلمني أو حتصيل ما عسى أن يكون فاته من العلم والثاين سؤال املتعلم ملثله وذلك أيضا يكون 

كمذاكرته له مبا مسع أو طلبه منه ما مل يسمع مما مسعه املسئول أو مترنه معه يف املسائل قبل لقاء العامل أو على وجوه 
التهدي بعقله إىل فهم ما ألقاه العامل والثالث سؤال العامل للمتعلم وهو على وجوه كذلك كتنبيهه على موضع إشكال 

مه إن كان لفهمه فضل أو تنبيهه على ما علم ليستدل به على ما مل يطلب رفعه أو اختبار عقله أين بلغ واالستعانة بفه
يعلم والرابع وهو األصل األول سؤال املتعلم للعامل وهو يرجع إىل طلب علم ما مل يعلم فأما األول والثاين والثالث 

لرابع فليس اجلواب فاجلواب عنه مستحق إن علم ما مل مينع من ذلك عارض معترب شرعا وإال فاالعتراف بالعجز وأما ا
 مبستحق بإطالق بل فيه تفصيل فيلزم اجلواب

إذا كان عاملا مبا سئل عنه متعينا عليه يف نازلة واقعة أو يف أمر فيه نص شرعي بالنسبة إىل املتعلم ال مطلقا ويكون السائل 
عي وأشباه ذلك وقد ال يلزم ممن حيتمل عقله اجلواب وال يؤدي السؤال إىل تعمق وال تكلف وهو مما ينبين عليه عمل شر

اجلواب يف مواضع كما إذا مل يتعني عليه أو املسألة اجتهادية ال نص فيها للشارع وقد ال جيوز كما إذا مل حيتمل عقله 
اجلواب أو كان فيه تعمق أو أكثر من السؤاالت اليت هي من جنس األغاليط وفيه نوع اعتراض وال بد من ذكر مجلة 

  ىن حبول اهللا يف أثناء املسائل اآلتية يتبني ا هذا املع

  المسألة الثانية اإلكثار من األسئلة مذموم

 والدليل عليه النقل املستفيض من الكتاب والسنة وكالم السلف الصاحل من ذلك قوله تعاىل يا أيها آمنوا ال تسألوا عن 
 وهللا على الناس حج البيت اآلية فقال رجل يا تسؤكم اآلية وىف احلديث أنه عليه الصالة والسالم قرأ أشياء إن تبد لكم

رسول اهللا أكل عام فأعرض مث قال يا رسول اهللا أكل عام ثالثا وىف كل ذلك يعرض وقال يف الرابعة والذى نفسي بيده 
 لو قلتها لوجبت ولو وجبت ما قمتم ا ولو مل تقوموا ا لكفرمت فذروين ما تركتكم وىف مثل هذا نزلت ال تسألوا عن

أشياء اآلية وكره عليه الصالة والسالم املسائل وعاا وى عن كثرة السؤال وكان عليه الصالة والسالم يكره السؤال 
فيما مل يرتل فيه حكم وقال إن اهللا فرض فرائض فال تضيعوها وى عن أشياء فال تنتهكوها وحد حدودا فال تعتدوها 

 حثوا عنها وقال ابن عباس ما رأيت قوما خريا من أصحاب حممدوعفا عن أشياء رمحة بكم ال عن نسيان فال تب

ما سألوه إال عن ثالث عشرة مسألة حىت قبض كلهن يف القرآن ويسألونك عن احمليض ويسألونك عن اليتامى يسألونك 
سلمني يف عن الشهر احلرام ما كانوا يسألون إال عما ينفعهم يعىن أن هذا كان الغالب عليهم وىف احلديث إن أعظم امل

املسلمني جرما من سأل عن شئ مل حيرم عليه فحرم عليهم من أجل مسألته وقال ذروين ما تركتكم فإمنا هلك من قبلكم 
بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم وقام يوما وهو يعرف يف وجهه الغضب فذكر الساعة وذكر قبلها أمورا عظاما مث 

 فواهللا ال تسألوين عن شئ إال أخربتكم به ما دمت يف مقامي هذا قال فأكثر قال من أحب أن يسأل عن شئ فليسأل عنه
الناس من البكاء حني مسعوا ذلك وأكثر رسول اهللا أن يقول سلوين فقام عبد اهللا ابن حذافة السهمي فقال من أيب فقال 

wهللا رضينا باهللا ربا وباإلسالم أبوك حذافة فلما أكثر أن يقول سلوين برك عمر بن اخلطاب على ركبتيه فقال يا رسول ا
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دينا ومبحمد نبينا قال فسكت رسول اهللا حني قال عمر ذلك وقال أوال والذي نفسي بيده لقد عرضت علي اجلنة والنار 
آنفا يف عرض هذا احلائط وأنا أصلي فلم أر كاليوم يف اخلري والشر وظاهر هذا املساق يقتضي أنه إمنا قال سلوين يف 

 يال م يف السؤال حىت يروا عاقبة ذلك وألجل ذلك ورد يف اآلية قوله إن تبد لكم تسؤكممعرض الغضب تنك

ومثل ذلك قصة أصحاب البقرة فقد روى عن ابن عباس أنه قال لو ذحبوا بقرة ما ألجزأم ولكن شددوا فشدد اهللا 
 اهللا يف كتابه من علم فأمحد اهللا وما عليهم حىت ذحبوها وما كادوا يفعلون وقال الربيع بن خيثم يا عبد اهللا ما علمك

استأثر عليك به من علم فكله إىل عامله وال تتكلف فإن اهللا يقول لنبيه عليه الصالة والسالم قل ما أسألكم عليه من أجر 
وما أنا من املتكلفني اخل وعن ابن عمر قال ال تسألوا عما مل يكن فإين مسعت عمر يلعن من سأل عما مل يكن وىف 

يث أنه عليه الصالة والسالم ى عن األغلوطات فسره األوزاعي فقال يعىن صعاب املسائل وذكرت املسائل عند احلد
معاوية فقال أما تعلمون أن رسول اهللا ى عن عضل املسائل وعن عبدة بن أيب لبابة قال وددت أن حظى من أهل هذا 

ئل كما يتكاثرون أهل الدراهم بالدراهم وورد يف احلديث الزمان أن ال أسأهلم عن شئ وال يسألوين يتكاثرون باملسا
إياكم وكثرة السؤال وسئل مالك عن حديث اكم عن قيل وقال وكثرة السؤال قال أما كثرة السؤال فال أدري أهو ما 

ن أشياء إن تبد أنتم فيه مما أاكم عنه من كثرة املسائل فقد كره رسول اهللا املسائل وعاا وقال اهللا تعاىل ال تسألوا ع
لكم تسؤكم فال أدري أهو هذا أم السؤال يف االستعطاء وعن عمر بن اخلطاب أنه قال على املنرب أحرج باهللا على كل 
امرئ سأل عن شئ مل يكن فإن اهللا بني ما هو كائن وقال ابن وهب قال يل مالك وهو ينكر كثرة اجلواب للمسائل يا 

  وما ملعبد اهللا ما علمته فقل به ودل عليه

تعلم فاسكت عنه وإياك أن تتقلد للناس قالدة سوء وقال األوزاعي إذا أراد اهللا أن حيرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه 
األغاليط وعن احلسن قال إن شرار عباد اهللا الذين جييئون بشرار املسائل يعنتون ا عباد اهللا وقال الشعيب واهللا لقد بغض 

جد حىت هلو أبغض إىل من كناسة داري قلت من هم يا أبا عمر قال أال رأيتيون وقال ما كلمة أبغض هؤالء القوم إيل املس
إىل من رأيت وقال أيضا لداود أال احفظ عىن ثالثا إذا سئلت عن مسألة فأجبت فيها فال تتبع مسألتك أرأيت فإن اهللا 

ية إذا سئلت عن مسألة فال تقس شيئا بشئ فرمبا حرمت قال يف كتابه أرأيت من اختذ إهله هواه حىت فرغ من اآلية والثان
حالال أو حللت حراما والثالثة إذا سئلت عما ال تعلم فقل ال أعلم وأنا شريكك وقال حيىي بن أيوب بلغين أن أهل العلم 

متابعة املسائل كانوا يقولون إذا أراد اهللا أن ال يعلم عبده أشغله باألغاليط واآلثار كثرية واحلاصل أن كثرة السؤال و
باألحباث العقلية واالحتماالت النظرية مذموم وقد كان أصحاب رسول اهللا قد وعطوا يف كثرة السؤال حىت امتنعوا منه 

وكانوا حيبون أن جيئ األعراب فيسألون حىت يسمعوا كالمه وحيفظوا منه العلم أال ترى ما يف الصحيح عن أنس قال ينا 
 أن

كان يعجبنا أن جيئ الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله وحنن نسمع ولقد أمسكوا عن نسأل رسول اهللا عن شئ ف
السؤال حىت جاء جربيل فجلس إىل النيب فسأله عن اإلسالم واإلميان واإلحسان والساعة وأمارا مث أخربهم عليه الصالة 

w أنس ال يقدم عليه يف السؤال كثريا وكان والسالم أنه جربيل وقال أراد أن تعلموا إذ مل تسألوا وهكذا كان مالك بن
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أصحابه يهابون ذلك قال أسد بن الفرات وقد قدم على مالك وكان ابن القاسم وغريه من أصحابه جيعلونين أسأله عن 
املسألة فإذا أجاب يقولون قل له فإن كان كذا فأقول له فضاق علي يوما فقال يل هذه سليسلة بنت سليسلة إن أردت 

بالعراق وإمنا كان مالك يكره فقه العراقيني وأحواهلم اليغاهلم يف املسائل وكثرة تفريعهم يف الرأي وقد جاء هذا فعليك 
عن عائشة أن امرأة سألتها عن قضاء احلائض الصوم دون الصالة فقالت هلا أحرورية أنت انكارا عليها السؤال عن مثل 

 كيف أغرم ما ال شرب وال أكل وال شهق وال استهل ومثل ذلك هذا وقضى النيب يف اجلنني بغرة فقال الذى قضى عليه
بطل فقال عليه الصالة والسالم إمنا هذا من إخوان الكهان وقال ربيعة لسعيد يف مسألة عقل األصابع حني عظم جرحها 

 ابن أخي واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد أعراقي أنت فقلت بل عامل متثبت أو جاهل متعلم فقال هي السنة يا
 وهذا كاف يف كراهية كثرة السؤال يف اجلملة

فصل ويتبني من هذا أن لكراهية السؤال مواضع نذكر منها عشرة مواضع أحدها السؤال عما ال ينفع يف الدين كسؤال 
 ال يزال عبد اهللا بن حذافة من أيب وروى يف التفسري أنه عليه الصالة والسالم سئل ما بال اهلالل يبدو رقيقا كاخليط مث

