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  األشباه والنظائر
تكلم حبق ال نفاذ له وآس بني الناس يف وجهك وجملسك وعدلك حىت ال ييأس الضعيف من : وضح فإنه ال ينفع 

والصلح جائز بني املسلمني إال صلًحا . البينة على من ادعى واليمني على من أنكر. عدلك وال يطمع الشريف يف حيفك
الًال ال مينعك قضاء قضية باألمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع احلق ؛ فإن أحل حراًما أو حرم ح

الفهم الفهم فيما خيتلج يف صدرك ما مل يبلغك يف الكتاب أو . احلق قدمي ومراجعة احلق خري من التمادي يف الباطل
، " ا عند اهللا وأشبهها باحلق فيما ترىفاعمد إىل أحبه"، " اعرف األمثال واألشباه مث قس األمور عند ذلك"السنة 

واجعل ملن ادعى بينة أمدا ينتهي إليه ؛ فإن أحضر بينة أخذ حبقه وإال وجهت القضاء عليه ؛ فإن ذلك أجلى للعمى 
وأبلغ يف العذر ، املسلمون عدول بعضهم على بعض إال جملودا يف حد أو جمرب يف شهادة زور أو ضنني يف والء أو 

هللا توىل منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات ، وإياك والفلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر للخصوم يف مواطن إن ا. قرابة
احلق اليت يوجب اهللا ا األجر وحيسن ا الذخر ؛ فإنه من يصلح نيته فيما بينه وبني اهللا ولو على نفسه يكفه اهللا ما بينه 

اهللا منه غري ذلك يشنه اهللا فما ظنك بثواب غري اهللا عز وجل يف عاجل رزقه وبني الناس ، ومن تزين للناس مبا يعلم 
  .وخزائن رمحته

  .والسالم عليك
إن فن األشباه والنظائر فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه : "وقد قال السيوطي يف أشباهه ونظائره 

والتخريج ومعرفة أحكام املسائل اليت ليست مبسطورة  وأسراره ويتمهد يف فهمه واستحضاره ويقتدر على اإلحلاق
  ".الفقه معرفة النظائر: "واحلوادث والوقائع اليت ال تنقص على ممر الزمان وهلذا قال بعض أصحابنا 

وهذا ما نبه عليه الشيخ السبكي رمحه اهللا يف مواضع عديدة من كتابه فدونك أيها القارئ بيان منهجه يف أشباهه 
  .ونظائره

قد شرع املؤلف يف كتابه خبطبة للكتاب بني فيها أمهية الفقه وأنواعه وأمهية القواعد الفقهية ، وأثىن على كتاب القواعد ول
البن عبد السالم وكتاب األشباه والنظائر البن املرحل وأنه كان الدافع للمؤلف يف تأليفه كتابه فأخذ يف حتريره وإمتامه 



يه الكثري قسم الناس جتاه كتابه إىل ثالث فرق أثىن على الفرقة الثالثة وهي اليت تقرأ بإشارة والده له ولقد أضاف إل
  :وتستفيد وتعرتف بالفضل فهذه الطريقة هي اليت مدحها يف كتابه بقوله 
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  األشباه والنظائر
مث تكلم ...".  أحسن الناس وجوهاوهذه طريقة قل سالكوها وبعد أن يوجد يف حياة املصنف أهلوها ، فعليهم سالم اهللا"

بعد ذلك عن متهيد عاب فيه على من يقتصر على حفظ الفروع دون القواعد ، وبني رأي إمام احلرمني يف أمهية القواعد 
وبني الفرق بني القاعدة وبني املدرك ، والضابط وأوضح رأي القاضي حسني يف أهم القواعد اليت ترجع إليها الفقه فبني 

  .غاية البيان وأوضح كذلك رأي العز بن عبد السالم يف إرجاع الفقه كله إىل قاعدة املصلحة املشهورة هذا األمر
  :مث شرع املؤلف رمحه اهللا إىل تقسيم كتابه إىل أبواب 

  .يف القواعد اخلمسة املشهورة اليت هي أساس لغريها: الباب األول 
جة بعد القواعد اخلمسة وقد تكلم الشيخ يف هذا الباب عن سبع وعشرين يف القواعد العامة اليت تأيت يف در : الباب الثاين 
  .قاعدة كلية

تكلم الشيخ يف هذا الباب عن مخس ومثانني ومائة قاعدة ، . القواعد اخلاصة لكل باب من أبواب الفقه: الباب الثالث 
  :وقسمها إىل أربعة أقسام 

  .يف قواعد ربع العبادات: القسم األول 
  .يف قواعد ربع البيع:  القسم الثاين

  .يف قواعد ربع اإلقرار: القسم الثالث 
  .يف قواعد ربع املناكحات: القسم الرابع 
  ".يف أصول كالمية ينبين عليها فروع فقهية: "الباب الرابع 

ويف هذا الباب حتدث الشيخ عن السعادة والشقاوة وعن حقيقة العلم وعن الفرق بني االسم واملسمى وعن حقيقة 
لكالم والفرق بني امللجأ واملضطر وشروط اإلكراه الذي به ترتفع األحكام وعن اخلالف يف حقيقة العقد وتكلم يف ذلك ا

عن احلسن والقبح وكوما شرعيني ال عقليني وبني اخلالف يف ذلك وحتدث عن حقيقة احلياة وعن العالقة بني املمكن 
ما وبني احلكم فيما إذا دخل الشرط على السبب كما تكلم عن منع واملؤثر وتكلم عن السبب والعلة وبني الفرق بيه

اجتماع علتني على معلول واحد مث تكلم عن أحكام يضطر الفقيه إىل احلكم بتقدمها على أسباا وغري ذلك من 
  .املسائل املهمات
  يف مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية تكلم الشيخ يف: "الباب اخلامس 
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ذلك الباب عن معىن التكليف وعن أنواع األحكام وعن املعىن املقصود بصحة العقود وعن مدلول اسم الفاعل واسم 
املفعول والصفة املشبهة وسائر األمساء املشتقة وعن منع اشتقاق اسم الفاعل من شيء يكون الفعل قائما بغريه وتكلم 

وعن حكم أخذ األجرة على فرض العني وعن حكم ما ال يتم الواجب إال به ، وتكلم عن العالقة بني الفرض والواجب 
عن فرض الكفاية وعن معىن السنة والنافلة والتطوع واملستحب واملندوب واملرّغب فيه واملرشد إليه واحلسن واألدب وتكلم 

  :ألصولية املهمة مث انتقل الشيخ إىل عن أمور يتعلق التحرمي فيها مببهم وبني حقيقة الرخصة وغري ذلك من املسائل ا
  ...تكلم فيه الشيخ عن صيغ العموم وتكلم كذلك عن قواعد مهمة ال يستغين عنها الفقيه: كتاب العموم واخلصوص 

فعل رسول اهللا : "تكلم فيه عن حكم األمجاع السكويت وعما يتعلق بقول الصحابة رضي اهللا عنهم : وكتاب اإلمجاع 
تكلم فيه الشيخ عن قياس العكس ومسألة هل تثبت اللغة قياًسا وغري : وكتاب القياس "... لم كذاصلى اهللا عليه وس

  .ذلك مما يتعلق مبسائل القياس
  .تكلم فيه عن قول الصحايب وحكم حجته وغري ذلك: وكتاب االستدالل 

التخصيص : م واخلاص ، وقول تكلم فيه عن احلكم فيما إذا تعادلت األمارات وكذا لو تعارض العا: وكتاب الرتجيح 
  .أوىل من ااز ، والفرق بني ما ثبت بالنص وما ثبت باألخبار

  .تكلم يف عن عدم قابلية خطأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وكتاب االجتهاد 
من األول يف املفردات : كلمات حنوية يرتتب عليها فروع فقهية ، وقسم هذا الباب إىل قسمني : "الباب السادس 

وذكر قسما ثالثا يف إعراب اآليات اليت يرتتب . يف املركبات والتصرفات العربية: األمساء واحلروف وبعض األفعال ، والثاين 
على خترجيها أحكام شرعية وهذا القسم الذي أشار إليه يف مقدمة هذا الباب مث نعثر عليه فيما بني أيدينا من 

  .خمطوطات
  .ي تكلم فيه الشيخ عن املآخذ املختلف فيها بني األئمة اليت ينبين عليها فروع فقهيةوهو الباب الذ: الباب السابع 

  حتدث الشيخ تاج الدين يف ذلك الباب عن سبب اختالف الفقهاء وبني اخلالف
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ية األشياء املنصوصة إىل غري ذلك مما وأيب حنيفة يف املعىن املغلب يف الزكاة وتكلم عن اخلالف يف علة ربو . بني الشافعي

  .يطالع به الكتاب
  .ويف اية هذا الباب تكلم عن تقاسيم أدخلها بعض الفقهاء يف القواعد وليست منها

  .يف األلغاز: الباب الثامن 



  .مث ختم كتابه بأدعية مأثورة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
مل أر كتابا حيكي  : "يف كتابه األشباه والنظائر الذي قال عنه ابن جنيم وذا نكون قد ألقينا الضوء على منهج املؤلف 

  ".كتاب الشيخ تاج الدين السبكي الشافعي رمحه اهللا تعاىل
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  األشباه والنظائر
  : ترمجة اإلمام ابن السبكي

  : 1امسه ونسبه
بن متام العالمة قاضي القضاة تاج الدين أبو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن يوسف بن موسى 

من أعمال "نصر ابن الشيخ اإلمام شيخ اإلسالم تقي الدين أيب احلسن األنصاري اخلزرجي السبكي ونسبته إىل سبك 
  ".املنوفية مبصر

  .بن قالوون سنة مثاٍن يف السلطنة الثالثة للناصر حممد: ولد يف القاهرة سنة سبع وعشرين وسبعمائة ، وقيل : مولده 
  :نشأته وطلبه للعلم 

من املعلوم ضرورة أن البيئة من العوامل املؤثرة يف تكوين الشخصية وهي تتدخل يف توزيع االجتاهات واالستعدادات 
كبريًا عن انطباعات كل إنسان عن الكون " سيكولوجيا"وامليول وهي اليت متيز كل امرئ عن اآلخر فإن لعواملها تأثريًا 

  .واحلياة
  يف خصومة هذه العوامل تنبت براعم االجتاهات اخلاصة اليت تشكل مالمحو 

_________  
/ 11النجوم الزاهرة . 106قضاة دمشق ص. 425/ 2الدرر الكامنة . 316/ 14انظر ترمجته يف البداية والنهاية  1
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  األشباه والنظائر
البارزة لوجهة الشخصية ، ولقد منح اهللا العلي الغفار اإلمام احلرب البحر عبد الوهاب السبكي بيئة ذات طابع متميز 

تنمية مواهبه وإشراقه بنوعه فهي بيئة علمية التقت به من مجيع جوانبه فوالد تقي الدين علي بن عبد فساعدته على 
فلقد رأى . الكايف بن علي بن متام بن يوسف بن موسى أبو احلسن األنصاري اخلزرجي السبكي وكفى بذلك شاهًدا

علمه ويقيدون فوائده فليس غريبا أن يبدأ مبكرا الشيخ عبد الوهاب وفود العلماء وهي تنسل إىل جملس أبيه وينهلون من 



يف حفظ كتاب اهللا والعكوف على طلب العلم ؛ فقد نشأ يف أسرة عريقة ويعترب تاج الدين من أجل وأعظم رجال األسرة 
ين السبكية الذين ذاع صيتهم يف دوليت املماليك ؛ المتيازهم يف العلم ويف مناصب التدريس والقضاء فلم يعش تاج الد

إال حنو أربعة وأربعني عاما لكن حياته على قصرها كانت مألى باإلنتاج العلمي الذي جعله من األئمة باعرتاف معاصريه 
  .ومن جاءوا بعده

إىل جانب ما امتاز به من علم غزير وذكاء - وتدل آثاره وموافقه يف احملن اليت عاناها وآراء من كتبوا عنه على أنه كان 
بديهة حاضرة وحجة قوية وصرب على العمل املنتج وسعة صدر وثبات يف امللمات وترفٍع واعتداد حاد ولسان طلق و 

بالنفس ورقة إحساس وعطف على اإلنسان واحليوان من أولئكم ذوي الشخصيات الضخمة والنفوس القوية واألخالق 
هلم كل أسباب الراحة يف احلياة ، وأن املتينة ؛ أولئكم الذين يسمون بأنفسهم فوق منافعهم اخلاصة ويأبون وإن يأت 

يصربوا على فساد بيئة أو طغيان قوة أو موت حق وقيام باطل ، فلم يكن من أولئكم األنذال أشباه الذين يرحبون 
بل آثر أن يكون من رجال اإلصالح وإن أوذي واضطهد ، فعزل غري مرة . بالفساد يستغلونه ملآرم ويسخرونه ملنافعهم

دمشق ، لكن العامل اإلسالمي وقد نسي مضطهديه واضطهاده مل ينس له يف حياته ولن ينسى له بعد مماته  واعتقل بقلعة
؛ فقد كان تاج الدين يف طلبه للعلم شغوفا مل يأُل جهدا يف حتصيله فحضر ومسع مبصر من مجاعة مث قدم  1فضله وآثاره

من مجاعة واشتغل بالعلم على والده وغري ودرس مبصر دمشق مع والده يف مجادى اآلخرة سنة تسع وثالثني ومسع ا 
والشام ومبدارس كبار العلماء منها العزيزية والعادلية الكربى والغزالية والعزراوية والشاميني والناصرية واألمينية وغري ذلك من 

  .املدارس
_________  

  .14- 13البيت السبكي  1
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  األشباه والنظائر
  :شيوخه 

بن عبد الكايف بن علي بن متام بن يوسف بن موسى تقي الدين أبو احلسن األنصاري اخلزرجي السبكي وهو  علي - 1
فما حل "قال عنه ولده كما ويل التدريس يف املدرسة الشامية الربانية  -والد الشيخ تاج الدين فقد طلب العلم على يديه

محه اهللا حريًصا على تثقيفه على يد كبار العلماء ممن يثق يف علمهم ، وقد كان والده ر " مغرا وال اقتعد مبشرقها أعلم منه
  .ويطمئن إىل وسائلهم يف الدرس والتلقني

يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف بن عبد امللك بن يوسف اإلمام العالمة احلافظ الكبري شيخ احملدثني عمدة احلفاظ  - 2
  .أعجوبة الزمان مجال الدين أبو احلجاج الدمشقي املزي

  .قرأ الشيخ تاج الدين السبكي عليه وأخذ من علمه الكثري واستفاد منه
حممد بن أمحد بن عثمان بن قائماز اإلمام العالمة احلافظ املقرئ مؤرخ اإلسالم أبو عبد اهللا الفارقي الدمشقي  - 3



ل راية أهل لسنة واجلماعة املعروف بالذهيب ؛ فإن السبكي حمدث العصر وخامت احلفاظ القائم بأعباء هذه الصناعة وحام
إمام أهل عصره حفظًا وإتقانًا وفرد الدهر الذي يذعن له أهل عصره وقد الزمه شيخنا وأخذ عنه الكثري وخترج به وغري 

  .ذلك من املشايخ الذين أخذ عنهم الشيخ اإلمام
سنة سبع وستني وستمائة وتويف عبد العزيز بن حممد بن مجاعة بن صخر الكناين الشافعي ، ولد يف تاسع عشر احملرم  - 4

  .وغري ذلك ممن نال الشيخ رمحه اهللا شرف األخذ عنهم 1مبكة سنة أربع وتسعني وسبعمائة ودفن باحلجون
  :ثناء العلماء عليه 

جرى عليه من احملن : لقد أثىن عليه مجع من العلماء منهم الذهيب وذكره يف املعجم املختص وأثىن عليه ، وقال ابن كثري 
دائد ما مل َجيِْر على قاٍض قبله ، وحصل له من املناصب ما مل حيصل ألحد قبله ، قال عنه احلافظ شهاب الدين بن والش

  حصل فنونًا من العلم ومن الفقه واألصول وكان ماهرًا فيه واحلديث واألدب: حجي 
_________  

  .359/ 1البدر الطالع  1
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  األشباه والنظائر
 العربية وكانت له يد يف النظم والنثر جيد البديهة ذا بالغة وطالقة لسان وجراءة جنان وذكاء مفرط وذهن وبرع وشارك يف

  .وقاد
وانتهت إليه رئاسة القضاء واملناصب بالشام وحصلت له حمنة بسبب القضاء ، وأوذي فصرب : قال ابن قاضي شهبة 

واطئهم عليه مث عاد إليه مرتبته وعفا وصفح عمن قام وسجن وعقد له جمالس فأبان عن شجاعته وأفحم خصومه مع ت
  .عليه وكان سيدا جوادا كرميا مهيبا ختضع له أرباب املناصب من القضاة وغريهم

  ".حصل فنونا من العلم: "وقال عنه احلافظ شهاب الدين بن حجي 
  :تصانيفه 

  ".اجبرفع احلاجب عن خمتصر ابن احل"شرح خمتصر ابن احلاجب يف جملدين مساه  - 1
  .شرح املنهاج للبيضاوي يف األصول - 2
  .األشباه والنظائر وهو الذي ما حنن بصدده - 3
  .طبقات الفقهاء الكربى والوسطى والصغرى - 4
  .يف اختيارات والده ، وفيه فوائد غريبة" الرتشيح" - 5
  .التوشيح على التنبيه - 6
  .التصحيح يف األصول - 7
  .املنهاج يف األصول - 8



  .يف أصول الفقه وشرحه: امع مجع اجلو  - 9
  .وهو شرح مجع اجلوامع السابق الذكر: منع املوانع  -10
  .وهو جواب أسئلة سأله عنها األذرعي" جلب حلب" -11
  .أحاديث رفع اليدين -12
  .أوضح املسالك يف املناسك -13
  .ترجيح تصحيح اخلالف -14
  .تبيني األحكام يف حتليل احلائض -15
  .جزء يف الطاعون -16
  .الداللة عن عموم الرسالة -17
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  األشباه والنظائر
  .جوابًا عن أسئلة أهل طرابلس

  .رفع احلوبة يف وضع التوبة -18
  .السيف املشهور يف شرح عقيدة أيب منصور املاتريدي -19
  .فتاوى -20
  .مصنف يف األلغاز -21
  .معيد النعم ومبيد النقم -22
  .بن قواممناقب الشيخ أيب بكر  -23

  :وفاته 
تويف الشيخ رمحه اهللا شهيًدا إثر مرضه بالطاعون يف ذي احلجة ليلة الثالثاء سنة إحدى وسبعني وسبعمائة عن أربع 

  .وأربعني سنة
  :نسبة الكتاب 

د وجد من األمور اليقينية اليت وقعت لنا يف حتقيق هذا الكتاب نسبته إىل مؤلفه ، فقد أمجع املؤرخون على نسبته إليه ولق
اسم الكتاب منسوبًا إىل ابن السبكي رمحه اهللا على كال النسختني اللتني اعتمدنا عليهما يف ضبط الكتاب وكذلك لقد 
اقتبس كثري من العلماء من الكتاب وأحالوا عليه وأشادوا به مثل السيوطي يف مواضع عديدة من أشباهه ونظائره ، وابن 

له مؤلف اختصر فيه األشباه والنظائر للشيخ رمحهما اهللا . بن أمحد املصري جنيم وأمحد بن الصاحب شرف الدين حممد
  .مسمى نواضر النظائر

  :وصف املخطوط 



  :لقد اعتمدنا يف ضبط نص ذكر الكتاب على نسختني 
لوحة مسطرا  240خبط واضح جيد تقع يف " 1476"وهي احملفوظة بدار الكتب املصرية حتت رقم : النسخة األوىل 

قال مؤلفه رمحه اهللا جنز الفراغ من هذا الكتاب نفع اهللا به يف السابع من شهر ربيع : "ا وقع يف ايتها قوله سطر  31
األول سنة مثاٍن وستني وسبع مائة على يد مؤلفه عبد الوهاب ابن السبكي غفر اهللا له وكان جنازه بدار اخلطابة باجلامع 

  ".اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليًما كثريًااألموي بدمشق واحلمد هللا رب العاملني وصلى 
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  األشباه والنظائر
  ".أ"وجعلنا هذه النسخة أصال ورمزنا هلا بالرمز 

سطرًا وقع  27لوحة مسطرا  225خبط واضح تقع يف . وهي احملفوظة مبكتبة البلدية باإلسكندرية: النسخة الثانية 
  .فقري إىل اهللا الغين عبد الرمحن ابن الشيخ حممد احلكم غفر اهللا له ولوالديهعليها بعض التملكات لل

جنز الفراغ من هذا الكتاب نفع اهللا به يف السابع من شهر ربيع األول سنة : قال مؤلفه رمحه اهللا : "وقع يف آخرها قوله 
ان جنازه بدار اخلطابة باجلامع األموي الكبري مثاٍن وستني وسبعمائة على يد مؤلفه عبد الوهاب ابن السبكي غفر اهللا له وك

  ".بدمشق واهللا املوفق للصواب وإليه املرجع واملآب واحلمد هللا على كل حال
وهذه النسخة ا سقط يف مواضع عديدة من الكتاب وزيادات يف غري موضعها نبهنا على ذلك يف تعليقنا إال يف مواضع 

  .قليلة أغفلناها ؛ لعدم أمهيتها
  ".ب"هلذه النسخة بالرمز  ورمزنا

هذا وقد أجهدنا ضبط ذلك النص جهدا كبريا ، فإن كان فيه من خري فلله احلمد واملنة ، وإن كان غري ذلك فنسأل اهللا 
  .أن جينبنا اخلطأ والزلل

  .واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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  ئراألشباه والنظا
  مقدمة املصنف

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  :مقدمة املصنف 

  .وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم
احلمد هللا الذي جل عن األشباه والنظائر ودل على طرق اهلدى باألقوال الصحيحة والوجوه والنظائر وحل لنا بالنظر يف 



  .لقرون لنا بصائرآثار سلفنا عند املشكالت ويف الذهبني األولني من ا
 أمحده على نعم لو رام اللسان حصرها لوقع يف حصر َوَعي.  

وأستغفره لذنوب ما عداين عددها يف اخلائفني إال وحشرين يف زمرة الراجني رمحته اليت وسعت كل شيء ، وأستهديه داه 
ى خري نيب أرسله وأفضل خملوق الذي ال يضل من أنعم به عليه وال يستهديه شيطانه ، وأشهد أن سيدنا حممد املصطف

منحه الفضل جممله ومفصله ، وأنقذنا به من اهللكة والبأس ، وجعلنا به من خري أمة أخرجت للناس صلى اهللا عليه 
  .وعلى آله وصحبه ما ترددت األنفاس

  :أما بعد 
ها ، وكلما زاد ازداد رشدا وعدم فإن العلوم وإن كانت تتعاظم شرفا وتطلع يف مساء من كوكبها شرفا وينفق العامل من خزائن

سرفا ، فال مرية يف أن الفقه واسطة عقدها ورابطة حلها وعقدها وخالصة الرابح من نقدها به يعرف احلالل واحلرام 
قطب الشريعة وأساسها وقلب احلقيقة . ويدين اخلواص والعوام ويتبني مصابيح اهلدى من ظالم الضالل وضالل الظالم

  .لوالهم لفسدت بسيادة جهاهلا وضلت أناسها 1]الذين[ورأسها وأهله سراة األرض  الذي إذا صلح صلحت
_________  

  .يف ب الذي 1
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  األشباه والنظائر
  مقدمة املصنف

  ال يصلح الناس فوضى ال سراة هلم وال سراة إذا جهاهلم سادوا
فضلوا وأضلوا وخبطوا خبط عشواء فما حرموا وال حللوا بل ولوالهم الختذ الناس رءوسا جهاال فأفتوا بغري علم ، : أي 

فلله الفقهاء جنوم السماء ، . حلوا عرى اإلميان حيث حلوا ، وشكت األرض منهم وقع أقدام قوم استزهلم الشيطان فزلوا
سكا تشري إليهم باألكف األصابع ، وشم األنوف خيضع لديهم كل شامخ األنف رافع ، ونظام الوجود ويضوع م م

ظهر األرض فما يظن نعمان ، إن مشت به زينب يف نسوة حاسرة الرباقع وحلقوا على نور اإلسالم كسوار املعصم قائلني 
  لنا قمراها والنجوم الطوالع 1]عليكم[أخذنا بآفاق السماء . ألهله واحلق سامع

حكامهم يذكر حرامها وحالهلا وترشف وزينة األرض اليت مبوطئ أقدامهم تقبل الشفاه حالهلا وبإحاطة أحكامهم وإ: أي 
  : 2]أبقل أبقاهلا[من زالهلا ماء حالهلا ، فال مزنة ودقت ودقها ، وال أرض 

ولقد ساروا يف مسالك الفقه غورًا وجنًدا ، وداروا عليه هائمني به وجدا وصاروا حامليه ومؤديه حىت إىل غري فقيه فعم نفًعا 
  ا وغين به من ال يغين مغردافسار به من ال يسري مشمر . وأفاد وأجدى

- وتفرقت م يف مجلة األحناء وتشعبت الطرق وتعددت األهواء وتباينت األخالق والقدر املشرتك بينهم سواء فمنهم 
من سار على منهاجه أحسن سري وجرى يف موافقه على منواله غري متعرض إىل غري ، ومنهم  - وكلهم أحب حب اخلري



املخالفني فال يفوته الطائف منهم يف األرض حيور ولو أنه الطائر يف السماء حيوم ،  من جعل دأبه رد اخلصوم وخصم
  .معامل للهدى ، مصابيح جتلو الدجى واألخريات رجوم 3]فمنها[وإقامة احلجج والرباهني 

لة وما الكيس ، الكيس ، وأحب أن بطرف علومه بطرق املسائل ويوقظ من األذهان ما هو يف سنة الغف: ومنهم من قال 
  .ليس

_________  
  .سقط يف ب 1
  ".أثقل أثقاهلا: "ويف ب  2
  ".منهما: "ويف ب  3
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  األشباه والنظائر
  مقدمة املصنف

  وإذا تكون كريهة يدعى هلا وإذا حياس احليس
يف عسكر اطلع يف مساء الفقه كوكبها ، ومولدات افتض أبكارها ، وأجرى  2ركبها ، ومطارحات 1فعمد إىل مسائل

صاحب الفروع الغرائب وصاحب ذيل الفضل على  3اجلدال موكبها وسيد هذه الطائفة من أصحابنا أبو بكر بن احلداد
أهل املشارق واملغارب ، والضارب مع األقدمني بسهم والناس تضرب يف حديد بارد ، وابن احلداد يضرب يف ذهب 

، تقدم هذه الفرقة تقدم النص على القياس " ول مل يرتك ومل يقلالفاعل الفعل مل يفعل لشدته ، والقائل الق"ذائب ، 
مروا أبا بكر فليصل : ما يف وقوفك ساعة من باس وتصدر ولو عورض لقال لسان احلال للحق . : وسبق وهي تناديه

  .بالناس
ن العلم ، فلكل وعمد منحطون عن هذه الرتبة إىل مسائل ألغاز ، وطرحوا حقائقها على الطلبة ليختربوا ما عندهم م

ذهن عليها جناز وامتحنوهم ا ، فمن حج أبان صفا قلبه ليستلم ركنه بأنه ليس حبجر أسود بل صبح أبيض ال حجاب 
  .دونه وال حجاز

  .األقوم 4]الطريق[املهم املقدم وخري ما سلك : وقال آخرون 
ه الذي يعيده ويبديه وشوقه الذي يلقنه ويلقيه إن من أهم ما عين به الفقيه وجعله املدرس دأب - واهللا أعلم- والذي أقول 

  .القيام بالقواعد وتبيني مسالك األنظار ومدارك املعاقد
_________  

مطلوب : ، واصطالًحا  1906/ 3، لسان العرب  1723/ 5السؤال ، الصحاح : مجع مسألة ، واملسألة لغًة  1
  ".16/ 1ويب على املنهاج ، قلي 26/ 1اجلمل على املنهج "خربي يربهن عليه يف العلم 

التحاسد على العلم داعية التعلم ومطارحة األقران يف املسائل ذريعة : قال أبو عبد اهللا بن القطان يف أول املطارحات  2



إىل الدراية والتناظر فيها ينفح اخلواطر واألفهام واخلجل الذي حيل باملرء من غلطه تبعثه على االعتناء بشأن العلم ليعلم 
  .398/ 3ح الكتب ، فيتسبب بذلك إىل بسط املعاين وحيفظ الكتب املنثور ويتصف

شيخ . هو أبو حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر الكناين املصري املعروف بابن احلداد كان إماما مدققا يف العلوم 3
يوما ويفطر يوما ، قال ابن الشافعية يف زمانه ، ولد يوم موت املزين يف رمضان سنة أربع وستني وكان كثري العبادة يصوم 

مات سنة : إنه صنف كتاب الباهر يف الفقه يف مائة جزء وكتاب الفروع املولدات ، قال الشيخ أبو إسحاق : زوالق 
  .مخس وأربعني وثالمثائة