ينمو حىت يصري بدرا مث ينقص إىل أن يصري كما كان فأنزل اهللا يسألونك عن األهلة اآلية فأمنا أجيب مبا فيه من منافع 
الدين والثاين أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته كما سأل الرجل عن احلج أكل عام مع أن قوله تعاىل وهللا على الناس 

بد الطالقة ومثله سؤال بين إسرائيل بعد قوله إن اهللا يأمركم أن تذحبوا بقرة والثالث حج البيت قاض بظاهره أنه لأل
السؤال من غري احتياج إليه يف الوقت وكان هذا واهللا أعلم خاص مبا مل يرتل فيه حكم وعليه يدل قوله ذروين ما تركتكم 

أن يسأل عن صعاب املسائل وشرارها كما وقوله وسكت عن أشياء رمحة لكم ال عن نسيان فال تبحثوا عنها والرابع 
 جاء يف النهي عن األغلوطات واخلامس أن يسأل عن علة احلكم وهو من قبيل التعبدات اليت ال يعقل هلا

معىن أو السائل ممن ال يليق به ذلك السؤال كما يف حديث قضاء الصوم دون الصالة والسادس أن يبلغ بالسؤال إىل حد 
لك يدل قوله تعاىل قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من املتكلفني وملا سأل الرجل يا صاحب التكلف والتعمق وعلى ذ

احلوض هل ترد حوضك السباع قال عمر بن اخلطاب يا صاحب احلوض ال ختربنا فإنا نرد على السباع وترد علينا 
سعيد أعراقى أنت وقيل ملالك بن أنس احلديث والسابع أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي ولذلك قال 

الرجل يكون عاملا بالنسبة أجيادل عنها قال ال ولكن خيرب بالنسبة فإن قبلت منه وإال سكت والثامن السؤال عن املتشاات 
ا وعلى ذلك يدل قوله تعاىل فأما الذين يف قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه اآلية وعن عمر بن عبد العزيز من جعل دينه عرض
للخصومات أسرع التنقل ومن ذلك سؤال من سأل مالكا عن االستواء فقال االستواء معلوم والكيفية جمهولة والسؤال 
عنه بدعة والتاسع السؤال عما شجر بني السلف الصاحل وقد سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفني فقال تلك 

 دماء كف اهللا عنها يدي فال أحب أن يطلخ ا لساين

لعاشر سؤال التعنت واإلفحام وطلب الغلبة يف اخلصام وىف القرآن يف ذم حنو هذا ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة وا
الدنيا ويشهد اهللا على ما يف قلبه وهى ألد اخلصام وقال بل هم قوم خصمون وىف احلديث أبغض الرجال إىل اهللا األلد 

wؤال فيها يقاس عليها ما سواها وليس النهي فيها واحدا بل فيها ما تشتد اخلصم هذه اجلملة من املواضع اليت يكره الس
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كراهيته ومنها ما خيف ومنها ما حيرم ومنها ما يكون حمل اجتهاد وعلى مجلة منها يقع النهي عن اجلدال يف الدين كما 
م اآلية وأشباه ذلك من اآلي أو جاء إن املراء يف القرآن كفر وقال تعاىل وإذا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا فأعرض عنه

  األحاديث فالسؤال يف مثل ذلك منهي عنه واجلواب حبسبه 

  المسألة الثالثة ترك االعتراض على الكبراء محمود

 كان املعترض فيه مما يفهم أوال يفهم والدليل على ذلك أمور أحدها ما جاء يف القرآن الكرمي كقصة موسى مع اخلضر 
سأله عن شئ حىت حيدث له منه ذكرا فكان ما قصه اهللا تعاىل من قوله هذا فراق بيين وبينك وقول وإشتراطه عليه أن ال ي

 حممد عليه الصالة والسالم

يرحم اهللا موسى لو صرب حىت يقص علينا من أخبارمها وإن كان إمنا تكلم بلسان العلم فإن اخلروج عن الشرط يوجب 
الئكة ملا قالوا أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء اآلية فرد اهللا عليهم اخلروج عن املشروط وروى يف األخبار أن امل

بقوله إين أعلم ما ال تعلمون أرسل اهللا عليهم نارا فأحرقتهم وجاء يف أشد من هذا اعتراض إبليس بقوله أنا خري منه 
ضه على احلكيم اخلبري وهو دليل يف خلقتين من نار وخلقته من طني فهو الذى كتب له به الشقاء إىل يوم الدين العترا

مسألتنا وقصة أصحاب البقرة من هذا القبيل أيضا حني تعنتوا يف السؤال فشدد اهللا عليهم والثاين ما جاء يف األخبار 
كحديث تعالوا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده فاعترض يف ذلك بعض الصحابة حىت أمرهم عليه الصالة والسالم 

هلم شيئا وقصة أم إمساعيل حني نبع هلا ماء زمزم فحوضته ومنعت املاء من السيالن فقال عليه الصالة باخلروج ومل يكتب 
 والسالم لو تركت لكانت زمزم عينا معينا وىف احلديث أنه طبخ لرسول اهللا قدر فيها حلم

ولين ذراعا فقلت يا رسول اهللا كم فقال ناولين ذراعا قال الراوي فناولته ذراعا فقال ناولين ذراعا فناولته ذراعا فقال نا
للشاة من ذراع فقال والذي نفسي بيده لو سكت ألعطيت ذراعا ما دعوت وحديث علي قال دخل علي رسول اهللا 

وعلى فاطمة من الليل فأيقظنا للصالة قال فجلست وأنا أعرك عيين وأقول إنا واهللا ما نصلي إال ما كتب اهللا لنا إمنا 
 شاء أن يبعثها بعثها فوىل رسول اهللا وهو يقول وكان اإلنسان أكثر شيء جدال وحديث يا أيها الناس أنفسنا بيد اهللا فإذا

اموا الرأي فإنا كنا يوم أيب جندل ولو نستطيع أن نرد أمر رسول اهللا لرددناه وملا وفد على رسول اهللا حزن جد سعيد 
 أغري امسا مساين به أيب قال سعيد فما زالت احلزونة حىت بن املسيب فقال له ما امسك قال حزن قال بل أنت سهل قال ال

اليوم واألحاديث يف هذا املعىن كثرية والثالث ما عهد بالتجربة من أن االعتراض على الكرباء قاض بامتناع الفائدة مبعد 
لتوبة منه ال تقبل والزلة بني الشيخ والتلميذ وال سيما عند الصوفية فإنه عندهم الداء األكرب حىت زعم القشريي عنهم أن ا

 ال تقال ومن ذلك حكاية

الشاب اخلدمي أليب يزيد البسطامي إذ كان صائما فقال له أبو تراب النخشيب وشقيق البلخي كل معنا يا فىت فقال أنا 
صائم فقال أبو تراب كل ولك أجر شهر فأىب فقال شقيق كل ولك أجر صوم سنة فأىب فقال أبو يزيد دعوا من سقط 

عني اهللا فأخذ ذلك الشاب يف السرقة وقطعت يده وقد قال مالك بن أنس ألسد حني تابع سؤاله هذه سليسلة بنت من 
wسليسلة إن أرت هذا فعليك بالعراق فهدده حبرمان الفائدة منه بسبب اعتراضه يف جوابه ومثله أيضا كثري ملن حبث عنه 
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ق واجلري على سنن أهل الفضل والدين والورع إذا سئل عن نازلة فالذى تلخص من هذا أن العامل املعلوم باألمانة والصد
فأجاب أو عرضت له حالة يبعد العهد مبثلها أو ال تقع من فهم السامع موقعها أن ال يواجه باالعتراض والنقد فإن عرض 

  إشكال فالتوقف أوىل بالنجاح وأحرى بادراك البغية إن شاء اهللا تعاىل 

   على الظواهر غير مسموعالمسألة الرابعة االعتراض

 والدليل عليه أن لسان العرب هو املترجم عن مقاصد الشارع ولسان العرب يعدم فيه النص أو ينذر إذ قد تقدم أن النص 
 إمنا يكون نصا إذا سلم عن احتماالت عشرة وهذا نادر أو معدوم فإذا ورد دليل منصوص وهو بلسان

تماالت ال يكون نصا على اصطالح املتأخرين فلم يبق إال الظاهر وامل فامل العرب فاالحتماالت دائرة به وما فيه اح
الشأن فيه طلب املبني أو التوقف فالظاهر هو املعتمد إذا فال يصح االعتراض عليه ألنه من التعمق والتكلف وأيضا لو جاز 

 ضعفت واالعتراض املسموع مثله يضعف االعتراض على احملتمالت مل يبق للشريعة دليل يعتمد لورود االحتماالت وإن
الدليل فيؤدي إىل القول بضعف مجيع أدلة الشرع أو أكثرها وليس كذلك باتفاق ووجه ثالث لو اعترب جمرد االحتمال يف 

القول مل يكن إلنزال الكتب وال إلرسال النيب عليه الصالة والسالم بذلك فائدة إذ يلزم أن ال تقوم احلجة على اخللق 
مر والنواهي واإلخبارات إذ ليست يف األكثر نصوصا ال حتتمل غري ما قصد ا لكن ذلك باطل باإلمجاع واملعقول باألوا

فما يلزم عنه كذلك ووجه رابع وهو أن جمرد االحتمال إذا اعترب أدى إىل اخنرام العادات والثقة ا وفتح باب السفسطة 
ره الغزايل يف كتابه املنقذ من الضالل بل ما ذكره السوفسطائية يف جحد وجحد العلوم ويبني هذا املعىن يف اجلملة ما ذك

العلوم منه يتبني لك أن منشأها تطريق االحتمال يف احلقائق العادية أو العقلية فما بالك باألمور الوضعية وألجل اعتبار 
 حاجة مع ظهور املعىن وكذلك ما االحتمال ارد شدد على أصحاب البقرة إذ تعمقوا يف السؤال عما مل يكن هلم إليه

 جاء

يف احلديث يف قوله أحجنا هذا لعامنا أو لألبد وأشباه ذلك بل هو أصل يف امليل عن الصراط املستقيم أال ترى أن املتبعني 
ذلك وأمر ملا تشابه من الكتاب إمنا اتبعوا فيها جمرد االحتمال فاعتربوه وقالوا فيه وقطعوا فيه على الغيب بغري دليل فذموا ب

النيب عليه الصالة والسالم باحلذر منهم ووجه خامس وهو أن القرآن قد احتج على الكفار بالعمومات العقلية والعمومات 
املتفق عليها كقوله تعاىل قل ملن األرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون هللا قل فأىن تسحرون فاحتج عليهم بإقرارهم 