وطبقات  130/ 1، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  899/ 3، تذكرة احلفاظ  8336/ 3وفيات األعيان 
  .71هداية اهللا صالشافعية البن 

  ".السبيل: "يف ب  4
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  األشباه والنظائر
  مقدمة املصنف

وال يدرك شأوه . وذلك أمر شديد ، ال ينال باهلوينا واهلدوء. واحتماع الشوارد. وكيف ائتالف النظائر ، واختالف املآخذ
مانعة اجلمع وبني  1إال من بني ذاته والسواد وال حيوم على محاه. ال يزال ذات منو. إال من تصدى بأعماله قلب وقالب

إن حملت له بارقة اختطفها ، وإن الحت له نادرة بادر إىل مثرا واقتطفها ، وإن قدمت عليه . أفكاره والسهاد مانعة اخللو
تنحت غريبة ردها إىل وطنها بعدما اقتطفها ، يعمل أفكاره ، ويدأب ليله واره ويستسقي كل جعفر ولو نضب ماؤه و 

" أنا ابن داره: "عنه أطياره ، ويرعا ، ولو وقف ذهنه األجنم السيارة وال حيجم ذهنه إذا ازدمحت املعضالت بل تقدم قائال 
ومن يك ذا فم مر . أهابك إجالال ، بل يستحل مريره وينشد من يعيبه: مير به املعضل فيقتحم يف حله أهواال وال يقول 

  المريض جيد ُمرا به املاء الزال
ومل خيش من ذي العرش إقالال ، هكذا هكذا . فإذا أحكمه وجعله حتت حكمه شد حيازم عزمه وأنفق من خزائن علمه

بل رصف فرائده ووضع قالئده . قواعده - 2عز الدين بن عبد السالم - أبو حممد- وإال فالهلا ولقد ألف سلطان العلماء 
ئل وتسامى ومل يسمع أين الثريا من يد املتناول وتعاىل كأمنا هو للنريين ومجع فوائده ونوع موائده وقال فلم يرتك مقاال لقا

متطاول ، وتصاعد درج السيادة حىت فاق اآلفاق ، وتباعد عن درجات معاصريه فساق أتباعه أمما وشاق ومضى وخلف 
ه أزهارها ونوار ، وجاء بيانه ذكرا باقيا ما سطر األوراق يف األوراق وأقبل كأنه تسعى بني يديه األنوار ، وترفل يف أثواب

وجاء هذا الكتاب . البديع باملعاين البسيطة يف اللفظ الوجيز الذي حيلو عليه التكرار وشاع امسه كأنه علم يف رأسه نار
  على وفق مطلوبه ، كامال يف أسلوبه شامال

_________  
  ".الوساد: "يف ب  1



ن الشيخ اإلمام العالمة وحيد عصره سلطان العال ، عز الدين أبو عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلس 2
حممد السلمي الدمشقي مث املصري ، ولد سنة سبع أو مثاٍن وسبعني ومخسمائة ، وتفقه على الشيخ فخر الدين بن 

  .عساكر وقرأ األصول على اآلمدي ومجع بني فنون العلم
لكتاب الدال على علو مقداره وله تصانيف عديدة انظر ترمجته قال ابن قاضي شهبة عن كتاب القواعد الكربى وهو ا

  :يف 
/ 5، شذرات الذهب  235/ 13، البداية والنهاية  80/ 5، طبقات الشافعية البن السبكي  287/ 1فوات الوفيات 

  .109/ 2، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  301
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  األشباه والنظائر
  مقدمة املصنف

عيده وقريبه شفاء ملا يف الصدور ووفاء ملا للعلم يف ذمة بين الدهور وصفا يروق به موارد السرور ، واكتفى مبا للفضل ب
- تعلق به الرجاء من عظائم األمور ، أوًال ال حيتاج إىل ثاٍن ومكمال ليس عنه ثاٍن ، وموئال للطلبة ليس عليه إال مثٍن 

بل  - به السماء وأخذ بدرها أو غاص البحار واستخرج درها ، ال واهللاثاٍن كأمنا صعد صاح: وقضى السجع بأن أقول 
كتابًا يف األشباه والنظائر يف   1بعثر القلوب وأفشى سرها ، مث مجع اإلمام العالمة صدر الدين حممد بن عمر بن املرحل

وملا . اداه لسان اإلنصافالفروع طاول فيه الفراقد وحاول املعايل فسهر يف طلبها ، وخلف ألف راقد وتناول النجم قن
رأيت الناس دون حمله تيقنت أن الدهر للناس ناقد ولقد جاوز قدر كل ذي قدر ، وزاحم الرءوس يف جمالس املعايل ، ويد 

لعمرك ما يغين الثراء عن الفىت إذا حشرجت يوما : احلق تضع يف الصدر الصدر وتضايق القوم حيث فسح له وأنشد 
  وضاق ا الصدر

وهي يف جمالس العلم الصدر ، ولكن صدر الدين وراق ا ربعها وإن بعد عهده فال يتغري ، وإن غري النأي ضاق ا 
احملبني وساق منه هديا حلفظه التقي فنسيانه ضالل مبني ، وساق منه كتابا يتلقاه ذو املعرفة باليمني ، فما هاج شوقي 

على  2]فأقام[هذه الكلمات سواه ملا مسعت كالمه ، فلقد بعثين إىل ما أنا بصدده إال كتابه ال محامه ، وال بعث على 
ليلي من الفكر القيامة ألين مع استحسانه وجدته حمتاجا إىل حتر يف حتريره ، وممر عليه من أوله إىل آخره لكونه مات وهو 

د عارضته املنية إىل جمموع مفرق ؛ لتبذيره من غري تدبريه ، منسوب يف نفسه إىل قصوره غري منسوب إىل مصنفه ، وق
  .تقصريه

فعمدت إىل هذا الكتاب فاجتلبت زبده وقذفت يف حبر فوائد زبده ومجعت عليه من األشباه نظائر كاألرواح جنودا جمندة 
  وحررته يف الدجى بشهادة النجوم والقيت عسره

_________  
أيب بكر بن عطية الشيخ اإلمام  حممد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن عطية بن أمحد ، يقال عبد الصمد بن 1



العالمة ذو الفتوق صدر الدين أبو عبد اهللا ابن الشيخ اإلمام اخلطيب زين الدين أيب حفص العثماين املعروف بابن املرحل 
كان الوالد يعظمه وحيبه : ولد بدمياط يف شوال سنة مخس وستني وستمائة ، وقال السبكي يف طبقاته . وبابن الوكيل

  .تويف يف ذي احلجة سنة ست عشرة وسبعمائة بالقاهرة. بالعلم وحسن العقيدة ويثين عليه
/ 2، وفوات الوفيات  80/ 14والبداية والنهاية  23/ 6، ابن السبكي  233/ 2طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 

  .237/ 15حسن احملاضرة  254
  ".وأقام: "يف ب  2

  466|  7صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  نفمقدمة املص

مة نبذت سهيال بالعراء وهو مذموم ، وجلوت من األشباه عروس شباب ال شبيه هلا مظنون وال معلوم ، إن قلت كما 
  مل يفتها مشس النهار بشيء: قال حسان 

  غري أن الشباب ليس يدوم: فلست أقول 
خبل وتعقد يف قالئدها التميم ،  ألا كلمات أعدها من الباقيات الصاحلات والدائمات السابقات ، تعوذ بالرقى من غري

وشرعت  1]فيه[فإنه أذن يل  -قدس اهللا سره املصون-مث مل أقدم على هذا الكتاب إال بإذن سيدي الشيخ اإلمام الوالد 
نعم حررته وزدت . يف ذلك يف حياته ، وكتبت منه قطعة مشلها نظره امليمون فأعجب له رقا حرره بالكتابة عبد مأذون

الحب وال يهتدي  2]علي[عن نصف مقداره ويضيف الزهر إىل أزهاره وخييف من سلك غري طريقه فإنه عليه ما ينيف 
مبناره ، ونقصت منه ما يورثه نقصا ويكاد به يقصر ويقصى ، وخصصته بعموم فضائل ال حتصى ، ما بني قواعد أمهلها 

سائل قمرا ومشسا ، حبيث مجع فأوعى قاصيا ودانيا وفرائد تطلع يف أفق امل - ومن ذا الذي ال ينسى-رأسا ، وزوائد أغفلها 
  ولو أن واٍش باليمامة داره وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا. ونطق فأمسع قريبا ونائيا

والح للمريد سلوك طريقه وراح الفقيه املستفيد يبدي ويعيد ، وال مزيد على حتقيقه ، ونفق سوقه فال جيد من يستطلع يف 
فضله استغلظ فاستوى على سوقه ، وكمل كتابا طبخ قلوب احلاسدين ملا استوى ، وسحابا ال  ظالم الشبهات غري صبح

وعبابا إذا عاىف اهللا مريض القلب وكرع فيه منصفا : "ال نربح حنن وال أنت مكانا سوى : تغري معه األغراض األهوية قائلة 
أنت احلكم التـْرضى حكومته ، : ا اقتضيته وتقول ظهر ما قلناه ، وبدي من بعد ما اندمل اهلوى ، وحكما يقضي القضاي

واهللا أعطاه فضال من عطيته فلتشكر عطيته نبهت له الذهن والناس نيام وأيقظت الفكر فأضاء مصباحه يف الظالم 
 داعي اهللا. فلله من وارداته مقام عبد جتيب فيه املالئكة من عز الكالم. وأعلمت فيها القلب فجلس يناجي امللك العالم

ال من دعت ساق حر نزحه وترمنا وحمفل فكر يسبك فيه ذهب القلوب على احلق وال ضرب صواع يكفيه درمها ، 
فكم  3"إمنا بعثت معلما: "وجملس علم يفوق جملس الذكر ومتعلقا جبلوسه صلى اهللا عليه وسلم يف جملس املعلمني وقوله 

  سفه



_________  
  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  ".229"يف املقدمة ، باب فضل العلماء واحلث على طلب العلم  117/ 1بن ماجه أخرجه ا 3

هذا إسناد فيه بكر وداود وعبد الرمحن وهم ضعفاء وقال رواه أبو داود الطيالسي واحلارث بن : قال البوصريي يف زوائده 
  .أيب أسامة يف مسنديهما من طريق عبد الرمحن اإلفريقي به
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  ه والنظائراألشبا
  مقدمة املصنف

  .أحالم النيام ما يف تلك اليقظة من رشد يهذب وحيرر
وكم بت مستخربا علمي ، وأستمد فكري وقلمي فهذا ينشيء وهذا خيرب ، وكم لظالم الليل عندي من يد خترب ولست 

أين استوعبت فيه وال  وال أبيعه بشرط السالمة من كل عيب يكره ، وال أدعي. مع ذلك أبرئ كتايب من كل نقص ومعرة
  .أن األشباه مجع كثرة

وخترج وليت هلا أذن واعية فتعيها وتسرق من حرزها  1]وتدخل[وال آمن طائفة تطوف على حماسنه فتأخذها وتدعيها 
نصابا ال شبهة هلا فيه ولن يكفيها وتسبح يف حبره فتشهب كبار الدرر وتسرح يف روضه فتجين على مصنفه ، وجتين كل 

  .رق مثره وتقول ال قطع يف مثر وال كثرزهر وتس
فرقة تفرق مشل حماسنه وتنكرها ، وجتتلي عرائسه مث تتشعب قبيلتني خريمها اليت ال جتعلها مبذام : نعم لكأين بفرق ثالث 

  وأظلم أهل الظلم من بات حاسدا ملن بات يف نعمائه يتقلب. وال تذكرها واألخرى تبيت منه يف نعم وتصبح تكفرها
 ا شيطان احلسد وشد وثائقها الذي ال يوثق به حببل من مسد ، وتصرف فيها والشيطان جيري من ابن آدم جمرى لعب

الدم يف اجلسد ، تصرف فيهم فنوى كل منهم السوء ولكل امرئ ما نوى ، وحتكم فغوى حبكمه من غوى ، وجرى م 
ل بثينة وغرمي ألد تقاضي عزة دينه وجر جريرًا فسماه يف ميدان احلسد حىت وقف اهلوى ، فلزموا إنكار اجلميل لزوم مجي

  .صائده الفؤاد وهو يعرف كذبه وميته ، ال بل لزوم األعراض للجواهر والغيم للنهار املاطر والليل للنجم الزاهر
ال ظمآن ويف البحر فمه ومثل هذا  2]ويصبح[يسمع كالمه وال يفهمه ويصبح يف حبره وال يعلمه : وآخر من فيه ثانية 

  .يفتقد حضوره إذا غاب وال ينتقد كالمه إذا جاب الصخر وخاب وال يؤهل ألن يعاب إذا عاب
_________  

  .فتدخل" ب"يف  1
  .يف ويسبح 2

  466|  9صفحة 



  

  األشباه والنظائر
  مقدمة املصنف

  1]وآفته من الفهم السقيم[وكم من عائب قوال صحيحا 
  وال يؤهل ألن يعاب إذا عاب

تغرتف من حبره وتعرتف بربه ويقتطف من زهره ما هو أزهر من األفق وزهره وتلزم الثناء عليه لزوم : لثة وآخر من فيه ثا
اخلطب للمنابر واألقالم للمحابر واألفكار للخواطر واملؤمن للطاعة يف الليل الكافر ، وتعاجل به جراحات الشكوك كأنه 

  .لو بيع فصل منه الشرتيته كما قيل بألف درهم: ول هلا مراهم ويقطع بقواطعه ما أورث سوء الظن وأوهم وتق
  .وهذه طريقة قل سالكوها ، وبعيد أن يوجد يف حياة املصنف أهلوها فعليهم سالم اهللا أحسن الناس وجوًها وأنضر مهوًما

يتقبله وأن  وها أنا أبرز لك هذا اموع وأمحل إليك هذا املوضوع ، وأخرجه غري مقطوع الفضل وال ممنوع واهللا أسأل أن
  .يغفر خطأ مصنفه وأن يدخله اجلنة بفضله فإنه لن يدخلها بعمله ولو كان له عمل فكيف وال عمل له

_________  
  .قال الرافعي فجواز االستعمال على قويل األصل سقط يف ب: من قوله وآفته من الفهم السقيم إىل قوله  1
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  األشباه والنظائر
  مدخل

  :القواعد الفقهية واملدارك الشرعية واملآخذ األصولية الكالم يف 
حق على طالب التحقيق ومن يتشوق إىل املقام األعلى يف التصور والتصديق أن حيكم قواعد األحكام لريجع إليها عند 

الغموض وينهض بعبء االجتهاد أمت وض مث يؤكدها باالستكثار من حفظ الفروع ؛ لرتسخ يف الذهن مثمرة عليه 
  .بفوائد غري مقطوع فضلها وال ممنوع

أما استخراج القوي وبذل اهود يف االقتصار على حفظ الفروع من غري معرفة أصوهلا ونظم اجلزئيات بدون فهم 
  .مأخذها ، فال يرضاه لنفسه ذو نفس أبية وال حامله من أهل العلم بالكلية

  لإلقالل بأعباءالوجه لكل متخذ : "يف كتاب املدارك  1قال إمام احلرمني
_________  

عبد امللك بن عبد اله بن يوسف عبد اهللا بن يوسف بن حممد العالمة إمام احلرمني ضياء الدين أبو املعايل بن الشيخ  1
أيب حممد اجلويين رئيس الشافعية بنيسابور مولده يف احملرم سنة تسع عشر وأربعمائة وصنف املصنفات العديدة ، قال أبو 

ابن السبكي . زأبادي متتعوا ذا اإلمام فإنه نزهة هذا الزمان تويف يف ربيع اآلخر سنة مثاٍن وسبعني وأربعمائةإسحاق الفريو 



  .121/ 5، والنجوم الزاهرة  358/ 3، شذرات الذهب  341/ 2، وفيات األعيان  249/ 3
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  األشباه والنظائر
  مدخل

سوقه األلذ وينص مسائل الفقه عليها نص من حياول بإيرادها ذيب األصول ، الشريعة معه أن جيعل اإلحاطة باألصول 
  .انتهى" وال ينزف محام ذهنه يف وضع الوقائع مع العلم بأا ال تنحصر على الذهول عن األصول

هن فالرأي لذي الذ -لضيق أو غريه من آفات الزمان- وإن تعارض األمران وقصر وقت طالب العلم عن اجلميع بينهما 
  .الصحيح االقتصار على حفظ القواعد وفهم املآخذ

ومنها ما ال خيتص ". 1األمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثرية يفهم أحكامها منها: إذا عرف ذلك فالقاعدة 
يما والغالب ف" كل كفارة سببها معصية فهي على الفور: "ومنها ما خيتص كقولنا " اليقني ال يرفع بالشك: "بباب كقولنا 

ما عم صورا ، فإن كان املقصود من ذكره : وإن شئت قل . اختص بباب وقصد به نظم صور متشاة أن تسمى ضابطا
القدر املشرتك الذي به اشرتكت الصور يف احلكم فهو مدرك ، وإال فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع من أنواع 

  .قاعدةالضبط من غري نظر يف مأخذها فهو الضابط ؛ وإال فهو ال
قاعدة لو حترم بالصالة يف وقت الكراهة ففي : "يف الوسيط " رمحه اهللا"فخرج عن القاعدة حنو قول الغزايل : فإن قلت 

إمنا أطلقها عليه ملا تضمنته من املآخذ املقتضي للكراهة : ، فقد أطلق القاعدة على فرع منصوص قلت " االنعقاد وجهان
ه هل ينايف حصوله ؟ فلما رجع الفرع إىل أصل هو قاعدة كلية حسن إطالق لفظ ألن فعل الشيء يف الوقت املنهي عن

  .األوىل ، التطوعات اليت ال سبب هلا ، ال حصر لركعاا: قواعد ثالث : وذلك نظري قوله أيضا . القاعدة عليه
_________  

القاعدة حكم أغليب ينطبق على : وقيل حكم كلي ينطبق على مجيع جزئياته ؛ ليتعرف به أحكام اجلزئيات ، وقيل  1
  .غري ذلك ، انظر تقدمتنا على االعتناء يف الفرق واالستثناء: معظم جزئياته ، وقيل 
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  األشباه والنظائر
  مدخل

وتبعه الرافعي وغريه فيما إذا وهبت املرأة الزوج : وقال ". ينكشف حال اخلنثى بثالث طرق: قاعدة : "وقال يف الوجيز 
  .اقهاصد

  وقاعدة يف أن الويل هل له العفو عن الصداق ؟. قاعدة يف ألفاظ التربع



  .وأمثلة هذا كثرية فاعترب مما تراه مبا أريناك
اليقني ال يزال بالشك ، والضرر يزال ، والعادة حمكمة : ذكر أن مبىن الفقه على أربع قواعد  1اعلم أن القاضي احلسني

بين اإلسالم على : وقال . 2يدعي التحقيق أنه أمهل خامسة وهي أن األمور مبقاصدهاوزعم من . واملشقة جتلب التيسري
  .مخس والفقه على مخس

ويف الثانية . والتحقيق عندي أنه إن أريد رجوع الفقه إىل اخلمس تعسف وتكلف وقول مجلي فاخلامسة داخلة يف األوىل
كله إىل اعتبار املصاحل ودرء املفاسد ولو ضايقه مضايق بل رجع شيخ اإلسالم عز الدين بن عبد السالم الفقه  . أيضا
  .ارجع الكل إىل اعتبار املصاحل فإن درء املفاسد من مجلتها: لقال 

واحدة من هذه اجلنس كافية ، واألشبه أا الثانية وإن أريد الرجوع بوضوح فإا تربو على اخلمسني  - على هذا- ويقول 
ء اهللا يف هذا الكتاب ما حيضرين منها ، منبه على مثال ما يغمض فهمه مستكثر من بل على املائتني ، أنا ذاكر إن شا

ذكر اجلزئيات ، مشري إىل ما حفظ من املستثنيات ، مستعني باهللا ومتوكل عليه وإياه أسأل النفع به واملن بنجازه وخبامتة 
اهللا عليه وسلم من غري ضراء مضرة وال فتنة خري يف عافية بال حمنة وباالجتماع يف دار كرامته خبري خليفته حممد صلى 

  .مضلة
_________  

احلسني بن حممد بن أمحد بن القاضي أبو علي املروذي صاحب التعليقة املشهورة يف املذاهب ، أخذ الفقه عن القفال  1
  .كان فقيه خراسان وكان عصره تأرخيا ا وصنف يف الفقه ، واألصول واخلالف: ، قال عبد الغافر 

  . يف احملرم سنة اثنتني وستني وأربعمائةتويف
، وفيات  1 /164ذيب األمساء واللغات  244/ 1، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  155/ 3ابن السبكي 

  .400/ 1األعيان 
  ".األشباه والنظائر للسيوطي"قاله القاضي أبو سعيد  2
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  األشباه والنظائر
   ال يرفع بالشكاليقني: القاعدة األوىل 

  :القواعد اخلمس 
  .وليقع االبتداء بالقواعد اخلمس اليت أشرنا إليها هنا مث نعقبها مبا نورده واحدة بعد واحدة

  اليقني ال يرفع بالشك: القاعدة األوىل 
طارئ مع اليقني ولكن املراد استصحاب األصل املتيقن ال يزيله شك  2وال خيفي أنه ال شك 1اليقني ال يرفع بالشك

ومن مث كان القول قول نايف الوطء . االستصحاب حجة: األصل بقاء ما كان على ما كان ، أو : فقل إن شئت . عليه
  .يف املناظرة دليل 4ومل يكن على املانع. 3غالبا



_________  
أم ال ؟ فال  إذا وجد أحدكم يف بطنه شيئا فأشكل عليه ، أخرج فيه شيء: "واألصل فيها قوله صلى اهللا عليه وسلم  1

رواه مسلم من حديث أيب هريرة وأصله يف الصحيحني عن عبد اهللا " خيرجن من املسجد حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا
ال ينصرف حىت : "شكي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم الرجل خييل إليه أنه جيد الشيء يف الصالة قال : بن زيد قال 

قال : ن أيب سعيد اخلدري وابن عباس وروى مسلم عن أيب سعيد اخلدري قال ، ويف الباب ع" يسمع صوتا أو جيد رحيا
إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صلى أثالثا أو أربعا ؟ فليطرح الشك ولبني ما : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إذا سها : "لم يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: ، وروى الرتمذي عن عبد الرمحن بن عوف قال " استيقن
صلى اثنتني أم ثالثا ؟ فلينب : واحدة صلى أو اثنتني ؟ فلينب على واحدة ، فإن مل يتيقن : أحدكم يف صالته فلم يدر 
  ".أثالثا صلى أم أربعا ؟ فلينب على ثالث وليسجد سجدتني قبل أن يسلم: على اثنتني ، فإن مل يدر 

  .الفقه واملسائل املخرجة عليها تبلغ ثالثة أرباع الفقه وأكثر اعلم أن هذه القاعدة تدخل يف مجيع أبواب
ويف اصطالح األصوليني تساوي الطرفني فإن رجح كان ظنا واملرجوح ومها وأما عند . مطلق الرتدد: واملراد بالشك لغًة  2

لوه يف األحداث وقد فرقوا يف الفقهاء فزعم النووي أنه كاللغة يف سائر األبواب ال فرق بني املساوي والراجح وهذا إمنا قا
  .مواضع كثرية بينهما

يف باب اإليالء لو قيد مبستبعد احلصول يف أربعة أشهر كنزول عيسى صلى اهللا عليه وسلم فحول وإن ظن : منها 
  .حصوله قبلها فليس حبول قطعا وإن شك فوجهان أصحهما كذلك

حياة بعد الذبح حرم للشك يف املبيح وإن غلب على ظنه  ما سبق يف احلياة املستقرة شك يف املذبوح هل فيه: ومنها 
  .بقاؤها حلت

يف باب القضاء بالعلم مل جيعلوا للتساوي أثرا أو اعتربوا الظن املؤكد وكذلك يف الصيد إذا توارد عليه اثنان يف : ومنها 
  .بعض صورة

ثله وجوب ركوب البحر يف احلج إن يف األكل من مال الغري إذا غلب على ظنه الرضا جاز وإن شك فال وم: ومنها 
غلبت السالمة وإن شك فال ومثله يف املرض واملخوف إذا غلب على ظنه كونه خموفا نفد التصرف من الثلث وإن 

  .شككنا يف كونه خموفا مل ينفذ إال بقول أهل اخلربة
: ال الرافعي يف باب االعتكاف قالوا يف كتاب الطالق أنه ال يقع بالشك فأرادوا به الطرف املرجوح وهلذا ق: ومنها 
  .255/ 2ال يقع الطالق بالشك مسلم ولكنه يقع بالظن الغالب املنثور : قوهلم 

  .57األشباه والنظائر للسيوطي ص 3
  .واملمانعة امتناع السائل عن قبول ما أوجبه املعلل من غري دليل 4
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  األشباه والنظائر
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وقيل غالبا والتحقيق . وقيل أصحهما اعتماد األصل دائما. وقيل غالبا. قوالن دائما: فقيل  1فإن عارض األصل ظاهر
  .األخذ بأقوى الظنني ومن مث فصول

  :فصل 
  :يرجح األصل جزما إن عارضه احتمال جمرد ، وذلك يف مسائل منها 

  .2احتمال حدث من تيقن الطهر مبجرد مضي الزمان
من أحرم بالعمرة مث باحلج وشك ، هل كان أحرم باحلج قبل طواف العمرة ، فيكون صحيحا ، أو بعده فيكون : ومنها 

وهو  :  6قال. 5ألن األصل جواز اإلحرام باحلج حىت يتيقن أنه كان بعده:  4قال املاوردي. 3باطال فإنه حيكم بصحته
  .بعدهكمن تزوج وأحرم ومل يدر هل أحرم قبل تزوجه أو 

  .يصح تزوجه: قال الشافعي رضي اهللا عنه 
  يف فروعه عن النص أيضا فيمن وكل رجال يف الزواج 7قلت ونقله ابن القطان

_________  
ويعرب األصحاب تارة باألصل والظاهر وتارة باألصل والغالب وفهم بعضهم التغاير وأن املراد بالغالب ما يغلب على  1

  .الظن من غري مشاهدة
  .64، األشباه والنظائر للسيوطي ص 313/ 1ور للزركشي املنث 2
  .52األشباه والنظائر ص 3
كان ثقة من : علي بن حممد بن حبيب القاضي أبو احلسن املاوردي البصري أحد أئمة أصحاب الوجوه قال اخلطيب  4

كان رجًال عظيَم : ريون قال ابن خ. وجوه الفقهاء الشافعيني وله تصانيف عدة يف أصول الفقه وفروعه ويف غري ذلك
أحد األئمة له التصانيف احلسان يف كل فن من العلم تويف ربيع األول سنة ومخسني . القدر متقدما عند السلطان

  .وأربعمائة
  .72/ 3، مرآة اجلنان  285/ 3، شذرات الذهب  230/ 2، ابن قاضي شهبة  303/ 3ابن السبكي 

  .52األشباه والنظائر للسيوطي ص 5
  .261/ 2، املنثور للزركشي  52باه والنظائر صاألش 6
درس ببغداد وأخذ عنه . أمحد بن حممد بن أمحد أبو احلسن ابن القطان البغدادي آخر أصحاب ابن سريج وفاة 7

مات يف مجادى . وهو من كرباء الشافعيني وله مصنفات يف أصول الفقه وفروعه: العلماء ، وقال اخلطيب البغدادي 
،  124/ 1، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  92طبقات الفقهاء للشريازي ص. ع ومخسني وثالمثائةاألوىل سنة تس

  .53/ 1، وفيات األعيان  28/ 3، وشذرات الذهب  27وابن هداية اهللا ص
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: يف تلخيصه  1نص الشافعي أنه صحيح وذكر ابن القاص: قال . دما أحرم أو قبلهمث مل يدر أكان أوقع عقد النكاح بع
  .توضأت وأحدثت وال أدري أيهما قدمت: وهو أن يقول . أنه ال يزال اليقني بالشك يف الطهارة إال يف مسألة واحدة

  .2تطهرا فأنت اآلن حمدثقدم ومهك على األمرين فإن كنت حمدثا قبلهما فأنت اآلن متطهر ، وإن كنت م: فيقال له 
: وهذا يف احلقيقة بناء على اليقني أيضا ال على الشك ، ألنه أخذ بيقني ما قبل األمرين قال : يف البحر  3قال الروياين

مث أقام املشهود عليه بينة بأن املشهود له أقر له بألف ؛ فإنه . وهو كما لو أقام رجل البينة بأن فالنا استوىف منه مجيع حقه
يتثبت جلواز أن يكون ذلك قبل االستيفاء ، ويف املسألة وجه آخر أنه يعمل مبا قبل األمرين ، فإن كان طاهرا فطاهر ، ال 

  .ومنهم من أوجب الوضوء احتياطا. أو حمدثا فمحدث
  .واألوُجُه مشهورة يف املذاهب: قلت 