م إذ أقروا بالربوبية هللا يف الكل مث دعواهم اخلصوص مسحورين ال عقالء وقوله تعاىل بأن ذلك هللا على العموم وجعله
ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض وسخر الشمس والقمر ليقولن اهللا فأىن يؤفكون يعين كيف يصرفون عن اإلقرار 

 بأن الرب هو اهللا بعد ما أقروا فيدعون هللا شريكا وقال تعاىل خلق

رض باحلق يكور الليل على النهار إىل قوله ذلكم اهللا ربكم له امللك ال إله إال هو فأىن تصرفون وأشباه السموات واأل
ذلك مما ألزموا أنفسهم فيه اإلقرار بعمومه وجعل خالف ظاهره على خالف املعقول ولو مل يكن عند العرب الظاهر 

ليهم لكن األمر على خالف ذلك فدل على أنه ليس حجة غري معترض عليها مل يكن يف إقرارهم مبقتضى العموم حجة ع
wمما يعترض عليه وإىل هذا فأنت ترى ما ينشأ بني اخلصوم وأرباب املذاهب من تشعب االستدالالت وإيراد اإلشكاالت 
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ل عليها بتطريق االحتماالت حىت ال جتد عندهم بسبب ذلك دليل يعتمد ال قرآنيا وال سنيا بل اجنر هذا األمر إىل املسائ
اإلعتقادية فاطرحوا فيها األدلة القرآنية والسنية لبناء كثري منها على أمور عادية كقوله ضرب لكم مثال من أنفسكم هل 

لكم مما ملكت أميانكم من شركاء اآلية وقوله أهلم أرجل ميشون ا وأشباه ذلك واعتمدوا على مقدمات عقلية غري بديهة 
ل يتطرق يف العقل لألمور العادية فدخلوا يف أشد مما منه فروا ونشأت مباحث ال وال قريبة من البديهة هربا من احتما

عهد للعرب ا وهم املخاطبون أوال بالشريعة فخالطوا الفالسفة يف أنظارهم وباحثوهم يف مطالبهم اليت ال يعود اجلهل ا 
 جماري العادات يف العبارات ومعانيها على الدين بفساد وال يزيد البحث فيها إال خباال وأصل ذلك كله اإلعراض عن

اجلارية يف الوجود وقد مر فيما تقدم أن جماري العادات قطعية يف اجلملة وإن طرق العقل إليها احتماال فكذلك العبارات 
 ألا يف الوضع اخلطايب متاثلها أو تقارا ومر أيضا بيان كيفية اقتناص القطع من الظنيات وهى خاصة هذا الكتاب ملن

 تأمله واحلمد هللا فإذا ال يصح

يف الظواهر االعتراض عليها بوجوه االحتماالت املرجوحة إال أن يدل دليل على اخلروج عنها فيكون ذلك داخال يف باب 
  التعارض والترجيح أو يف باب البيان واهللا املستعان 

   أو في جزئياتها الفرعيةالمسألة الخامسة الناظر في المسائل الشرعية إما ناظر في قواعدها األصلية

 وعلى كال الوجهني فهو إما جمتهد أو مناظر فأما اتهد الناظر لنفسه فما أداه إليه اجتهاده فهو احلكم يف حقه إال أن 
األصول والقواعد إمنا ثبتت بالقطعيات ضرورية كانت أو نظرية عقلية أو مسعية وأما الفروع فيكفي فيها جمرد الظن على 

وم يف موضعه فما أوصله إليه الدليل فهو احلكم يف حقه أيضا وال يفتقر إىل مناظرة ألن نظره يف مطلبه إما نظر شرطه املعل
ىف جزئي وهو ثان عن نظره يف الكلي الذى ينبين عليه وإما نظر يف كلي ابتداء والنظر يف الكليات ثان عن االستقراء وهو 

 وهكذا إن كان عقليا ففرض املناظرة هنا ال يفيد ألن اتهد قبل حمتاج إىل تأمل واستبصار وفسحة زمان يسع ذلك
 الوصول متطلب من األدلة احلاضرة عنده فال حيتاج إىل غريه فيها وبعد الوصول هو على بينة من مطلبه

كله اتهد يف نفسه فاملناظرة عليه بعد ذلك زيادة وأيضا فاتهد أمني على نفسه فإذا كان مقبول القول قبله املقلد وو
اآلخر إىل أمانته إذ هو عنده جمتهد مقبول القول فال يفتقر إذا اتضح له مسلك املسألة إىل مناظرة وهنا أمثلة كثرية 

كمشاورة رسول اهللا السعدين يف مصاحلة األحزاب على نصف متر املدينة فلما تبني له من أمرمها عزمية املصابرة والقتال 
غريمها وهكذا مشاورته وعرضه األمر يف شأن عائشة فما أنزل اهللا احلكم مل يلق على أحد بعد مل يبغ به بدال ومل يستشر 

 وضوح القضية وملا منعت العرب الزكاة عزم أبو بكر على قتاهلم فكلمه عمر يف ذلك فلم يلتفت إىل وجه املصلحة

تعني به ومبن معه على قتال أهل الردة فأىب يف ترك القتال إذ وجد النص الشرعي املقتضي خلالفه وسألوه يف رد أسامة ليس
لصحة الدليل عنده مبنع رد ما أنفذه رسول اهللا وإذا تقرر وجود هذا يف الشريعة وأهلها مل حيتج بعد ذلك إىل مناظرة وال 

عند ذلك إىل مراجعة إال من باب االحتياط وإذا فرض حمتاطا فذلك إمنا يقع إذا بىن عليه بعض التردد فيما هو ناظر فيه و
يلزمه أحد أمرين إما السكوت اقتصارا على حبث نفسه إىل التبني إذ ال تكليف عليه قبل بيان الطريق وإما االستعانة مبن 

wيثق به وهو املناظر املستعني فال خيلو أن يكون موافقا له يف الكليات اليت يرجع إليها ما تناظرا فيه أوال فإن كان موافقا له 
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تعانته به ألنه إمنا يبقى له حتقيق مناط املسألة املناظر فيها واألمر سهل فيها فإن اتفقا فحسن وإال فال صح إسناده إليه واس
حرج ألن األمر يف ذلك راجع إىل أمر ظين جمتهد فيه وال مفسدة يف وقوع اخلالف هنا حسبما تبني يف موضعه وأمثلة 

 املسائل املشكلة عليهم كما يف سؤاهلم عند نزول قوله الذين هذا األصل كثرية يدخل فيها أسئلة الصحابة رسول اهللا يف
 آمنوا ومل

يلبسوا إميام بظلم وعند نزول قوله وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا اآلية وسؤال ابن أم كتوم حني 
 قوله عليه الصالة والسالم من نزل ال يستوى القاعدون من املؤمنني اآلية حىت نزل غري أوىل الضرر وسؤال عائشة عند

نوقش احلساب عذب واستشكاهلا مع احلديث قول اهللا تعاىل فسوف حياسب حسابا يسريا وأشباه ذلك وإمنا قلنا أن هذا 
اجلنس من السؤاالت داخل يف قسم املناظر املستعني ألم إمنا سألوا بعد ما نظروا يف األدلة فلما نظروا أشكل عليهم األمر 

سائل عن احملكم ابتداء فإن هذا من قبيل املتعلمني فال حيتاج إىل غري تقرير احلكم وال عليك من إطالق لفظ خبالف ال
املناظر فإنه جمرد اصطالح ال ينبين عليه حكم كما أنه يدخل حتت هذا األصل ما إذا أجرى اخلصم احملتج نفسه جمرى 

 يف شأن حماجة إبراهيم عليه السالم قومه بالكوكب والقمر السائل املستفيد حىت ينقطع اخلصم بأقرب الطرق كما جاء
والشمس فإنه فرض نفسه حبضرم مسترشدا حىت يبني هلم من نفسه الربهان أا ليست بآهلة وكذلك قوله يف اآلية 

عىن اخلاص األخرى إذ قال ألبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل هلا عاكفني فلما سأل عن املعبود سأل عن امل
باملعبود بقوله هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون فحادوا عن اجلواب إىل اإلقرار مبجرد االتباع لآلباء 

 ومثله قوله بل فعله كبريهم اآلية وقوله تعاىل اهللا الذي خلقكم مث رزقكم مث مييتكم مث حيييكم هل من شركائكم من يفعل

دى إىل احلق أحق أن يتبع أمن ال يهدى إال أن يهدى اآلية وقوله أهلم أرجل ميشون ا من ذلكم من شيء وقوله أفمن يه
أم هلم أيد يبطشون ا إىل آخرها فهذه اآلي وما أشبهها إشارات إىل الترتل مرتلة االستفادة واالستعانة يف النظر وإن كان 

رض االستشارة يف صحته فكان أبلغ يف املقصود من مقتضى احلقيقة فيها تبكيت اخلصم إذ من كان جميئا بالربهان يف مع
املواجهة بالتبكيت وملا اخترموا من التشريعات أمورا كثرية أدهاها الشرك طولبوا بالدليل كقوله تعاىل أم اختذوا من دون 

كم أم على اهللا اهللا آهلة قل هاتوا برهانكم قل أرأيتم ما أنزل اهللا لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحالال قل آهللا آذن ل
تفترون من يدع مع اهللا إهلا آخر ال برهان له به اآلية وهو من مجلة اادلة باليت هي أحسن وإن كان املناظر خمالفا له يف 

الكليات اليت ينبين عليها النظر يف املسألة فال يستقيم له االستعانة به وال ينتفع به يف مناظرته إذ ما من وجه جزئي يف 
وهو مبين على كلي وإذا خالف يف الكلي ففي اجلزئي املبين عليه أوىل فتقع خمالفته يف اجلزئي من جهتني وال مسألته إال 

ميكن رجوعها إىل معىن متفق عليه فاالستعانة مفقودة ومثاله يف الفقهيات مسألة الربا يف غري املنصوص عليه كاألرز 
 نة هنا بالظاهري النايف للقياسوالدخن والذرة واحللبة وأشباه ذلك فال ميكن االستعا

ألنه بان على نفي القياس مجلة وكذلك كل مسألة قياسية ال ميكن أن يناظر فيها مناظرة املستعني إذ هو خمالف يف األصل 
الذى يرجعان إليه وكذلك مسألة احللبة والذرة أو غريمها بالنسبة إىل املالكي إذا استعان بالشافعي أو احلنفي وإن قالوا 

wة القياس لبنائهما املسألة على خالف ما يبىن عليه املالكي وهذا القسم شائع يف سائر األبواب فإن املنكر لإلمجاع ال بصح
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ميكن االستعانة به يف مسألة تنبين على صحة اإلمجاع واملنكر إلمجاع أهل املدينة ال ميكن أن يستعان به يف مسألة تنبين 
غة األمر للندب أو لإلباحة أو بالوقف ال ميكن االستعانة م ملن كان قائال بأا عليه من حيث هو منكر والقائل بأن صي