  .5والثالث هو الصحيح عند مجاعات من حمققي أصحابنا:  4قال النووي
_________  

أمحد بن أيب أمحد الطربي أبو العباس ابن القاص أحد أئمة املذهب أخذ الفقه عن ابن سريج وتفقه عليه أهل  1
طربستان وقال الشيخ أبو إسحاق كان من أئمة أصحابنا صنف التصانيف الكثرية تويف رمحه اهللا يف طرسوس سنة مخس 

  .وثالثني وثالمثائة
،  103/ 2، طبقات الشافعية البن السبكي  51/ 1، وفيات األعيان  91زي ص، الشريا 106/ 1ابن قاضي شهبة 

  .219/ 11البداية والنهاية 
  .52األشباه والنظائر للسيوطي ص 2
عبد الواحد بن إمساعيل بن أمحد بن حممد بن أمحد قاضي القضاة فخر اإلسالم أبو احملاسن الروياين الطربي صاحب  3

جاهة والرئاسة والقبول التام عند امللوك فمن دوا ، أخذ عن والده وجده ، ُولد رمحه اهللا يف البحر وغريه ، وكانت له الو 
ذي احلجة سنة مخس عشرة وأربعمائة واستشهد جبامع آمل عند ارتفاع النهار بعد فراغه من اإلمالء يوم اجلمعة حادي 

  .نهم اهللا تعاىلعشر احملرم وقيل اثنتني وقيل سنة إحدى ومخسمائة قتله الباطنية لع
حيىي بن شرف بن مري بن حسن بن حسني بن حممد بن مجعة بن حزام احلافظ الفقيه الزاهد أحد أعالم اإلسالم  4

حميي الدين أبو زكريا احلزامي النووي الدمشقي ، ُولد يف احملرم سنة إحدى وثالثني وستمائة وصنف املصنفات النافعة ، 
  .ار القدس واخلليل يف رجب سنة سبع وسبعني وستمائة وُدفن امات رمحه اهللا ببلدة نوى بعدما ز 

،  278/ 7، النجوم الزاهرة  287/ 13، البداية والنهاية  165/ 5، ابن السبكي  153/ 2ابن قاضي شهبة 
  .354/ 5شذرات الذهب 



  .156/ 1، حلية العلماء " حتقيقنا"، االعتناء يف الفرق واالستثناء  65/ 2شرح املهذب  5
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  .1أنه يعمل بغلبة الظن: ويف املسألة وجه رابع : قال 
وسيأيت عن ابن القاص ما استثناه من قاعدة اليقني ال يرفع بالشك وذاك استثناء من أصل القاعدة وهذا من : قلت 

  .خصوصها يف الطهارات
  فصل

،  3ثياب مدمين اخلمر: ؛ منها  2صل على األصح أن استند االحتمال إىل سبب ضعيف وذلك يف مسائلويرجح األ
  .5وطني الشوارع 4واملقربة املنبوشة

  .دعوى املرأة اإلصابة بعد االتفاق على اخللوة: ومنها 
  .6دعوى املديون ال يف مقابلة مال اإلعسار: ومنها 
  .تمل املوتوجوب فطرة العبد الغائب احمل: ومنها 
  .عدم زواج امرأة املفقود: ومنها 
  .مل يكن العبد املغصوب كاتبا: تصديق الغاصب يف قوله : ومنها 
  .إذا متعطت فأرة يف بئر وطرحت ، ولكن غلب على الظن أنه ال خيلو كل دلو عن شيء من النجاسة: ومنها 

  .األصل والغالب: فجواز االستعمال على قويل : قال الرافعي 
  .واألصل السالمة. اجلديد أن دم احلائل حيض ؛ ألنه تردد بني كونه دم علة ودم جبلة: نها وم

  .والقدمي أنه دم فساد ؛ ألن الظاهر أن احلامل ال حتيض
  كان: األصح تصديق الغاصب إذا ادعى يف املغصوب عيبا خلقيا كقوله : ومنها 

_________  
  .املصادر السابقة 1
  .326/ 2، واملنثور للزركشي  65يف األشباه والنظائر للسيوطي ص وهذه املسائل مذكورة 2
وكذلك آوانيهم وكذا يف ظهر اختالطه بالنجاسة وعدم احرتاسه منها ، مسلما كان أو كافرا كما يف شرح املهذب عن  3

  .اإلمام
  .ر النجاسة فيهاواملعىن ا كما قال اإلمام وغريه اليت جرى النبش يف أطرافها والغالب على الظن انتشا 4
  .ويف مجيع ذلك قوالن أصحهما احلكم بالطهارة استصحابا لألصل 5



  .فيه وجهان أصحهما القول قوله ؛ ألن األصل العدم ، والثاين ال ؛ ألن الظاهر من حال احلر أنه ميلك شيئا 6
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  .يفرق بني ما تذر من العيوب وغريه: ويف ثالث . يف وجه املالك نظرًا إىل غلبة السالمة، و  1أكمه
أوال  -ألن الظاهر-عند اإلمكان حلقه وهل يثبت كون اجلارية أو ولد . لو قال هذا ولدي من جارييت هذه: ومنها 

  .وهلما خروج على تقابل األصل والظاهر :قال . رجح الرافعي الثاين: فيه قوالن . الحتمال أن يكون استولدها بالزوجية
لو قال الراهن للمرن مل تقبض العني املرهونة عن الرهن ، بل أعرتكها ، وقال املرن بل عن الرهن ، فاألصح : ومنها 

  .أن القول قول الراهن ؛ ألن األصل عدم اللزوم وعدم اإلذن يف القبض
  .الرهنقول املرن ؛ ألن الظاهر أنه قبضه عن : وقيل 
  .وأيضا فاألصل عدم العارية: قلت 
فالقول قوله ؛ ألن . تنازع املتبايعان يف التفرق ، وجاءا متساويني ، فقال أحدمها أنا مل أفارقه فلي خيار الس: ومنها 

  .األصل عدم التفرق كذا أطلق األصحاب
  خالفوأما إذا طالت فدوام االجتماع . وهو بني إن قصرت املدة:  2قال الرافعي

_________  
تصديق : القول قوله ، وميكن على األصح املالك إقامة البينة ، والثاين : أو أعرج أو فاقد اليد ، فوجهان أصحهما  1

  .املالك ؛ ألن الغالب السالمة
غاصب ؛ فإن األظهر تصديق املالك ؛ ألن األصل والغالب دوام السالمة ، والثاين ال. هذا خبالف ما لو ادعى عيًبا حادثًا

، " وسيأيت يف تعارض األصلني"ألن األصل براءة الذمة ، فهذه الصورة تعارض فيها أصالن ، واعتضد أحدمها بظاهر 
ما لو جىن على طرف ، وزعم نقصه ؛ فإنه ادعى عيبا خلقيا يف عضو ظاهر صدق اجلاين يف األظهر ؛ : ونظري ذلك 

إقامة البينة ، وإن ادعى عيبا حادثا ، أو أصليا يف عضو باطن ،  ألن األصل العدم ، وبراءة الذمة ، واملالك ميكنه
  .تصديق اين عليه ؛ ألن األصل السالمة: فاألظهر 

  .66راجع األشباه والنظائر ص
عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي بن الفضل بن احلسني بن احلسن اإلمام العالمة إمام الدين أبو القاسم القزويين  2

حب الشرح املشهور وإليه يرجع عامة الفقهاء من أصحابنا يف هذه األعصار يف غالب األقاليم واألمصار ، الرافعي صا
  .إنه كان من الصاحلني املتمكنني وكانت له كرامات كثرية ظاهرة: قال النووي 

خلكان تويف يف ذي تويف يف أواخر سنة ثالث أو أوائل سنة أربع وعشرين وستمائة بقزوين وقال ابن : قال ابن الصالح 
  .القعدة سنة ثالث وعمره حنو ست وستني



، وذيب األمساء واللغات  56/ 4، مرآة اجلنان  75/ 2، البن قاضي شهبة  119/ 5طبقات الشافعية ابن السبكي 
2 /264.  
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فابن . يف كالم الرافعي هذا 2والشيخ اإلمام 1على تعارض األصل والظاهر وتنازع ابن الرفعة فال يبعد خترجيه. الظاهر
بل : وقال . والشيخ اإلمام أفسده. بل ينبغي القطع بقبول قول من يدعي اللزوم ؛ ألنه األصل يف البيع: الرفعة أيده وقال 

على األصل والظاهر ؛ ألما ملا تعارضا تساقطا ، ما أطلقه األصحاب هو احلق ؛ طالت املدة أم قصرت وهو ختريج 
وبقي معنا حق العاقد من الفسخ ، وقد حتققنا متكنه منه فيستصحبه وال يرفعه بالشك ، ونازع ابن الرفعة يف قوله أيضا 

  .بل األصل اجلواز ولكن وضعه على اللزوم: أن أصل البيع اللزوم ، وقال 
ناشئ من عدم التفرق الذي هو األصل املستصحب وقد عارضه ظاهر التفرق ، فال متكن العاقد من الفسخ : وأنا أقول 

  .بد من جريان اخلالف ، وبتقدير تسليم أن أصل البيع اللزوم ، فهو معارض بعدم التفرق
لنجاسة ا: أدخل الكلب رأسه يف اإلناء وأخرجه ومل يعلم ولوغه ورأينا فمه رطبا فاألصح الطهارة لألصل ، والثاين : ومنها 
  .للظاهر
مث حلف أنه مل يستحل مخرًا ومل يفتح رأسه إىل مدة ، وملا فتح وجده صار . طرح العصري يف الدن وأحكم رأسه: ومنها 

  .خال ، فوجهان حكامها الرافعي يف فروع الطالق
  .إن كان ظاهر احلال صريورته مخرا وقت احللف حنث ، وإال فال: أحدمها 
  .ألن األصل عدم االستحالة وعدم احلنث. ال حيكم باحلنث: والثاين 

_________  
أبو حيىي الشيخ جنم الدين ابن الرفعة كان فريد دهره ووحيد عصره إماما يف الفقه واخلالف واألصول واشتهر بالفقه إىل  1

لى أن يضرب به املثل وله تصانيف مشهورة تفقه على أصحاب ابن العطار وبرع حىت طار امسه يف اآلفاق وتفقه ع
  .السبكي والذهيب ، مات سنة ومخس وثالثني وسبعمائة

/ 1، البدر الطالع  177/ 5، طبقات الشافعية البن السبكي  22/ 6، شذرات الذهب  229ابن هداية اهللا ص
  .303/ 1، الدرر الكامنة  115

بكي ، كان رمحه اهللا ذا حرب األمة وأستاذ األئمة شيخ اإلسالم تقي الدين أبو احلسني علي األنصاري اخلزرجي الس 2
  .بدمشق -رمحه اهللا-فراسة صادقة تصانيفه مشهورة وتويف 

،  146/ 6، وطبقات الشافعية الكربى  177/ 1، حسن احملاضرة  134/ 3، الدرر الكامنة  23ابن هداية اهللا ص
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  األشباه والنظائر
  فع بالشكاليقني ال ير : القاعدة األوىل 

  :فصل 
كأرض : ويرجح الظاهر جزما يف مواضع إن استند إىل سبب منصوب شرعا كالشهادة املعارضة لألصل أو معروف عادة 

  .وجواز الرافعي خترجيه على تقابل األصل والظاهر. الظاهر أا تغرق وتنهار يف املاء فال جيوز استئجارها. على شط ر
ا معتضد بعادة مستقرة فهو ينزل منزلة القطع أو منزلة السبب املنصوب شرعا ، فلهذا وفيه نظر ؛ ألن الظاهر هن: قلت 

  .جزم باعتماده ، وإمنا يقع اخلالف يف ظاهر جمرد يقابل األصل
  .واملوضع الثالث مما يرجح فيه الظاهر جزما أن يضعف اعتماد األصل ملعارض فيبقى الظاهر ساملا عن املعارض

مث ادعى سبق لسان ، فإنه ال يصدق ظاهرا إال بقرينة ؛ ألن الظاهر من حال البالغ العاقل أنه ال أنت طالق : مثاله قال 
  يتكلم إال عن قصد فإن قيل القصد خالف األصل فكيف عمل بالظاهر ؟

أصل عدم القصد تعارض بأنه متهم يف هذه الدعوى ما يف اإلبضاع من االحتياط ، مث إن سبق اللسان خالف : قلنا 
ل ، فلما تقاوم األصالن تساقطا وبقي الظاهر فعمل عمله وهب أن القصد خالف األصل فانتفاؤه انتفى لقصد األص

الوقوع وال يلزم من انتفاء قصد الوقوع انتفاء الوقوع ؛ ألن اللفظ يعمل عمله وإن مل يقصد وإذا مل يقصد العدم ففرق بني 
  .قصد الوقوع وقصد العدم

  :فصل 
حيوان يبول يف ماء كثري ، مث يوجد : منها . وذلك يف مسائل. لصحيح إن كان سببا قويا منضبطاويرجح الظاهر على ا

  .1متغريًا فاملذهب النجاسة لغلبة الظن بأن التغري من البول
_________  

 هذا وإن احتمل تغريه بطول مكث أو سبب آخر نص عليه ، فأستند التغري إليه مع أن األصل طهارته: قال الزركشي  1
، لكنه بعد التغري احتمل أن يكون باملكث وأن يكون بذلك البول ، وإحالته على البول املتيقن أوىل من إحالته على 

  .طول املكث فإنه مظنون فقدم الظاهر على األصل وتابعه اجلمهور
 عاد يف زمن وقيل إن كان عهده عن قرب غري متغري فنجس ، وإال فظاهر ولو ذهب عقب البول فلم جيده متغريًا ، مث

  .حيكم: ال حيكم بنجاسته وقال الدارمي : آخر فوجده متغريا قال األصحاب 
  .318/ 1راجع املنثور 
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  األشباه والنظائر
  اليقني ال يرفع بالشك: القاعدة األوىل 

  .الظاهر يف الغالبكان حرا فاألصح تصديق القريب ؛ ألنه : قاتل حر يدعي رق املقتول فيقول قريبه : ومنها 
شاهد يعدل يف واقعة مث يشهد يف أخرى بعد زمان طويل فقد صححوا طلب تعديله ثانيا ؛ ألن طول الزمان يغري : ومنها 

  .األحوال ، وفيه عندي نظر
 اختلفا بعد البيع يف الرؤية صحح النووي أن القول قول مدعيها ؛ الدعائه الصحة وهي الظاهر ؛ إذ الظاهر أن: ومنها 

إنه ال : املشرتي ال يقدم على شراء غائب وهو ما عزاه الرافعي إىل فتاوى الغزايل وبه أفىت القاضي احلسني وقال الرافعي 
  .ينفك عن خالف

ومل يزد النووي على أا مسألة االختالف يف الصحة . 1حكى ابن أيب الدم اخلالف يف كتاب أدب القضاء: قلت 
  . قواعد البيعوسنتكلم على الفروع يف. والفساد
إذا جومعت فقضت شهوا مث اغتسلت مث خرج منها مين الرجل فاألصل جيب عليها الغسل ؛ ألن الظاهر : ومنها 

  .خروج منيها معه
  .وقيل ال جيب ؛ ألن األصل عدم خروجه

ط احملرم حليته لو أمش - يرجح الظاهر على الصحيح إن كان سببا قويا منضبطا: يف قولنا -قويا : خرج بقولنا : تنبيه 
  هل كانت منسلة فانفصلت ؟ أو. شك. فوقعت شعرات

_________  
قد عرف من مذهب إمامنا رضي اهللا عنه أن الصحيح من قوليه بطالن بيع األعيان :  323/ 2قال يف أدب القضاء  1

بل : أره ، وقال البائع  اشرتيته ومل: الغائبة ، كيف كان ، استقصيت األوصاف أو مل تستقِص ، فلو اشرتى شيئا مث قال 
  .رأيته ، هل القول قول البائع أو املشرتي ؟ فيه خالف

من أصحابنا من اختار أن القول قول املشرتي ؛ ألن األصل عدم الرؤية ، وعدم صحة العقد ، ومنهم من اختار أن 
  .القول قول البائع ؛ ألن إقدام كل مكلف على عقد اعرتاف منه بصحته

  :مىت اختلف املتبايعان يف شرط مفسد للعقد فادعاه أحدمها ، وأنكره اآلخر ، فيه وجهان وأصل هذا كله أنه 
  .القول قول مدعي الشرط الفاسد: قال صاحب التقريب 

  .بل القول قول اآلخر: وقال غريه 
  .وممن اختار الفساد يف مسألة الشرط املفسد اجلرجاين ، البغوي ، الشيخ ابن أيب عصرون
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  األشباه والنظائر
  اليقني ال يرفع بالشك: القاعدة األوىل 

دعوى الرب التقي على الفجر " منضبطا: "وبقولنا  1انتفت باملشط فاألصح ال جتب الفدية ؛ ألن النتف مل يتحقق فيها
  .الشقي درمها واحدا فإن الفاجر يصدق يف إنكاره ؛ ألن ظهور كذبه ليس مبنضبط فال يلتفت إليه

  :فصل 
ويستشكله مستشكلون ، وليس مبشكل ، وسره ما أبديناه من " الشيء قد يثبت على خالف الظاهر: ومن مث يقولون "

  :عدم االنضباط ، فال ثقة به ، فلذلك يدرأ يف مسائل 
  .تسمع دعوى الدينء استئجار األمري املعترب لكنس داره خالفا لإلصطخري: منها 

وإن كان وقوع الزنا أغلب على الظن من تأخر . ني من قبيل الطالق بلحظة حلقهلو أتت بولد لدون أربع سن: ومنها 
،  2وال يلزم حد الزنا ، فإن احلدود تسقط بالشبهة: احلمل هذه املدة قال شيخ اإلسالم عز الدين ابن عبد السالم 

  .خر الوضع إىل تسعة أشهروغلبة تأ. أنه يلحق لستة أشهر وحلظيت الوطء والوضع مع ندرة ذلك وغلبة الزنا: ومنها 
  .يزيد للفظ عظيم شيء: ويف وجه . 3لو أقر مبال عظيم قبل تفسريه باقل متمول: ومنها 
  .لو ادعى الزوج بعد مضي مدة العفة اإلصابة ، فالقول قوله مع ظهور صدقها باألصل والغلبة: ومنها 
  .إن رأيت اهلالل فأنت طالق ، فرآه غريها طلقت:  4]قال: [ومنها 

_________  
  .72براءة الذمة والثاين جيب ؛ ألن املشط سبب ظاهر إليه كإضافة اإلجهاض إىل الضرب ، األشباه ص: واألصل  1
: أخرجه ابن عدي وعند ابن ماجه من حديث أيب هريرة " ادرؤوا احلدود بالشبهات"لقوله صلى اهللا عليه وسلم  2
ادرؤوا احلدود عن : "حلاكم والبيهقي وغريها من حديث عائشة ، وأخرج الرتمذي وا" ادفعوا احلدود ما استطعتم"

املسلمني ما استطتعم فإن وجدمت للمسلم خمرجا ، فخلوا سبيله ؛ فإن اإلمام ألن خيطئ يف العفو خري من أن خيطئ يف 
  ".العقوبة

ادرؤوا احلدود : "ا وأخرجه البيهقي عن عمر ، وعقبة بن عامر ، ومعاذ بن جبل موقوفا وأخرج من حديث علي مرفوعً 
  ".فقط

  .6األشباه والنظائر ص 3
  .لو قال" : ب"يف  4
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  األشباه والنظائر
  اليقني ال يرفع بالشك: القاعدة األوىل 

  .واستبعده الغزايل. إذا مضى عصر أو حقب فأنت طالق تطلق مبضي حلظة: لو قال : ومنها 



  .ة ، مث ادعت عدم النفقة والكسوة فالقول قوهلاإذا تعاشر الزوجان املدة املديد: ومنها 
  .على وجه اختاره احملاملي وغريه لو حلف ال يكلمه إىل أيام حنث بلحظة: ومنها 
  .أيام العدل وأيام الفتنة: ألنه يقال : قال 

كما هو صورة - وهلذا ظهور ما لو قال أيام فالن العادل أو اجلائر على تلوم يف أما إذا أتى بلفظ أيام منكرة : قلت 
  .فال وجه له - املسألة
بل : إذا كان معه شخص بالغ ، يتصرف فيه تصرف املالك يف عبيدهم ، وادعى أنه ملكه وقال ذلك الشخص : ومنها 

أنا حر ، فالقول قول املدعى عليه ، سواء أكان املدعي استخدمه قبل اإلنكار وتسلط عليه أم ال ، وسواء جرى عليه 
، وفرضه فيما إذا قال أنا حر األصل ،  1ا وتداولته األيدي أم ال ، صرح به األصحاب يف باب الدعاوىالبيع مرة أو مرارً 

  .أنا حر: وأطلق اإلمام تصوير املسألة فيما إذا قال 
  أنا حر األصل ؟: أو يقول . أنا حر: ما الفرق بني أن نطلق قوله : وقد يقال فيمن تداولته األيدي : قلت 

قال اإلمام يف النهاية يف باب الدعوى على مذهب أيب حنيفة قبيل باب القافة فالقول : فنقول . م فوائدويف كالم اإلما
فمدعيها مستمسك . الدار احلرية وهي األصل 2]ظاهر[مل خيتلف أصحابنا يف ذلك ؛ ألن . قول ذلك الشخص

  .باألصل والظاهر
  على امللك وقد اجتمعتا يف هذه املسألة ؟ أليس تصرف املالك مع استمرار ظاهر اليد داللة: فإن قيل 

  إمنا تدل اليد والتصرف على تعيني امللك مع كون الشيء مملوكا ، فيظهر: قلنا 
_________  

  .625/ 1، وأدب القضاء البن أيب الدم  5274فقرة / 4انظر أدب القضاء للماوردي  1
  ".األصل: "ويف ب  2
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  األشباه والنظائر
  اليقني ال يرفع بالشك: دة األوىل القاع

من اختصاص اإلنسان باليد والتصرف وعدم النكري عليه تعيينه من بني الناس ، وليس مع من يدعى امللك فيه األصل 
إذا اجتمع : وعند ذلك قال األصحاب . فال يثبت بظاهر التصرف. يعتضد به ، فأما أصل امللك فاألصل عدم امللك

  .احلر تصرف كذلك: يل على األصل فلئن قيل األصل والظاهر فالتعو 
  .قد ينقاد اخلادم للمخدوم مبا ينقاد مبثله العبيد: قلنا 

  .انتهى كالم اإلمام
وقد تضمن أن اليد والتصرف ال يدالن على امللك إال عند ثبوت امللك يف تلك العني ، فيكونان دالني على تعني 

يف يده إنسانا صغريا ، يتصرف فيه تصرف املالك بامللك ؛ ألن  صاحب اليد املتصرف وقضية هذا أن ال يشهد أن



  .األصل احلرية
إنه : هو عبدي ، أو مسع الناس يقولون : وقال غريه إنه مسعه يقول . 1أطلق أبو علي الطربي حكايتهما: وفيه وجهان 

  .2عبده شهد له بامللك ، وإال فال وهذا ما صححه النووي يف باب اللقيط
جيري تصرف ذلك املتصرف على الصحة ؛ إذ ال معارض له ، فإن بلغ الصيب : مساق كالم اإلمام  وقد يقال على

وأكذبه ، أعرضنا عن تصديقه ، واعتمدنا قول الصيب غري أن املصحح فيمن ادعى رق صغري يف يده أنه حيكم له بالرق 
أنا حر ، مل يقبل أيضا : مث إذا بلغ الصيب قال : وقالوا . وهو ما رجحه اجلمهور منهم صاحب التنبيه سواء كان مميزا أم ال

وقد تلخص من هذا أن ما اقتضاه كالم اإلمام من أن املتصرف يف صور تصرف املالك ال يشهد له . 3على األصح
  .بامللك وإن ادعى هو رقه ؛ ألن األصل احلرية وليس املرجح يف املذهب

ق على اجلملة شهد له بامللك ، وإال فال ، ملخالفة األصل ، ويؤيد إن مأخذه حسن ، وقضيته أنه إذا ثبت أنه ر : وأقول 
خبالف ما إذا ادعى احلرية فإن فيه خالفا ، فكان  4هذا أنه لو بلغ الصيب وأقر بالرق ، لغري صاحب اليد مل يقبل جزما

  وجه
_________  

  .625/ 1، وأدب القضاء  444/ 5روضة الطالبني  1
  .444/ 5روضة الطالبني  2
، أدب القضاء  444/ 5إال أن يقيم بينة باحلرية ولكن له حتليف السيد ، قاله البغوي والثاين يقبل ، روضة الطالبني  3
1 /656.  
  .444/ 5روضة الطالبني  4
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  األشباه والنظائر
  اليقني ال يرفع بالشك: القاعدة األوىل 

فق على الرق وإمنا خالف يف جهته فلم يصغ إىل خمالفته ملعارضته أمرا قد عدم القبول فيما ادعى الرق لغري ذي اليد أنه وا
تكرر قبل بلوغه ، خبالف ما إذا ادعى احلرية فإنه يعتضد بأصل احلرية ، وهذا املأخذ الذي أشار إليه اإلمام ال جيري يف 

ى اجلملة ، خمافة أن تكون وقفا ؛ ال يشهد للمتصرف ذي اليد بامللك حىت يثبت أن الدار ملك عل: األمالك ، فال يقال 
صغرية : ألن األصل يف العقار امللك ، والوقف طارئ ، وال كذلك الرق مع احلرية ؛ فإن احلرية هي األصل ، ونظري هذا 

  .1يف يد رجل يدعي نكاحها فاألصح أن ال حيكم له بالنكاح مع أنه لو ادعى امللك حكم له
على اجلملة دالة على امللك وجيوز أن يولد وهو مملوك خبالف النكاح ، فإنه  وفرق األصحاب يف باب اللقيط بأن اليد

  .2طارئ ، فيحتاج إىل البينة
 - بالتصرف واالستفاضة-صرح به األصحاب يف باب الشهادات على امللك . وهذا كقوله يف مساق كالم اإلمام والدي



  .امالعقار ، والعبد ، والثوب ، وغريها ، وهذا يقدح يف مأخذ اإلم
واإلمام ممن رجح جواز الشهادة بامللك لذي اليد املتطاولة وله التصرف تصرف املالك ، مث ما ذكرناه من أن األصل احلرية 

ألن : إمنا نعين به الغالب ، وحكى الرافعي عن حكاية صاحب التتمة قوال بامتناع معاملة من ال تعرف حريته قال 
  .األصل بقاء احلجر

  .ال إيقاع احلرية. أنه ال يتنازع ؛ ألن املدعى بقاء احلجر: إن األصل احلرية وقد يقال : ينازع قوهلم إنه : وهذا قد يقال 
  .احلجر يستدعي انتفاء احلرية املالزمة لثبوت الرق: فإنه قلت 

. اءإمنا نعين حجر الرق ، وقد نعين مطلق احلجر املستصحب من زمن الصغر ، ولذلك عربا بلفظ البق: مل قلت : قلت 
غري أنه قبل البلوغ مستندا ال سيما يف األحرار إىل الصيب ، وبعد البلوغ يستصحب يف جمهول احلال ، وجائز أن يسمى 

  ال ضرورة ما إىل: حجر الصيب مبا لكونه مستصحبا ، كما قيل مبثله فيمن بلغ سفيها ، وأن يقال 
_________  

  .444/ 5املصنف ، روضة الطالبني نعم كالرق ، واألصح ما حكاه : وقال ابن احلداد  1
  .املصدر السابق 2
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  األشباه والنظائر
  اليقني ال يرفع بالشك: القاعدة األوىل 

هو حر : معرفة عينه ، بل هو حجر على اجلملة ، مث هذا الوجه إمنا هو يف منع معاملته ، ال يف احلكم برقه وقد يقال 
ألن اإلقدام على املعاملة يستدعي قدرا زائدا على األصل ، واعلم أن ما ذكرناه من  بشهادة األصل ولكن ال يعامل ؛ 

  .كالم اإلمام يؤخذ منه أنه لو تعارضت بينتا الرق واحلرية تقدم بينة احلرية
ال جيوز هلا أن تبىن على ظاهر اليد والتصرف فيما قامت مقبولة وإال وقد  - كما ذكره اإلمام- أن بينة الرق : بيانه 

  .فتكون مستندة إىل ناقل متقدم. استندت إىل غري ذلك
أعين تعارض بينة الرق وحرية األصل والذي جزم به الرافعي يف املسائل املنثورة آخر - واملسألة عسرية النقل يف املذهب 

  .وهو إثبات الرق. باب الدعوى أن بينة املدعي الرق أوىل ؛ ألن معها زيادة علم
 احملاكمات ، توقفت عن احلكم بذلك فيها إلشكاهلا مث وجدت خبط والدي رمحه اهللا وقد وقعت املسألة عندي يف

التعارض : حكاية وجهني يف املسألة عن املاوردي ، وأنه ذكرمها عند الكالم على خيار العبيد يف كتاب النكاح أحدمها 
دار فكانت أزيد علما ممن شهد احلرية ، أن شهادة العبودية أوىل ؛ ألا ختالف الظاهر من حكم ال: الثاين . والتساقط