للوجوب ألبتة فإن فرض املخالف مساعدا صحت االستعانة كما إذا كان مساعدا حقيقة وهذا ال خيفي فصل وإذا فرض 
 إىل رأيه أو ما هو مرتل مرتلته فقد املناظر مستقال بنظره غري طالب لالستعانة وال مفتقرا إليها ولكنه طالب لرد اخلصم

 تكفل العلماء ذه

  الوظيفة غري أن فيها أصال يرجع إليه وقد مر التنبيه عليه يف أول كتاب األدلة وهنا متامه حبول اهللا وهى 

  المسألة السادسة فنقول لما انبنى الدليل على مقدمتين إحداهما تحقق المناط واألخرى تحكم عليه

نظر هو حتقق املناط ظهر احنصار الكالم بني املتناظرين هنالك بدليل االستقراء وأما املقدمة احلاكمة فال بد  ومر أن حمل ال
من فرضها مسلمة ورمبا وقع الشك يف هذه الدعوى فقد يقال إن الرتاع قد يقع يف املقدمة الثانية وذلك أنك إذا قلت هذا 

م على أن هذا مسكر وهى مقدمة حتقيق املناط كما أنه قد خيالف مسكر وكل مخر أو وكل مسكر حرام فقد يوافق اخلص
فيها أيضا وإذا خالف فيها فال نكري على اجلملة ألا حمل االختالف وقد خيالف يف أن كل مسكر مخر فإن اخلمر إمنا 

سكر مخر وخيالف يطلق على النيئ من عصري العنب فال يكون هذا املشار إليه مخرا وإن أسكر وإذ ذاك ال يسلم أن كل م
أيضا يف أن كل مسكر حرام فإن الكلية هلذه املقدمة ال تثبت ألا خمصوصة أخرج منها النبيذ بدليل دل عليه وإذا مل 

تصح كليتها مل يكن فيها دليل فإذا صارت منازعا فيها فكيف يقال بإحنصار الرتاع يف إحدى املقدمتني دون األخرى بل 
 ع وهو خالف ما تأصلكل واحدة منهما قابلة للرتا

واجلواب أن ما تقدم صحيح وهذا اإلشكال غري وارد وبيانه أن اخلصمني إما أن يتفقا على أصل يرجعان إليه أم ال فإن مل 
يتفقا على شيء مل يقع مبناظرما فائدة حبال وقد مر هذا وإذا كانت الدعوى ال بد هلا من دليل وكان الدليل عند اخلصم 

 عنده بدليل فصار اإلتيان به عبثا ال يفيد فائدة وال حيصل مقصودا ومقصود املناظرة رد اخلصم إىل متنازعا فيه فليس
الصواب بطريق يعرفه ألن رده بغري ما يعرفه من باب تكليف ما ال يطاق فال بد من رجوعهما إىل دليل يعرفه اخلصم 

م يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول اآلية ألن الكتاب السائل معرفة اخلصم املستدل وعلى ذلك دل قوله تعاىل فإن تنازعت
والسنة ال خالف فيهما عند أهل اإلسالم ومها الدليل واألصل املرجوع إليه يف مسائل التنازع وذا وقع االحتجاج على 

به أقروا واحتج الكفار فإن اهللا تعاىل قال قل ملن األرض ومن فيها إن كنتم تعلمون إىل قوله قل فأىن تسحرون فقررهم مبا 
مبا عرفوا حىت قيل هلم فأىن تسحرون أي فكيف ختدعون عن احلق بعد ما اقررمت به فادعيتم مع اهللا إهلا غريه وقال تعاىل إذ 

قال ألبيه يا أبت مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغىن عنك شيئا وهذا من املعروف عندهم إذ كانوا ينحتون بأيديهم 
 آخر أتعبدون ما تنحتون وقال تعاىل قال إبراهيم فإن اهللا يأتى بالشمس من املشرق فأت ا من ما يعبدون وىف موضع

املغرب قال له ذلك بعد ما ذكر له قوله ريب الذى حيىي ومييت فوجد اخلصم مدفعا فانتقل إىل ما ال ميكنه فيه املدفع بااز 
wاىل إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم اآلية فأراهم الربهان مبا مل وال باحلقيقة وهو من أوضح األدلة فيما حنن فيه وقال تع
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خيتلفوا فيه هو آدم وقال تعاىل يا أهل الكتاب مل حتاجون يف إبراهيم وما أنزلت التوراة واإلجنيل إال من بعده وهذا قاطع 
 يف دعواهم أن إبراهيم يهودي أو نصراين وعلى هذا النحو جتد احتجاجات القرآن فال يؤتى

فيه إال بدليل يقر اخلصم بصحته شاء أو أىب وعلى هذا النحو جاء الرد على من قال ما أنزل اهللا على بشر من شئ قال 
تعاىل قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى اآلية فحصل إفحامه مبا هو به عامل وتأمل حديث صلح احلديبية ففيه 

ب بسم اهللا الرمحن الرحيم قالوا ما نعرف بسم اهللا الرمحن الرحيم ولكن إشارة إىل هذا املعىن فإنه ملا أمر عليا أن يكت
اكتب ما نعرف بامسك اللهم فقال اكتب من حممد رسول اهللا قالوا لو علمنا أنك رسول اهللا التبعناك ولكن اكتب امسك 

 من ذلك حني أظهروا واسم أبيك فعذرهم رسول اهللا وإن كان هذا من محية اجلاهلية وكتب على ما قالوا ومل حيتشم
النصفة من عدم العلم وأم إمنا يعرفون كذا وإذا ثبت هذا فاألصل املرجوع إليه هو الدليل الدال على صحة الدعوى 

وهو ما تقرر يف املقدمة احلاكمة فلزم أن تكون مسلمة عند اخلصم من حيث جعلت حاكمة يف املسألة ألا إن مل تكن 
ليس فائدة التحاكم إىل الدليل إال قطع الرتاع ورفع الشغب وإذا كان كذلك فقول القائل هذا مسلمة مل يفد اإلتيان ا و

مسكر وكل مسكر مخر إن فرض تسليم اخلصم فيه للمقدمة الثانية صح االستدالل من حيث أتى بدليل مسلم وإن فرض 
 قياس آخر وهى اليت ال يقع الرتاع إال فيها نزاع اخلصم فيها مل يصح االستدالل ا ألبتة بل تكون مقدمة حتقيق املناط يف

فيبني أن كل مسكر محر بدليل استقراء أو نص أو غريمها فإذا بني ذلك حكم عليه بأنه حرام مثال إن كان مسلما أيضا 
عند اخلصم كما جاء يف النص أن كل مخر حرام وإن نازع يف أن كل مخر حرام صارت مقدمة حتقيق املناط وال بد إذ 

ن مقدمة أخرى حتكم عليها وىف كل مرتبة من هذه املراتب ال بد من خمالفة الدعوى للدعوى األخرى اليت يف ذاك م
 املرتبة األخرى فإن سؤال السائل هل كل مخر حرام خمالف لسؤاله إذا سأل هل كل مسكر مخر

 املناط منازعا فيه وال مظنة للرتاع وهكذا سائر مراتب الكالم يف هذا النمط فمن هنا ال ينبغي أن يؤتى بالدليل على حكم
فيه إذ يلزم فيه االنتقال من مسألة إىل أخرى ألنا إن فعلنا ذلك مل تتخلص لنا مسألة وبطلت فائدة املناظرة فصل واعلم أن 

لك املراد باملقدمتني ههنا ليس ما رمسه أهل املنطق على وفق اإلشكال املعروفة وال على اعتبار التناقض والعكس وغري ذ
وإن جرى األمر على وفقها يف احلقيقة فال يستتب جريانه على ذلك االصطالح ألن املراد تقريب الطريق املوصل إىل 

املطلوب على أقرب ما يكون وعلى وفق ما جاء يف الشريعة وأقرب األشكال إىل هذا التقرير ما كان بديهيا يف اإلنتاج أو 
املتحري فيه إجراؤه على عادة العرب يف خماطباا ومعهود كالمها إذ هو أقرب ما أشبهه من اقتراين أو استثنائي إال أن 

إىل حصول املطلوب على أقرب ما يكون وألن التزام االصطالحات املنطقية والطرائق املستعملة فيها مبعد عن الوصول 
 يف القضايا الشرعية مناف لذلك إىل املطلوب يف األكثر ألن الشريعة مل توضع إال على شرط األمية ومراعاة علم املنطق

فإطالق لفظ املقدمتني ال يستلزم ذلك االصطالح ومن هنا يعلم معىن ما قاله املازري يف قوله عليه الصالة والسالم كل 
مسكر مخر وكل مخر حرام قال فنتيجة هاتني املقدمتني أن كل مسكر حرام قال وقد أراد بعض أهل األصول أن ميزج 

صحاب املنطق فيقول أن أهل املنطق يقولون ال يكون القياس وال تصح النتيجة إال مبقدمتني فقوله كل هذا بشئ من علم أ
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مسكر مخر مقدمة ال تنتج بانفرادها شيئا وهذا وان اتفق هلذا األصويل ههنا وىف موضع أو موضعني يف الشريعة فإنه ال 
 يستمر يف سائر

فيها هذا املسلك وال يعرف من هذه اجلهة وذلك أنا لو عللنا حترميه عليه أقيستها ومعظم طرق األقيسة الفقهية ال يسلك 
الصالة والسالم التفاضل يف الرب بأنه مطعوم كما قال الشافعي مل نقدر أن نعرف هذه العلة إال ببحث وتقسيم فإذ عرفناها 

بوي قال ولكن هذا ال يفيد فللشافعي أن يقول حينئذ كل سفرجل مطعوم وكل مطعوم ربوي فتكون النتيجة السفرجل ر
الشافعي فائدة ألنه إمنا عرف هذا وصحة هذه النتيجة بطريقة أخرى فلما عرفها من تلك الطريقة أراد أن يضع عبارة يعرب 

ا عن مذهبه فجاء ا على هذه الصيغة قال ولو جاء ا على أي صيغة أراد مما يؤدي منه مراده مل يكن هلذه الصيغة 
ل وإمنا نبهنا على ذلك ملا ألفينا بعض املتأخرين صنف كتابا أراد أن يرد فيها أصول الفقه ألصول علم املنطق مزية عليها قا

هذا ما قاله املازري وهو صحيح يف اجلملة وفيه من التنبيه ما ذكرناه من عدم إلتزام طريقة أهل املنطق يف تقرير القضايا 
 الشرعية وفيه أيضا إشارة