  .وموضع الوجهني كما أبصرت ، يف تعارض الرق واحلرية األصل. اليت هي الغالب على الدار أن أهلها أحرار
ومل حيك القول بتقدمي بينة الرق إال عن الشيخ أيب حامد ، وحكى تقدمي " األشراف"وذكر القاضي أبو سعد املسألة يف 

ألصحاب ، وقد سبقه إىل ذلك القاضي أبو عاصم ، فحكى يف الطبقات تقدمي الرق عن الشيخ أيب احلرية عن مجيع ا



حامد حكاية املستغرب له فليكن املعتمد إن شاء اهللا تقدمي بينة احلرية أما تعارض الرق والتعق فمسألة مشهورة ذكرها 
ن بتقدمي بينة احلرية فإنه قال إن علم شهود احلرية ، وجزم فيها املاوردي يف هذا املكا 1الرافعي وغريه يف باب الدعاوى

العبودية فشهادم أوىل ؛ ألم أزيد علما ممن علم العبودية ومل يعلم ما جتدد بعدها من احلرية ، ومنها قال إمام احلرمني 
  يف كتاب الطالق بعدما ذكر أن احلريب إذا أكره على اإلسالم فنطق بالشهادتني

_________  
  .17/ 12طالبني روضة ال 1
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  األشباه والنظائر
  اليقني ال يرفع بالشك: القاعدة األوىل 

اتفقت الطرق على هذا مع ما فيه من الغموض من . حتت السيف حيكم كونه مسلما فإن هذا إكراه حبق فلم يغري احلكم
اإلقرار ، والظاهر من احملمول عليهما أنه كاذب طريق املعىن ؛ فإن كلميت الشهادة نازلتان يف اإلعراب عن الضمري منزلة 

  .انتهى. يف إخباره
. 1وليس جبيد ؛ ألن الكذب عدم املطابقة ملا يف نفس األمر. يف إخباره: وقد حكاه عن الرافعي إال أنه أسقط قوله 

ى االعتقاد ، فقد إنه كاذب ؛ نعم هو كاذب يف إخباره أن ضمريه مشتمل عل: وقائل الشهادتني مطابقتني ، فال يقال 
  .يف إخباره قيد ال بد منه حذفه الرافعي ظنا منه أنه ال حاجة إليه فورد ما ال قبل له به: تبني أن قول اإلمام 

وكيف ال يكون وحنن نؤاخذ  2واعرتضه ابن الرفعة بأن هذه نزعة أسامة بن زيد قد أجاب النيب صلى اهللا عليه وسلم عنها
إذا احتمل الصدق على بعد ، وحق اهللا أوىل بذلك ، نعم هو إذا كان  3]فيما[الظن كذبه  املقر للعبادة مبا يغلب على

  .انتهى. اآلخرة] الدار[يف نفس األمر خبالف ذلك ال حيصل له الفوز يف 
ومل يرد التشكيك على قبول إسالمه بل ذكر أن قبول إسالمه شرعا غامض من . اإلمام ال خيفى عليه نزعة أسامة: قلت 

  من حيث املعىن ومل: املعىن ، ولذلك قال حيث 
_________  

  .27اخليايل على العقائد النسفية  1
بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سرية فصبحنا احلرقات من جهتيه فأدركت : من حديث أسامة بن زيد قال  2

: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال إله إال اهللا فطعنته فوقع يف نفسي من ذلك ، فذكرته للنيب : رجال فقال 
أفال شققت عن قلبه حىت : "قال " يا رسول اهللا إمنا قاهلا خوفا من السالح: قلت : قال " ال إله إال اهللا وقتلته ؟: أقال "

ما حىت وأنا واهللا ال أقتل مسل: فقال سعد : ، فما زال يكررها علي حىت متنيت أين أسلمت يومئذ قال " تعلم أقاهلا أم ال
يُن ُكلُه لِلهِ {: أمل يقل اهللا : قال رجل : يقتله ذو البطني يعين أسامة قال  َنٌة َوَيُكوُن الد ؟ فقال } َوقَاتُِلوُهْم َحىت ال َتُكَو ِفتـْ

  ".قد قاتلنا حىت ال يكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حىت تكون فتنة: سعد 



،  4269حديث ... املغازي باب بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم أسامة بن زيدكتاب   590/ 7أخرجه البخاري 
  .واللفظ له" 256- 158"ال إله إال اهللا حديث : ، كتاب اإلميان باب حترمي قتل الكافر بعدما قال  96/ 1ومسلم 

  ".فيه: "يف ب  3
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  األشباه والنظائر
  كاليقني ال يرفع بالش: القاعدة األوىل 

  .يقل من حيث احلكم ، واحلاصل أن هذا عنده مما حكم فيه خبالف الظاهر ، وأنه أمر بعدي غري معقول املعىن
هذه نزعة أسامة ، فإنه ال ينكر : فطريقة جوابه أن يبني أن هذا جاٍر على وفق األقيسة الواضحة املعاين ، ال أن يقال له 

 -واهللا أعلم- إمنا ذلك . ى اهللا عليه وسلم على أسامة قودا وال ديةومن مث مل يوجب رسول اهللا صل: ذلك ، بل نقول 
عن اجتهاده ساعده املعىن ، ولكن بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه حكم اهللا أن من قاهلا  1]أقدم[حيث كان 

  .إشارة إىل نكتة اجلواب 2"هل شققت عن قلبه: "فقد عصم دمه وماله ، وقال 
أن هذا الظاهر مضمحل بالنسبة إىل أن القلب ال يطلع على  - مبراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واهللا أعلم- واملعىن 

  .ما فيه إال خالقه ، ولعل هذا أسلم حقيقة وإن كانت حتت السيف وال ميكن دفع هذا االحتمال
ن إىل اجلنة يف يقادو : "، ويف لفظ " عجب ربنا من قوم يدخلون اجلنة يف السالسل: " 3ويف احلديث الصحيح

  .4"السالسل
  ، فجعل 5أراد باجلنة اإلسالم وبالقوم األسرى يكرهون على اإلسالم: قيل 

_________  
  ".إقدام: "يف ب  1
فيه دليل للقاعدة املعروفة يف الفقه واألصول أن األحكام يعمل فيها بالظواهر :  107/ 2قال النووي يف شرح مسلم  2

  .209/ 1ر األيب على مسلم وانظ. ؟ واهللا يتوىل السرائر
  ".3010"اجلهاد باب األسارى يف السالسل حديث  168/ 6أخرجه البخاري  3
  ".2677"كتاب اجلهاد باب يف األسري يوثق حديث   56/ 3أخرجه من رواية أيب هريرة رضي اهللا عنه أبو داود  4
  .303-302/ 4، فيض القدير  169-168/ 6فتح الباري  5

اعملوا وإال أنتم معاقبون مذمومون على العصيان : راد بالسالسل األسباب ؛ فإنه تعاىل أمر بالعمل فقال امل: قال الغزايل 
، وذلك سبب حلصول اعتقاد فينا واالعتقاد سبب هليجان اخلوف وهيجانه سبب لرتك الشهوات والتجايف عن دار الغرور 

سباب ومرتبها فمن سبق له يف األزل السعادة يسر له ، وذلك سبب الوصول إىل جوار الرمحن يف اجلنان وهو مسبب األ
هذه األسباب حىت يقوده اهللا بسالمها إىل اجلنة ومن قدر له الشقاء أصمه عن مساع كالمه وكالم رسول اهللا صلى اهللا 

ماك يف اللذات عليه وسلم والعلماء فإذا مل يسمع مل يعلم وإذا مل يعلم مل خيف وإذا مل خيف مل يرتك الركون للدنيا واال



  .وإذا مل يرتكها صار يف حزب الشيطان
  .303/ 4فيض القدير 
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  األشباه والنظائر
  اليقني ال يرفع بالشك: القاعدة األوىل 

  .الشهادتني مناطا بدار احلكم عليهما فحيث وجدا حكم مبضموما بالنسبة إىل الظاهر وأمر الباطن إىل اهللا تعاىل
استغماضه من حيث املعىن قبول إسالم املكره ؛ لكونه حكما خبالف الظاهر : جواب عن اإلمام فنقول  ومن هنا يوجد

، يوضحه أن اإلقدام على قتله من تلفظه بالشهادتني واحتمال أنه صادق فيما أخرب به عن ضمريه ارتكاب ما لعله 
  .يكون ظلما له ، والكف عن القتل أوىل من اإلقدام عليه

ن الشارع ال مقصد له يف إزهاق األرواح وإمنا املقصد اهلداية واإلرشاد فإن تعذرت بكل سبيل ، تعني زهوق ويوضح هذا أ
من الوجود ، ومع التلفظ بكلمة احلق مل تتعذر اهلداية بكل طريق ، بل حصل عز  1]الكفر[الروح طريقا لزوال مفسدة 

كون اهلداية حصلت وبتقدير أن تكون حصلت فقد حيصل يف اإلسالم بانقياد املتلفظ ا ظاهرا ، ويرجى مع ذلك أن ت
املستقبل فمادة الفساد الناشئ عن كلمة الكفر قد زالت بانقياد ظاهر ومل يبق إال الباطن وهو مشكوك أو مرجو مآال ، 

منهاج وأنه على وفق األقيسة و  -واهللا احلمد-إن مل يكن مرجوا حاال ، فقد الح من حيث املعىن وجه قبول اإلسالم 
  .حملاسن الشريعة ، ال يدفعه منقول وال معقول

  .فما فائدة حبث اإلمام عن ذلك: على تقدير ما قاله اإلمام من كونه غري معقول املعىن - فإن قلت 
خطر يل أنه حيال ختريج إسالم الذمي مكرها عليه ويتوصل منه إىل ترجيح أنه ال يصح ؛ وذلك ألنه يقول إذا قلنا : قلت 

  . احلريب فهي غري معقولة املعىن ، فال يقاس عليها الذمي ؛ ألن القياس إمنا يكون حيث يعقل معىنبالصحة يف
ولو أكره ذمي على اإلسالم فأسلم فقد ذكر أصحابنا وجهني يف أنا : ويدل هلذا أنه ذكر مسألة الذمي عقبها ، فقال 

راهه عليه غري شائع ، فلئن استمر ما ذكرناه يف إكراه هل حنكم بإسالمه ، واملصري إىل احلكم بإسالمه بعيد مع إن إك
  .انتهى. احلريب من جهة أنه إكراٌه حبق فال ثبات هلذا املسلك واملكره ذمي واإلكراه ممنوع

  فال يلحق. صحة إسالم احلريب باإلكراه إما غري معقولة املعىن: وتقريره أن يقال 
_________  

  ".الفكر: "يف ب  1
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  األشباه والنظائر
  اليقني ال يرفع بالشك: القاعدة األوىل 

  .وإما معقولة املعىن ، وهي أنه إكراه حبق ، فال يلحق الذمي أيضا ؛ ألنه مل يكره حبق ، وإمنا أكره على حق. ا الذمي
ي أكثر مما لفالن لزيد عل: لو قال : نعم ؛ إن جعل املعىن أنه أكره على حق صلح إسالم الذمي وهو وجه ضعيف ومنها 

  .، قبل تفسريه بأقل متمول وإن كثر مال فالن ؛ الحتمال أنه أراد باألكثرية احلل أو حنوه
  :فصل 

  : 1اليقني ال يرفع بالشك إحدى عشرة مسألة: استثىن ابن القاص من قوهلم 
  .إذا شك املقيم هل مت يوم وليلة مل جيز له املسح: األوىل 
  .هل مسح وهو مقيم أو بعد السفر مل ميسح إال مسح مقيمإذا شك املسافر : الثانية 
  .مسافر أحرم خلف رجل ال يدري أمسافر هو أم مقيم مل يقصر: الثالثة 
  .ظيب بال يف ماء فُوجد متغريا فهو جنس: الرابعة 

  .املستحاضة عليها الصالة واالغتسال يف كل يوم شكت هل هو يوم انقطاع الدم: اخلامسة 
  .علم جناسة ما أصابت ثوبه أو بدنه إال موضعها وجب غسله كلهإذا : السادسة 
  .هل نوى اإلقامة مل يرتخص. شك املسافر: السابعة 
  .املستحاضة والسلس توضآ مث شكا هل انقطع مث صليا مل جيزمها: الثامنة 

  .طلب املاء يف سفره فلم جيده فتيمم مث أبصر شيئا حيتمل كونه ماء بطل تيممه: العاشرة 
رمى إىل صيد فجرحه مث غاب فوجده ميتا وشك هل أصابته رمية أخرى من حجر أو غريه مل جيز : حلادية عشرة ا

  .2أكله
_________  

  .80األشباه والنظائر للسيوطي  1
هذا وقد نازع القفال وغريه يف هذه االستثناءات بأنه مل يرتك اليقني فيها بالشك ، إمنا عمل فيها باألصل الذي مل  2

قق شرط العدول عنه ؛ ألن األصل يف األوىل والثانية غسل الرجلني وشرط املسح بقاء املدة وشككنا فيه فعمل بأصل يتح
  =الغسل ويف الثالثة والسابعة والثامنة القصر وخصه بشرط فإذا مل يتحقق 

  466|  29صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  اليقني ال يرفع بالشك: القاعدة األوىل 

  .إذا شك يف خروج وقت اجلمعة قبل الشروع فيها ويف وجه أو فيها: لى ابن القاص وزاد اإلمام ع
إذا شك يف نقص وضوء أو صالة بعد : وزاد ثالثة عشرة ورابعة عشرة ومها . ومجع النووي هذه الصور يف حتقيق املذهب



  .1لشكالفراغ ، كمن شك هل مسح رأسه وهل صلى الظهر ثالثا أو أربعا ، فإنه ال أثر هلذا ا
  .والظاهر األرجح مضي الوضوء والصالة على الصحة

مل يعمل بالشك يف شيء من ذلك بل بأصول أُخر ، الظن املستفاد : واعرتض القفال وغريه على ابن القاص ، وقالوا 
إذا جاء من قدام  -ومل أر من ذكره-وأقرب من هذه املسائل عندي : قلت . منها أقوى ، عاد الشاك إليها عند شكه

فهذا أصل ترك من غري . أهو متقدم عليه ؟ فالصحيح يف شرح املهذب ويف التحقيق أنه يصح. اإلمام واقتدى به وشك
الوجه ما نقل عن القاضي ؛ ألنه ال يصح عمال باألصل السامل عن : معارض وهذا مشكل جديد ال جرم قال ابن الرفعة 