 املقدمة احلاكمة على املناط إن مل تكن متفقا عليها مسلمة عند اخلصم فال يفيد وضعها دليال وملا كان إىل ما تقدم من أن
قوله عليه الصالة والسالم وكل مخر حرام مسلما ألنه نص النيب مل يعترض فيه املخالف بل قابله بالتسليم واعترض 

الصالة والسالم أمر اتفاقي ال أنه قصد قصد املنطقيني القاعدة بعدم االطراد وذلك مما يدل على أنه من كالمه عليه 
وهكذا يقال يف القياس الشرطي يف حنو قوله تعاىل لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا ألن لو ملا سيقع لوقوع غريه فال 

ل يف التسبب استثناء هلا يف كالم العرب قصدا وهو معىن تفسري سيبويه ونظريها إن ألا تفيد ارتباط الثاين باألو
واالستثناء ال تعلق له ا يف صريح كالم العرب فال احتياج إىل ضوابط املنطق يف حتصيل املراد يف املطالب الشرعية وإىل 

هذا املعىن واهللا أعلم أشار الباجي يف أحكام الفصول حني رد على الفالسفة يف زعمهم أن ال نتيجة إال من مقدمتني 
 د تنتج وهو كالم مشكل الظاهر إال إذا طولع به هذا املوضع فرمبا استقام يف النظرورأى أن املقدمة الواحدة ق

وقد مت واحلمد هللا الغرض املقصود وحصل بفضل اهللا إجناز ذلك املوعود على أنه قد بقيت أشياء مل يسع إيرادها إذ مل 
 أن ال يردوا مواردها وأن ال ينظموا يسهل على كثري من السالكني مرادها وقل على كثرة التعطش إليها ورادها فخشيت

يف سلك التحقيق شواردها فثنيت من مجاع بياا العنان وأراحت من رمسها القلم والبنان على أن يف أثناء الكتاب رموزا 
مشرية وأشعة توضح من مشسها املنرية فمن دى إليها رجا حبول اهللا الوصول ومن ال فال عليه إذا اقتصر التحصيل على 

صول ففيه إن شاء اهللا مع حتقيق علم األصول علم يذهب به مذاهب السلف ويقفه على الواضحة إذا اضطرب النظر احمل
واختلف فنسأل اهللا الذى بيده ملكوت كل شئ أن يعيننا على القيام حبقه وأن يعاملنا بفضله ورفقه إنه على كل شئ 

 الذين اصطفىقدير وباإلجابة جدير واحلمد هللا وكفى وسالم على عباده 

احلكم األول عليه باق بال إشكال وكل أحد فقيه نفسه يف هذا اال ورمبا تعدى بعض أصحاب هذه الطبقة طوره 
فحسن ظنه بنفسه ودخل يف الكالم فيه مع الراسخني ومن هنا افترقت الفرق وتباينت النحل وظهر يف تفسري القرآن 

wمد يف ذلك على من تقدمه ووكل إليه النظر فيه غري ملوم وله يف ذلك سعة اخللل ومنها أن من ترك النظر يف القرآن واعت
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إال فيما ال بد له منه وعلى حكم الضرورة فإن النظر فيه يشبه النظر يف القياس كما هو مذكور يف بابه وما زال السلف 
ظور فيهما واحد وهو خوف الصاحل يتحرجون من القياس فيما ال نص فيه وكذلك وجدناهم يف القول يف القرآن فإن احمل

التقول على اهللا بل القول يف القرآن أشد فإن القياس يرجع إىل نظر الناظر والقول يف القرآن يرجع إىل أن اهللا أراد كذا أو 
عىن كذا بكالمه املرتل وهذا عظيم اخلطر ومنها أن يكون على بال من الناظر واملفسر واملتكلم عليه أن ما يقوله تقصيد 

متكلم والقرآن كالم اهللا فهو يقول بلسان بيانه هذا مراد اهللا من هذا الكالم فليتثبت أن يسأله اهللا تعاىل من أين منه لل
قلت عىن هذا فال يصح له ذلك إال ببيان الشواهد وإال فمجرد االحتمال يكفي بأن يقول حيتمل أن يكون املعىن كذا 

 العلم وإال فاالحتماالت اليت ال ترجع إىل أصل غري معتربة فعلى وكذا بناء أيضا على صحة تلك االحتماالت يف صلب
كل تقدير ال بد يف كل قول جيزم به أو حيمل من شاهد يشهد ألصله وإال كان باطال ودخل صاحبه حتت أهل الرأي 

  املذموم واهللا أعلم
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 28...............................املقدمة احلادية عشرة ملا ثبت أن العلم املعترب شرعا هو ما ينبىن عليه عمل صار ذلك منحصرا

 28.............................املقدمة الثانية عشرة من أنفع طرق العلم املوصلة إىل غاية التحقق به أخذه عن أهله املتحققني به

 31................................................................املقدمة الثالثة عشرة كل أصل علمى يتخذ إماما يف العمل

 35................................................................................................القسم الثاين كتاب األحكام

 35.......................................................................القسم االول من قسمي األحكام خطاب التكليف

 35................................ملباح من حيث هو مباح ال يكون مطلوب الفعل وال مطلوب االجتناباملسألة األوىل ا

 43.......................................املسألة الثانية فيقال إن اإلباحة حبسب الكلية واجلزئية يتجاذا األحكام البواقى

 46...............................................................................................املسألة الثالثة املباح

 47.....................................................................املسألة الرابعة إذا قيل يف املباح إنه ال حرج فيه

 48......................................صف بكونه مباحا إذا اعترب فيه حظ املكلف فقطاملسألة اخلامسة إن املباح إمنا يو

 49................................................املسألة السادسة األحكام اخلمسة إمنا تتعلق باألفعال والتروك باملقاصد

 50..............................ابعة املندوب إذا اعتربته اعتبارا أعم من اإلعتبار املتقدم وجدته خادما للواجباملسألة الس

 50.............املسألة الثامنة ما حد له الشارع وقتا حمدودا من الواجبات أو املندوبات فإيقاعه ىف وقته ال تقصري فيه شرعا

w 52........................................................................املسألة التاسعة احلقوق الواجبة على املكلف
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 54.........................................................املسألة العاشرة يصح أن يقع بني احلالل واحلرام مرتبة العفو

 60................................................................................املسألة احلادية عشرة طلب الكفاية

 62............................................................املسألة الثانية عشرة ما أصله اإلباحة للحاجة أو الضرورة

املسألة الثالثة عشرة فنقول ال خيلو أن يكون فقد العوارض بالنسبة إىل هذا األصل من باب املكمل له يف بابه أو من باب آخر
................................................................................................................63 

 65.........................................................................القسم الثاين من قسمي األحكام خطاب الوضع

 65...........................................................................................................النوع االول

 65..............................املسألة األوىل األفعال الواقعة يف الوجود املقتضية ألمور تشرع ألجلها أو توضع فتقتضيها

 66...........................املسألة الثانية مشروعية األسباب ال تستلزم مشروعية املسببات وإن صح التالزم بينهما عادة

 67..............د إليهااملسألة الثالثة وهى أنه ال يلزم ىف تعاطى األسباب من جهة املكلف االلتفات إىل املسببات وال القص

 68.........................................املسألة الرابعة وضع األسباب يستلزم قصد الواضع إىل املسببات أعىن الشارع

 68......................................ىل املسبب فللمكلف ترك القصد إليهاملسألة اخلامسة إذا ثبت أنه ال يلزم القصد إ

 71.......................................................املسألة السادسة إذا تقرر ما تقدم فلدخول ىف األسباب مراتب

 72......................................................ب ال خيلو أن يكون منهيا عنهاملسألة السابعة الدخول يف األسبا

 75.....................................................................املسألة الثامنة إيقاع السبب مبرتلة إيقاع املسبب

 76.........................................سببات غري مقدورة للمكلفاملسألة التاسعة ما ذكر ىف هذه املسائل من أن امل

 81املسألة العاشرة ما ذكر من أن املسببات مرتبة على فعل األسباب شرعا وأن الشارع يعترب املسببات ىف اخلطاب باألسباب

 85..................................................املسألة احلادية عشرة األسباب املمنوعة أسباب للمفاسد ال للمصاحل

 87......................املسألة الثانية عشرة األسباب من حيث هى أسباب شرعية ملسببات إمنا شرعت لتحصيل مسبباا

 90..................املسألة الثالثة عشرة وذلك أن السبب املشروع حلكمة ال خيلو أن يعلم أو يظن وقوع احلكمة به أو ال

 93...........................................أحكام ضمنااملسألة الرابعة عشرة كما أن األسباب املشروعة يترتب عليها 

 94................................................................................................النوع الثاىن ىف الشروط

 94........................................املسألة األوىل أن املراد بالشرط ىف هذا الكتاب ما كان وصفا مكمال ملشروطه

 94..................................املسألة الثانية وإذ ذكر اصطالح هذا الكتاب ىف الشرط فليذكر اصطالحه ىف السبب

 95............................................................................................املسألة الثالثة الشروط

 95..........................................املسألة الرابعة افتقرنا إىل بيان أن الشرط مع املشروط كالصفة مع املوصوف

 96..........................................................................املسألة اخلامسة األصل املعلوم ىف األصول

 97...............................................................املسألة السادسة الشروط املعتربة ىف املشروطات شرعا

 98.................................املسألة السابعة فال خيلو أن يفعله أو يتركه من حيث هو داخل حتت خطاب التكليف

 101............................................................................املسألة الثامنة الشروط مع مشروطاا

 102...............................................................................................النوع الثالث ىف املوانع

w 102............................................................................................املسألة األوىل املوانع
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 102.....................................................................املسألة الثانية املوانع ليست مبقصودة للشارع

 103.................................املسألة الثالثة فال خيلو أن يفعله أو يتركه من حيث هو داخل حتت خطاب التكليف

 104......................................................................................النوع الرابع ىف الصحة والبطالن

 104...................................................................................املسألة األوىل ىف معىن الصحة

 104...................................................................................انية ىف معىن البطالناملسألة الث

 106.........................................................................املسألة الثالثة ما ذكر من إطالق البطالن

 107..........................................................................النوع اخلامس ىف العزائم والرخص والنظر فيه

 107.................................................................املسألة األوىل العزمية ما شرع من األحكام الكلية

 110...................................................املسألة الثانية حكم الرخصة اإلباحة مطلقا من حيث هي رخصة

 112........................................................................املسألة الثالثة إن الرخصة إضافية ال أصلية

 114.......................................................................املسألة الرابعة اإلباحة املنسوبة إىل الرخصة

 114...............................................................................املسألة اخلامسة الترخص املشروع

 115............................................املسألة السادسة حيث قيل بالتخيري بني األخذ بالعزمية واألخذ بالرخصة

 119..................................................قات اليت هى مظان التخفيفات ىف نظر الناظراملسألة السابعة فاملش

 124.....................................................املسألة الثامنة كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف خمرجا

 125..................................................................................رخصاملسألة التاسعة أسباب ال

 126.....................................املسألة العاشرة إذا فرعنا على أن الرخصة مباحة مبعىن التخيري بينها وبني العزمية

 127...............................................................ائم مع الرخصاملسألة احلادية عشرة إذا اعتربنا العز

 130...............................................................................................اجلزء الثاين كتاب املقاصد

 130........................................................النوع األول يف بيان قصد الشارع يف وضع الشريعة وفيه مسائل

 130..................................................................................املسألة األوىل تكاليف الشريعة

 132........................................املسألة الثانية كل مرتبة من هذه املراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة

 132..........................................................املسألة الثالثة كل تكملة فلها من حيث هي تكملة شرط

 133......................................................................املسألة الرابعة املقاصد الضرورية يف الشريعة

 137......................................................................املسألة اخلامسة املصاحل املثبوتة ىف هذه الدار

 140.......................................................................املسألة السادسة ملا كانت املصاحل واملفاسد

 142...............................ارع قد قصد بالتشريع إقامة املصاحل األخروية والدنيويةاملسألة السابعة إذا ثبت أن الش

 142.............................................................املسألة الثامنة املصاحل اتلبة شرعا واملفاسد املستدفعة

 145...................تاسعة كون الشارع قاصدا للمحافظة على القواعد الثالث الضرورية واحلاجية والتحسينيةاملسألة ال

 147.............................................................................املسألة العاشرة هذه الكليات الثالث

w 147...............................لة احلادية عشرة مقاصد الشارع يف بث املصاحل يف التشريع أن تكون مطلقة عامةاملسأ
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املسألة الثانية عشرة إن هذه الشريعة املباركة معصومة كما أن صاحبها معصوم وكما كانت أمته فيما اجتمعت عليه معصومة
..............................................................................................................148 

 150املسألة الثالثة عشرة كما أنه إذا ثبت قاعدة كلية يف الضروريات أواحلاجيات أو التحسينيات فال ترفعها آحاد اجلزئيات

 151.............................................................يف بيان قصد الشارع يف وضع الشريعة لإلفهامالنوع الثاين 

 151........................................املسألة األوىل إن هذه الشريعة املباركة عربية ال مدخل فيها لأللسن العجمية

 152........................................................................................لة الثانية للغة العربيةاملسأ

 153..........................................................املسالة الثالثة هذه الشريعة املباركة أمية ألن أهلها كذلك

 156............................................. وأا جارية على مذاهب أهلهااملسألة الرابعة ما تقرر من أمية الشريعة

 162............................................املسألة اخلامسة إذا ثبت أن للكالم من حيث داللته على املعىن اعتبارين

 166..................................................د الشارع يف وضع الشريعة للتكليف مبقضاهاالنوع الثالث يف بيان قص

 167....................................املسألة األوىل ثبت يف األصول أن شرط التكليف أو سببه القدرة على املكلف به

 282........................................................................................لثالث كتاب األدلة الشرعيةاجلزء ا

 282.......................................................................الطرف األول ىف األدلة على اجلملة والكالم فيها

 282.........................................................................................النظر االول كليات تتعلق ا

 282......املسألة األوىل ملا انبنت الشريعة على قصد احملافظة على املراتب الثالث من الضروريات واحلاجيات والتحسينات

 285.........................................................كون قطعيا أو ظنيااملسألة الثانية كل دليل شرعي إما أن ي

 287................................................................املسألة الثالثة األدلة الشرعية ال تنايف قضايا العقول

 290........................................... املكلفني على حسبهااملسألة الرابعة املقصود من وضع األدلة ترتيل أفعال

 292...................................................................................املسألة اخلامسة األدلة الشرعية

 293..............................................................املسألة السادسة كل دليل شرعي مبىن على مقدمتني

 294............................................................املسألة السابعة كل دليل شرعي ثبت يف الكتاب مطلقا

 294....................نهاملسألة الثامنة فنقول إذا رأيت يف املدنيات أصال كليا فتأمله جتده جزئيا بالنسبة إىل ما هو أعم م

 295...................................املسألة التاسعة كل دليل شرعي ميكن أخذه كليا وسواء علينا أكان كليا أم جزئيا

 296...................................................................................املسألة العاشرة األدلة الشرعية

 296................املسألة احلادية عشرة إذا كان الدليل ىف حقيقته يف اللفظ مل يستدل به على املعىن اازى األعلى القوم

 297..................................................ي ال خيلو أن يكون معموال بهاملسألة الثانية عشرة كل دليل شرع

 305.............................................املسألة الثالثة عشرة فاعلم أن اخذ األدلة على األحكام يقع يف الوجود

 305......................................................اء األدلة لألحكام بالنسبة إىل حماهلااملسألة الرابعة عشرة اقتض

 307.........................................................................................النظر الثاين يف عوارض األدلة

 307....................................................................................الفصل األول يف اإلحكام والتشابه

 307..................................................................املسألة األوىل احملكم يطلق بإطالقني عام وخاص

w 308............................................................................................املسألة الثانية التشابه
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 310..................................................................لة الثالثة وهي أن املتشابه الواقع يف الشريعةاملسأ

 312..........................................املسألة الرابعة التشابه ال يقع ىف القواعد الكلية وإمنا يقع ىف الفروع اجلزئية

 312.......................................................................املسألة اخلامسة تسليط التأويل على التشابه

 313....................................................................املسألة السادسة إذ تسلط التأويل على املتشابه

 313.....................................................................................الفصل الثاين يف األحكام والنسخ

 313...املسألة األوىل اعلم أن القواعد الكلية هي املوضوعة أوال والذي نزل ا القرآن على النيب مبكة مث تبعها أشياء باملدينة

 314..............................لة الثانية ملا تقرر أن املرتل مبكة من أحكام الشريعة هو ما كان من األحكام الكليةاملسأ

 315......املسألة الثالثة وذلك أن الذي يظهر من كالم املتقدمني أن النسخ عندهم يف اإلطالق أعم منه يف كالم األصوليني

 317............................املسألة الرابعة القواعد الكلية من الضروريات واحلاجيات والتحسينيات مل يقع فيها نسخ

 318....................................................................................الفصل الثالث يف األوامر والنواهي

 318...........................................................املسألة األوىل األمر والنهي يستلزم طلبا وإرادة من اآلمر

 319...................................................................................املسألة الثانية األمر باملطلقات

 320.......................................................................املسألة الثالثة األمر باملطلق ال يستلزم األمر

 321..................................................................................................املسألة الرابعة

 321................................................................................املسألة اخلامسة املطلوب الشرعي

 323.............................................................املسألة السادسة كل خصلة أمر ا أو ى عنها مطلقا

 326.................................................................................املسألة السابعة األوامر والنواهي

 331......................................................................................املسألة الثامنة األمر والنهي

 339................................................................................املسألة التاسعة ورد األمر والنهي

 340......................................اردان على شيئني كل واحد منهما غري تابع لصاحبهاملسألة العاشرة األمران يتو

 342.........................................................املسألة احلادية عشرة األمران يتواردان على الشيء الواحد

 343................................................ة فنقول األمر والنهي إذا تواردا على شيء واحداملسألة الثانية عشر

 343............................................املسألة الثالثة عشرة وذلك تفاوت الطلب فيما كان متبوعا مع التابع له

 344.............................................الرابعة عشرة األمر بالشيء على القصد األول ليس أمر بالتوابعاملسألة 

 346......................................................................املسألة اخلامسة عشرة املطلوب الفعل بالكل

 353.............................. قد تقدم أن األوامر والنواهي يف التأكيد ليست على رتبة واحدةاملسألة السادسة عشرة

 355.................................املسألة السابعة عشرة تقدم أن من احلقوق املطلوبة ما هو حق هللا وما هو حق للعباد

 358.............................................................املسألة الثامنة عشرة األمر والنهي يتواردان على الفعل

 359...................................................................................الفصل الرابع ىف العموم واخلصوص

 359.............. ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فال تؤثر فيها معارضة قضايا األعيان وال حكايات األحوالاملسألة األوىل إذا

 360................................................املسألة الثانية وملا كان قصد الشارع ضبط اخللق إىل القواعد العامة

w 361..............................املسألة الثالثة ال كالم يف أن للعموم صيغا وضعية والنظر يف هذا خمصوص بأهل العربية
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 367........................................املسألة الرابعة عمومات العزائم وإن ظهر ببادىء الرأي أن الرخص ختصصها

 368..........................املسألة اخلامسة واألدلة على صحتها ما تقدم واملسألة وإن كانت خمتلفا فيها على وجه آخر

 369....................................... جهة صيغ العموم فقطاملسألة السادسة العموم إذا ثبت فال يلزم أن يثبت من

 371..............................................املسألة السابعة العمومات إذا احتد معناها وانتشرت يف أبواب الشريعة

 372....................................................................................الفصل اخلامس يف البيان واألمجال

 372..............................................................املسألة األوىل إن النيب كان مبينا بقوله وفعله وإقراره

 372.........................................................................املسألة الثانية وذلك أن العامل وارث النيب

 373...........................................................املسألة الثالثة فنقول إذا كان البيان يتأتى بالقول والفعل

 373.....................................املسألة الرابعة إذا حصل البيان بالقول والفعل املطابق للقول فهو الغاية ىف البيان

 374..............................................................................املسألة اخلامسة إذا وقع القول بيانا

 376.....................................................................املسألة السادسة املندوب من حقيقة استقراره

 379.............املسألة السابعة املباحات من حقيقة استقرارها مباحات أن ال يسوى بينها وبني املندوبات وال املكروهات

 380...................................................................املسألة الثامنة املكروهات من حقيقة استقرارها

 382.............................املسألة التاسعة الواجبات ال تستقر واجبات إال إذا مل يسو بينها وبني غريها من األحكام

 382....................................................املسألة العاشرة ال خيتص هذا البيان املذكور باألحكام التكليفية

 382.............................................املسألة احلادية عشرة بيان رسول اهللا بيان صحيح ال إشكال يف صحته

 384.............................يف وإما غري واقع يف الشريعةاملسألة الثانية عشرة اإلمجال إما متعلق مبا ال ينبين عليه تكل

 385..................................................................................الطرف الثاين يف األدلة على التفصيل

 385................................................................................................الدليل االول الكتاب

 385...املسألة األوىل إن الكتاب قد تقرر أن كلية الشريعة وعمدة امللة وينبوع احلكمة وآية الرسالة ونور األبصار والبصائر

 386......................................................راد علم القرآناملسألة الثانية معرفة أسباب الترتيل الزمة ملن أ

 388....................املسألة الثالثة كل حكاية وقعت ىف القرآن فال خيلو أن يقع قبلها أو بعدها وهو األكثر رد هلا أوال

 390....................ابعة إذا ورد ىف القرآن الترغيب قارنه الترهيب ىف لواحقه أو سوابقه أو قرائنه وبالعكساملسألة الر

 393.............................................املسألة اخلامسة تعريف القرآن باألحكام الشرعية أكثره كلي ال جزئي

 394................................................املسألة السادسة القرآن فيه بيان كل شيء على ذلك الترتيب املتقدم

 396........................................................املسألة السابعة العلوم املضافة إىل القرآن تنقسم على أقسام

 399..........................................................املسألة الثامنة من الناس من زعم أن للقرآن ظاهرا وباطنا

 402.................................................املسألة التاسعة كون الظاهر هو املفهوم العريب جمردا ال إشكال فيه

 407........................................................................املسألة العاشرة فنقول اإلعتبارات القرآنية

 408....................................املسألة احلادية عشرة املدين من السور ينبغي أن يكون مرتال يف الفهم على املكي

 409................................................املسألة الثانية عشرة رمبا أخذ تفسري القرآن على التوسط واإلعتدال

w 410............................................املسألة الثالثة عشرة مبنية على ما قبلها فإنه إذا تعني أن العدل ىف الوسط
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 414...................................................................................................الدليل الثاين السنة

 414......... يطلق لفظ السنة على ما جاء منقوال عن النيب على اخلصوص مما مل ينص عليه يف الكتاب العزيزاملسألة األوىل

 415............................................................املسألة الثانية رتبة السنة التأخر عن الكتاب يف االعتبار

 417..................................................................املسألة الثالثة السنة راجعة يف معناها إىل الكتاب
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 429..................................املسألة اخلامسة حيث قلنا أن الكتاب دال على السنة وإن السنة إمنا جاءت مبينة له

 430..........................................................................................املسألة السادسة السنة

 433.........................سألة السابعة القول منه إذا قارنه الفعل فذلك أبلغ ما يكون يف التأسي بالنسبة إىل املكلفنيامل

 434................................املسألة الثامنة اإلقرار منه عليه الصالة والسالم إذا وافق الفعل فهو صحيح يف التأسي

 434..........................................املسألة التاسعة سنة الصحابة رضي اهللا عنهم سنة يعمل عليها ويرجع إليها

 436......................صدق معتمد عليهاملسألة العاشرة كل ما أخرب به رسول اهللا من خرب فهو كما أخرب وهو حق و

 439...........................................................................................القسم اخلامس كتاب االجتهاد

 439...............................................................................الطرف االول اتهد من جهة اإلجتهاد

 439.........................................................................................املسألة األوىل االجتهاد

املسألة الثانية إمنا حتصل درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفني أحدمها فهم مقاصد الشريعة على كماهلا والثاين التمكن من 
 444......................................................................................................االستنباط

 447.......................................................املسألة الثالثة الشريعة كلها ترجع إىل قول واحد يف فروعها

 459......................................................املسألة الرابعة حمال االجتهاد املعترب هى ما ترددت بني طرفني

 462..........................املسألة اخلامسة االجتهاد إن تعلق باالستنباط من النصوص فال بد من اشتراط العلم بالعربية

 462........................قر ىف ذلك إىل العلم مبقاصد الشارعاملسألة السادسة قد يتعلق االجتهاد بتحقيق املناط فال يفت

 463........................................................................املسألة السابعة االجتهاد الواقع ىف الشريعة

 463......................................................................املسألة الثامنة فيعرض فيه اخلطأ ىف االجتهاد

 466...........................املسألة التاسعة فيعرض فيه أن يعتقد ىف صاحبه أو يعتقد هو ىف نفسه أنه من أهل االجتهاد

 472..........................عال معترب مقصود شرعا كانت األفعال موافقة أو خمالفةاملسألة العاشرة النظر ىف مآالت األف

 477...............................املسألة احلادية عشرة تقدم الكالم على حمال اخلالف يف اجلملة ومل يقع هنالك تفصيل

 477..........................................................املسألة الثانية عشرة من اخلالف ما ال يعتد به يف اخلالف

 481....................................................املسألة الثالثة عشرة مر الكالم فيما يفتقر إليه اتهد من العلوم

 484......................املسألة الرابعة عشرة تقدم التنبيه على طرف من االجتهاد اخلاص بالعلماء والعام جلميع املكلفني

 488........................................................................الطرف الثاين فيما يتعلق باتهد من جهة فتواه

 488.......................................................................املسألة األوىل املفيت قائم يف األمة مقام النيب

w 489.....................................املسألة الثانية وذلك أن الفتوى من املفيت حتصل من جهة القول والفعل واإلقرار
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 الشاطيب-املوافقات يف أصول الشريعة                  532

 490.....................................املسألة الثالثة تنبين على ما قبلها وهى أن الفتيا ال تصح من خمالف ملقتضى العلم

 493................ما يليق باجلمهوراملسألة الرابعة املفيت البالغ ذروة الدرجة هو الذي حيمل الناس على املعهود الوسط في

 494..............................................الطرف الثالث فيما يتعلق بأعمال قول اتهد املقتدى به وحكم االقتداء به

 494....................ت له مسألة دينية فال يسعه يف الدين إال السؤال عنها على اجلملةاملسألة األوىل إن املقلد إذا عرض

 494...................................املسألة الثانية وذلك أن السائل ال يصح له أن يسأل من ال يعترب يف الشريعة جوابه

 494...............................................................................املسألة الثالثة حيث يتعني الترجيح

 497................................................املسألة الرابعة وذلك أن من اجتمعت فيه شروط االنتصاب للفتوى
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 502.................................................................املسألة السادسة قد تقدم أن لطالب العلم يف طلبه

 503.....................يها بعض األوصاف اليت تشهد للعامي بصحة اتباع من اتصف ا يف فتواهاملسألة السابعة يذكر ف

املسألة الثامنة يسقط عن املستفيت التكليف بالعمل عند فقد املفيت إذا مل يكن له به علم ال من جهة اجتهاد معترب وال من تقليد
..............................................................................................................505 
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 507........................ نفي وإثباتاملسألة الثانية فإنه قد مر يف كتاب االجتهاد أن حمال اخلالف دائرة بني طريف
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	   ﻪﻟ ﻊﺒﺎﺘﻟﺍ ﻊﻤ ﺎﻋﻭﺒﺘﻤ ﻥﺎﻜ ﺎﻤﻴﻓ ﺏﻠﻁﻟﺍ ﺕﻭﺎﻔﺘ ﻙﻟﺫﻭ ﺓﺭﺸﻋ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	   ﻊﺒﺍﻭﺘﻟﺎﺒ ﺭﻤﺃ ﺱﻴﻟ ﻝﻭﻷﺍ ﺩﺼﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﻲﺸﻟﺎﺒ ﺭﻤﻷﺍ ﺓﺭﺸﻋ ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	   ﻝﻜﻟﺎﺒ ﻝﻌﻔﻟﺍ ﺏﻭﻠﻁﻤﻟﺍ ﺓﺭﺸﻋ ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ﺓﺩﺤﺍﻭ ﺔﺒﺘﺭ ﻰﻠﻋ ﺕﺴﻴﻟ ﺩﻴﻜﺄﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﻫﺍﻭﻨﻟﺍﻭ ﺭﻤﺍﻭﻷﺍ ﻥﺃ ﻡﺩﻘﺘ ﺩﻗ ﺓﺭﺸﻋ ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	   ﺩﺎﺒﻌﻠﻟ ﻕﺤ ﻭﻫ ﺎﻤﻭ ﷲ ﻕﺤ ﻭﻫ ﺎﻤ ﺔﺒﻭﻠﻁﻤﻟﺍ ﻕﻭﻘﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﻥﺃ ﻡﺩﻘﺘ ﺓﺭﺸﻋ ﺔﻌﺒﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	   ﻝﻌﻔﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻥﺍﺩﺭﺍﻭﺘﻴ ﻲﻬﻨﻟﺍﻭ ﺭﻤﻷﺍ ﺓﺭﺸﻋ ﺔﻨﻤﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ

	  ﺹﻭﺼﺨﻟﺍﻭ ﻡﻭﻤﻌﻟﺍ ﻰﻓ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻝﺍﻭﺤﻷﺍ ﺕﺎﻴﺎﻜﺤ ﻻﻭ ﻥﺎﻴﻋﻷﺍ ﺎﻴﺎﻀﻗ ﺔﻀﺭﺎﻌﻤ ﺎﻬﻴﻓ ﺭﺜﺅﺘ ﻼﻓ ﺔﻘﻠﻁﻤ ﻭﺃ ﺔﻤﺎﻋ ﺓﺩﻋﺎﻗ ﺕﺘﺒﺜ ﺍﺫﺇ ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	   ﺔﻤﺎﻌﻟﺍ ﺩﻋﺍﻭﻘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻕﻠﺨﻟﺍ ﻁﺒﻀ ﻉﺭﺎﺸﻟﺍ ﺩﺼﻗ ﻥﺎﻜ ﺎﻤﻟﻭ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	   ﺔﻴﺒﺭﻌﻟﺍ ﻝﻫﺄﺒ ﺹﻭﺼﺨﻤ ﺍﺫﻫ ﻲﻓ ﺭﻅﻨﻟﺍﻭ ﺔﻴﻌﻀﻭ ﺎﻐﻴﺼ ﻡﻭﻤﻌﻠﻟ ﻥﺃ ﻲﻓ ﻡﻼﻜ ﻻ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	   ﺎﻬﺼﺼﺨﺘ ﺹﺨﺭﻟﺍ ﻥﺃ ﻱﺃﺭﻟﺍ ﺀﻯﺩﺎﺒﺒ ﺭﻬﻅ ﻥﺇﻭ ﻡﺌﺍﺯﻌﻟﺍ ﺕﺎﻤﻭﻤﻋ ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ﺭﺨﺁ ﻪﺠﻭ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻴﻓ ﺎﻔﻠﺘﺨﻤ ﺕﻨﺎﻜ ﻥﺇﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍﻭ ﻡﺩﻘﺘ ﺎﻤ ﺎﻬﺘﺤﺼ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﺩﻷﺍﻭ ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ﻁﻘﻓ ﻡﻭﻤﻌﻟﺍ ﻎﻴﺼ ﺔﻬﺠ ﻥﻤ ﺕﺒﺜﻴ ﻥﺃ ﻡﺯﻠﻴ ﻼﻓ ﺕﺒﺜ ﺍﺫﺇ ﻡﻭﻤﻌﻟﺍ ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ﺔﻌﻴﺭﺸﻟﺍ ﺏﺍﻭﺒﺃ ﻲﻓ ﺕﺭﺸﺘﻨﺍﻭ ﺎﻫﺎﻨﻌﻤ ﺩﺤﺘﺍ ﺍﺫﺇ ﺕﺎﻤﻭﻤﻌﻟﺍ ﺔﻌﺒﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ

	   ﻝﺎﻤﺠﻷﺍﻭ ﻥﺎﻴﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﺱﻤﺎﺨﻟﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻩﺭﺍﺭﻗﺇﻭ ﻪﻠﻌﻓﻭ ﻪﻟﻭﻘﺒ ﺎﻨﻴﺒﻤ ﻥﺎﻜ ﻲﺒﻨﻟﺍ ﻥﺇ ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ﻲﺒﻨﻟﺍ ﺙﺭﺍﻭ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﻙﻟﺫﻭ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ﻝﻌﻔﻟﺍﻭ ﻝﻭﻘﻟﺎﺒ ﻰﺘﺄﺘﻴ ﻥﺎﻴﺒﻟﺍ ﻥﺎﻜ ﺍﺫﺇ ﻝﻭﻘﻨﻓ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ﻥﺎﻴﺒﻟﺍ ﻰﻓ ﺔﻴﺎﻐﻟﺍ ﻭﻬﻓ ﻝﻭﻘﻠﻟ ﻕﺒﺎﻁﻤﻟﺍ ﻝﻌﻔﻟﺍﻭ ﻝﻭﻘﻟﺎﺒ ﻥﺎﻴﺒﻟﺍ ﻝﺼﺤ ﺍﺫﺇ ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ﺎﻨﺎﻴﺒ ﻝﻭﻘﻟﺍ ﻊﻗﻭ ﺍﺫﺇ ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	   ﻩﺭﺍﺭﻘﺘﺴﺍ ﺔﻘﻴﻘﺤ ﻥﻤ ﺏﻭﺩﻨﻤﻟﺍ ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ﺕﺎﻫﻭﺭﻜﻤﻟﺍ ﻻﻭ ﺕﺎﺒﻭﺩﻨﻤﻟﺍ ﻥﻴﺒﻭ ﺎﻬﻨﻴﺒ ﻯﻭﺴﻴ ﻻ ﻥﺃ ﺕﺎﺤﺎﺒﻤ ﺎﻫﺭﺍﺭﻘﺘﺴﺍ ﺔﻘﻴﻘﺤ ﻥﻤ ﺕﺎﺤﺎﺒﻤﻟﺍ ﺔﻌﺒﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ﺎﻫﺭﺍﺭﻘﺘﺴﺍ ﺔﻘﻴﻘﺤ ﻥﻤ ﺕﺎﻫﻭﺭﻜﻤﻟﺍ ﺔﻨﻤﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ﻡﺎﻜﺤﻷﺍ ﻥﻤ ﺎﻫﺭﻴﻏ ﻥﻴﺒﻭ ﺎﻬﻨﻴﺒ ﻭﺴﻴ ﻡﻟ ﺍﺫﺇ ﻻﺇ ﺕﺎﺒﺠﺍﻭ ﺭﻘﺘﺴﺘ ﻻ ﺕﺎﺒﺠﺍﻭﻟﺍ ﺔﻌﺴﺎﺘﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ﺔﻴﻔﻴﻠﻜﺘﻟﺍ ﻡﺎﻜﺤﻷﺎﺒ ﺭﻭﻜﺫﻤﻟﺍ ﻥﺎﻴﺒﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﺹﺘﺨﻴ ﻻ ﺓﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ﻪﺘﺤﺼ ﻲﻓ ﻝﺎﻜﺸﺇ ﻻ ﺢﻴﺤﺼ ﻥﺎﻴﺒ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﻥﺎﻴﺒ ﺓﺭﺸﻋ ﺔﻴﺩﺎﺤﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ﺔﻌﻴﺭﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﻊﻗﺍﻭ ﺭﻴﻏ ﺎﻤﺇﻭ ﻑﻴﻠﻜﺘ ﻪﻴﻠﻋ ﻲﻨﺒﻨﻴ ﻻ ﺎﻤﺒ ﻕﻠﻌﺘﻤ ﺎﻤﺇ ﻝﺎﻤﺠﻹﺍ ﺓﺭﺸﻋ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ

	  ﻝﻴﺼﻔﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﺩﻷﺍ ﻲﻓ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻑﺭﻁﻟﺍ
	  ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ﻝﻭﻻﺍ ﻝﻴﻟﺩﻟﺍ
	  ﺭﺌﺎﺼﺒﻟﺍﻭ ﺭﺎﺼﺒﻷﺍ ﺭﻭﻨﻭ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ ﺔﻴﺁﻭ ﺔﻤﻜﺤﻟﺍ ﻉﻭﺒﻨﻴﻭ ﺔﻠﻤﻟﺍ ﺓﺩﻤﻋﻭ ﺔﻌﻴﺭﺸﻟﺍ ﺔﻴﻠﻜ ﻥﺃ ﺭﺭﻘﺘ ﺩﻗ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ﻥﺇ ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻡﻠﻋ ﺩﺍﺭﺃ ﻥﻤﻟ ﺔﻤﺯﻻ ﻝﻴﺯﻨﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒﺴﺃ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ﻻﻭﺃ ﺎﻬﻟ ﺩﺭ ﺭﺜﻜﻷﺍ ﻭﻫﻭ ﺎﻫﺩﻌﺒ ﻭﺃ ﺎﻬﻠﺒﻗ ﻊﻘﻴ ﻥﺃ ﻭﻠﺨﻴ ﻼﻓ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻰﻓ ﺕﻌﻗﻭ ﺔﻴﺎﻜﺤ ﻝﻜ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ﺱﻜﻌﻟﺎﺒﻭ ﻪﻨﺌﺍﺭﻗ ﻭﺃ ﻪﻘﺒﺍﻭﺴ ﻭﺃ ﻪﻘﺤﺍﻭﻟ ﻰﻓ ﺏﻴﻫﺭﺘﻟﺍ ﻪﻨﺭﺎﻗ ﺏﻴﻏﺭﺘﻟﺍ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻰﻓ ﺩﺭﻭ ﺍﺫﺇ ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ﻲﺌﺯﺠ ﻻ ﻲﻠﻜ ﻩﺭﺜﻜﺃ ﺔﻴﻋﺭﺸﻟﺍ ﻡﺎﻜﺤﻷﺎﺒ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻑﻴﺭﻌﺘ ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ﻡﺩﻘﺘﻤﻟﺍ ﺏﻴﺘﺭﺘﻟﺍ ﻙﻟﺫ ﻰﻠﻋ ﺀﻲﺸ ﻝﻜ ﻥﺎﻴﺒ ﻪﻴﻓ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ﻡﺎﺴﻗﺃ ﻰﻠﻋ ﻡﺴﻘﻨﺘ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺔﻓﺎﻀﻤﻟﺍ ﻡﻭﻠﻌﻟﺍ ﺔﻌﺒﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ﺎﻨﻁﺎﺒﻭ ﺍﺭﻫﺎﻅ ﻥﺁﺭﻘﻠﻟ ﻥﺃ ﻡﻋﺯ ﻥﻤ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻨﻤﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ﻪﻴﻓ ﻝﺎﻜﺸﺇ ﻻ ﺍﺩﺭﺠﻤ ﻲﺒﺭﻌﻟﺍ ﻡﻭﻬﻔﻤﻟﺍ ﻭﻫ ﺭﻫﺎﻅﻟﺍ ﻥﻭﻜ ﺔﻌﺴﺎﺘﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ﺔﻴﻨﺁﺭﻘﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﻋﻹﺍ ﻝﻭﻘﻨﻓ ﺓﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ...ﻲﻜﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﻬﻔﻟﺍ ﻲﻓ ﻻﺯﻨﻤ ﻥﻭﻜﻴ ﻥﺃ ﻲﻐﺒﻨﻴ ﺭﻭﺴﻟﺍ ﻥﻤ ﻲﻨﺩﻤﻟﺍ ﺓﺭﺸﻋ ﺔﻴﺩﺎﺤﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ﻝﺍﺩﺘﻋﻹﺍﻭ ﻁﺴﻭﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﺭﻴﺴﻔﺘ ﺫﺨﺃ ﺎﻤﺒﺭ ﺓﺭﺸﻋ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ﻁﺴﻭﻟﺍ ﻰﻓ ﻝﺩﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﻥﻴﻌﺘ ﺍﺫﺇ ﻪﻨﺈﻓ ﺎﻬﻠﺒﻗ ﺎﻤ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻨﺒﻤ ﺓﺭﺸﻋ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﻱﺃﺭﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺇ ﺓﺭﺸﻋ ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ

	   ﺔﻨﺴﻟﺍ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻝﻴﻟﺩﻟﺍ
	  ﺯﻴﺯﻌﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ﻲﻓ ﻪﻴﻠﻋ ﺹﻨﻴ ﻡﻟ ﺎﻤﻤ ﺹﻭﺼﺨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﺒﻨﻟﺍ ﻥﻋ ﻻﻭﻘﻨﻤ ﺀﺎﺠ ﺎﻤ ﻰﻠﻋ ﺔﻨﺴﻟﺍ ﻅﻔﻟ ﻕﻠﻁﻴ ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	   ﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﻲﻓ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ﻥﻋ ﺭﺨﺄﺘﻟﺍ ﺔﻨﺴﻟﺍ ﺔﺒﺘﺭ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺎﻫﺎﻨﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﻌﺠﺍﺭ ﺔﻨﺴﻟﺍ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ﺫﺨﺂﻤ ﻰﻨﻌﻤﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻲﻓ ﺱﺎﻨﻠﻟ ﻥﺇ ﻕﻴﻓﻭﺘﻟﺍ ﷲﺎﺒﻭ ﻝﻭﻘﻨﻓ ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ﻪﻟ ﺔﻨﻴﺒﻤ ﺕﺀﺎﺠ ﺎﻤﻨﺇ ﺔﻨﺴﻟﺍ ﻥﺇﻭ ﺔﻨﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﺍﺩ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ﻥﺃ ﺎﻨﻠﻗ ﺙﻴﺤ ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	   ﺔﻨﺴﻟﺍ ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
	  ﻥﻴﻔﻠﻜﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺒ ﻲﺴﺄﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻭﻜﻴ ﺎﻤ ﻎﻠﺒﺃ ﻙﻟﺫﻓ ﻝﻌﻔﻟﺍ ﻪﻨﺭﺎﻗ ﺍﺫﺇ ﻪﻨﻤ ﻝﻭﻘﻟﺍ ﺔﻌﺒﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ
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