  .2املعارض
ويقرب منه مسائل منها الصحيح انقضاء عدة املعتدة باألقراء . جلديدوهو قول حكاه النووي يف حتقيق املذهب عن ا

وقيل حىت ميضي يوم وليلة بعد رؤية . بالطعن يف احليضة الثالثة إن طلقها يف الطهر والطعن يف الرابعة إن طلقها يف احليض
  الدم

_________  
ا شكت يف االنقطاع فصلت بال غسل مل رجع إىل األصل ، وهو اإلمتام ويف اخلامسة األصل وجوب الصالة ، فإذ= 

تتيقن الرباءة منها ويف السادسة األصل أنه ممنوع من الصالة إال بطهارة عن هذه النجاسة فلما مل يغسل اجلميع فهو شاك 
يف زوال منعه من الصالة ويف العاشرة إمنا بطل التيمم ؛ ألنه توجه الطلب عليه ويف احلادية عشرة يف حل الصيد قوالن ، 

ال حيل فليس ترك يقني بشك ؛ ألن األصل التحرمي وقد شككنا يف اإلباحة ، وقد نقل النووي ذلك يف شرح : فإن قلنا 
وقال يف شرح املهذب والصواب يف أكثرها مع أيب العباس وهو ظاهر عن تأمله . وما قاله القفال فيه نظر: املهذب وقال 

  ، 266-262/ 1، شرح املهذب 
  .81- 80للسيوطي األشباه والنظائر 

  .81، األشباه والنظائر  226/ 1شرح املهذب  1
ويف نظري هذه املسألة لو صلى وشك هل تقدم على اإلمام بالتكبري أو ال ، ال تصح صالته ، وفرق بأن الصحة يف  2

بري أقل وقوعا ، التقدمي أكثر وقوعا فإا تصح يف صورتني التأخري واملساواة ، وتبطل يف املتقدم خاصة والصحة يف التك
  .فإا تبطل باملقارنة والتقدم وتصح صورة واحدة ، وهي التأخر قاله السيوطي
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  األشباه والنظائر
  اليقني ال يرفع بالشك: القاعدة األوىل 

  .ليعلم أنه حيض وقيل إن رأت الدم لعادا انقضت برؤيته ، وإن رأته على خالفها اعترب يوم وليلة
تجه ، فإن احلكم بكونه قرء فيمن رأته على خالف العادة طرح اليقني مبجرد الشك لكن يسهل هذا اتفاق وهذا م

األصحاب على أنا إذا حكمنا بانقضائها بالرؤية فانقطع الدم لدون يوم وليلة ومل يعد حىت مضى مخسة عشر يوما أنا 



  .نتبني أن العدة مل تنقض
فهل يقر املال يف يده ؛ ألن الظاهر األمانة ،  1]وأنفذ تصرفه[قرره قاٍض قبله  إذا شك القاضي يف عدالة وصي: ومنها 

  أو ينتزعه حىت تثبت عدالته ؟
  .ينتزعه: يقره ، وقال أبو إسحاق : ، فقال اإلصطخري  3وأبو إسحاق 2اختلف يف ذلك اإلصطخري
له كفان  4]كان[من : ومنها . الشك وعلى هذا فقد طرح أصل العدالة وظاهرها مبجرد. وهذا هو الذي يظهر ترجيحه

وهلذا لو كانت . عاملتان أو غري عاملتني فبأيهما مس انتقض وضوءه ومع الشك يف أا أصلية أو زائدة ال تنقض
  .5إحدامها عاملة فقط انتقض ا وحدها على الصحيح

  أيصح أن ينضم إىل هذه املسأئل النوم فإنه يرفع يقني الطهر وليس يف: فإن قلت 
_________  
  .سقط من أ واملثبت من ب 1
احلسن بن أمحد بن يزيد أبو سعيد اإلصطخري شيخ الشافعية ببغداد ومن أكابر أصحاب الوجوه يف املذهب صنف   2

  .تويف يف ربيع اآلخر سنة مثان وعشرين وثالمثائة. كتابا حسنا يف أدب القضاء
  .109/ 1ابن قاضي شبهة  ، وطبقات 375/ 1، وفيات األعيان  193/ 2طبقات السبكي 

أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي شيخ اإلسالم ومدار العلماء األعالم يف زمانه أول أهل الزمان وأكثر  3
األئمة اشتغاال بالعلم ، ولد بفريوزآباد قربة من قرى شرياز يف سنة ثالث وتسعني وثالمثائة ونشأ ا وصنف املصنفات 

،  9/ 1وفيات األعيان . يوم األربعاء احلادي والعشرين من مجادى اآلخرة سنة ست وسبعني وأربعمائة القيمة وتويف ا
  170، ابن هداية اهللا ص 215/ 4، ابن السبكي  117/ 5، النجوم الزاهرة  124/ 12والبداية والنهاية 

  .سقط من ب 4
  .82األشباه والنظائر ص 5
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  األشباه والنظائر
  اليقني ال يرفع بالشك: اعدة األوىل الق

ال ؛ ألنه وإن مل يكن يف نفسه حدثا ، ولكنه مظنة احلدث ، والشارع أقام املظنة ، مقام املظنون : قلت : نفسه حدثا 
  .فليس من هذا الباب

الشك ،  من صلى يف مقربة شك أا منبوشة فإنه ال يصح على الوجه وعلى هذا تراك أصل عدم النبش مبجرد: ومنها 
  .لكن الصحيح الصحة

 3والشيخ اإلمام رمحهم اهللا 2والنووي 1ادعى الغاصب تلف املغصوب صدق بيمينه على الصحيح عند الرافعي: ومنها 
  .وإال ؛ لتخلد احلبس عليه إذا كان صادقا وعجز عن البينة: تعاىل قالوا 



رفع - فعلى ما صححه املشايخ : هذا الوجه قلت قالوا وقل من يقول  4يصدق املالك ؛ ألن األصل البقاء: والثاين 
وهذا عندي مشكل ودعواهم ختلد احلبس . اليقني مبجرد الشك خشية الوقوع يف مفسدة ختلد احلبس على غري مستحقه

  .مث ال حبس. ممنوعة بأخذ القيمة للحيلولة
  :فصل 

إذا تعارض أصالن : "وهي . رب مسائلهمامما يتشبث بأذيال تعارض األصل والظاهر قاعدة خيلطها األصحاب ا ؛ لتقا
  .5"جرى غالبا قوالن

ال خيرجون من الثلث وال ينبغي أن يعتقد اإلنسان أن املعىن بتقابل األصلني : قال اإلمام يف النهاية قبيل باب عتق العبيد 
نعم : قولني إىل أن قال بأحد ال - ال حمالة- تعارضهما على وزن واحد يف الرتجيح ، فإن هذا كالم متناقض إذا كنا نفيت 

  .6، من حكم تقابل األصلني أنه يدقق النظر يف حماولة ترجيح جانب على جانب
_________  

  .286/ 11الشرح الكبري  1
  .28/ 5روضة الطالبني  2
  .املصدر السابق. نعم: أصحهما : فعلى الصحيح إذا حلف الغاصب ؛ هل للمالك تغرميه املثل أو القيمة ؟ وجهان  3
  .ملصدر السابقا 4
  .330/ 1، املنثور  75األشباه والنظائر ص 5
وعلى اتهد ترجيح أحدمها بوجه من وجوه النظر فال يظن أن تقابل : قال صاحب الذخائر يف باب زكاة الفطر  6

  .األصلني مينع اتهد من إخراج احلكم ؛ إذ لو كان كذلك خللت الواقعة عن حكم اهللا تعاىل وهو ال جيوز
  466|  32ة صفح

  

  األشباه والنظائر
  اليقني ال يرفع بالشك: القاعدة األوىل 

  .ذكره يف مسألة ما إذا ادعى الغارم نقيضه تنقض القيمة بسببها وأنكر الطالب
  .كان عبدا سليما ولكن غاب قبل أن أعتق نصييب منه ففي تصديقه قوالن: فإن قال الغارم : حيث قال 

خلق أكمه أو بفرد عني ، فالذي ذهب إليه األكثرون أن الغارم يصدق : ة اخللقية ، بل قال ولو مل يسلم الغارم السالم
األصل يف : وإذا مل يسلم الغارم السالمة ، فهذا خيرج عن قبيل تقابل األصلني ، وإن تكلف متكلف وقال : إىل أن قال 

  .انتهى. الناس السالمة كان مستبعدا
  .تعارض األصل والظاهر وما ذكره من تعارض األصل جيري يف

حبيث يدقق النظر ، ال كأصل بعيد من أصل قريب ، وال مع ظاهر قوي ، مث ال ينبغي  - يكون-واحلاصل أن التعارض 
أن يكونا على حد سواء وإال لفقد الرتجيح بل يكون التعارض حبيث يتخيل الناظر يف ابتداء نظرة تساويهما مث دقق نظره 



  .وحقق فكره رجح
  .ظهر اجلواب عن كل موضع ال جيري اخلالف فيه. هذاوإذا حقق 

  :وذلك يف مسائل . ولنعد ما حيضرنا من تقابل األصلني
إذا شك يف وقت خروج اجلمعة ، فاألصح يتم مجعه أخذا باألصل القريب وهو بقاء الوقف ، دون البعيد ، وهو : منها 
  .الظهر

  .1وذا يظهر اجلواب من عدها مم يرفع فيه الشك
أنا علمتها وأنكرت ، فقوالن ؛ ألن األصل بقاء : إذا أصدقها تعليم بعض القرآن ، ووجدناها حتسنه فقال : ها ومن

  .2الصداق وبراءة ذمته
إذا شككنا فيما أصاب من دم الرباغيث ، أقليل هو أم كثري ؟ فلإلمام احتماالن ؛ ألن األصل اجتناب النجاسة : ومنها 

  .3وواألصل يف هذه النجاسة العف
  واحتماال اإلمام هذان يشبهان احتماليه فيما إذا وقعت جناسة يف املاء وشك أكثري هو أم قليل ، هل ينجس ؟

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .330/ 1املنثور  1
  .واألصح تصديقها 2
  .وقد رجح يف أصل الروضة أن له حكم القليل 3
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  النظائراألشباه و 
  اليقني ال يرفع بالشك: القاعدة األوىل 

؛  1ورجح النووي أنه طاهر. والذي جزم به صاحب احلاوي وآخرون أنه ينحبس ، ولتحقق النجاسة واألصل عدم الكثرة
  .ألن األصل الطهارة ، وقد شككنا يف جناسة منجسه

  .وال يلزم من النجاسة التنجيس: قال 
ورجح الشيخ اإلمام رمحه اهللا تعاىل مقالة . ورد على النووي. ين مقالة صاحب احلاويورجح الشيخ زين الدين الكينا
وهو قلتان متغريتان بنجاسة غاب . وخرج ابن أيب الصيف اليمين على هذه املسألة فرعا. النووي ورد على ابن الكيناين

الذي وقعت فيه -ا إذا شك يف بلوغ املاء إن قلنا بالطهارة فيم: وشك يف بقاء الكثرة فقال . عنهما مث عاد ، وال تغري
  .قلتني ، فهنا أوىل ، وإال فوجهان ؛ ألن األصل بقاء الكثرة - النجاسة

وال للخالف ؛ ألن تلك تعارض فيها . ال وجه للبناء: ونازعه الفقيه احلافظ حمب الدين الطربي يف شرح التنبيه فقال 
  .2عارضأصالن فنشأ قوالن وهنا األصل بقاء الكثرة بال م

فاألصح ال يكون : لو أدرك اإلمام راكعا فكرب واحنىن ، وشك ، وهل بلغ احلد املعترب قبل ارتفاع اإلمام عنه : ومنها 



  .مدركا للركعة ؛ ألن األصل عدم اإلدراك
  .3يكون مدركا ؛ ألن األصل عدم الرفع: والثاين 
  .4صل أنه بيع ، وال رجوع قبله فتعارضاأذن املرن يف البيع مث ادعى الرجوع قبل البيع فاأل: ومنها 
لو تنحنح إمامه فبان منه حرفان ، فأحد الوجهني ال يتابعه ؛ ألن األصل سالمته وصدور أفعاله عن اختياره : ومنها 

فتبطل صالته ؛ لكونه عامدا ، وأصحهما يتابعه ؛ ألن األصل بقاء العبادة والظاهر احرتازه عن مبطالت الصالة فيحمل 
  .نه كان مغلوباعلى أ
  شك يف أا أرضعته اخلمس يف حولني أو بعضهما فيما دون بعض: ومنها 

_________  
  .220/ 1شرح املهذب  1
  .76األشباه والنظائر للسيوطي ص 2
  .331/ 1املصدر السابق واملنثور  3
  .املصدران السابقان 4

  466|  34صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  يرفع بالشكاليقني ال : القاعدة األوىل 

  .1فاألصح ال يثبت التحرمي ، استصحابًا ألصل احلال دون أصل بقاء احلولني
فاألصل عدم . بل تسلمته مخرا: وقال املشرتي . ختمر يف يدك: ووجد مخرا فقال البائع . لو باعه عصريا وأقبضه: ومنها 

  .2التخمري وعدم القبض الصحيح وأظهر القولني عند النووي تصديق البائع
فاألصل عدم . واآلخر التسمية ومل نوجب املهر يف التفويض بالعقد. ادعى أحد الزوجني التفويض 3]إذا: [منها و 

  .التسمية وعدم القبض فتعارض أصالن
ادعى الغاصب باملغصوب عيبا حادثا ال خلقيا ، ككونه أقطع فأظهر القولني تصديق املالك ؛ ألن األصل عدم : ومنها 

  .ين الغاصب ؛ ألن األصل براءة ذمته فما زاد من الغرامةحدوث العيب ، والثا
  .خالف مشهور 4]بذلك مقرا[كان له علّي كذاء فاألصل االستمرار واألصل براءة الذمة ، ويف جعله : إذا قال : ومنها 
األصل عدم دخلت بأمان مسلم ففي مطالبته بالبينة وجهان ؛ ألن :  5]فقال. [إذا اطلعنا على كافر يف دارنا: ومنها 

  .األمان ، ويعضده أن الغالب على من يستأمن االستئناس باإلشهاد
  .ويعارضه أن األصل عدم حقن الدماء ويعضده أن الظاهر أن احلريب ال يقدم على هذا إال بأمان

  .وهذان أصالن متقاومان العتضاد كل منهما بظاهر
ها مكرها فليجدد اإلسالم ، فإن قتله مبادر قبل التجديد ، إمنا قلت: فقال . لو شهد عليه شاهدان بكلمة الكفر: ومنها 



  .اإلكراه وبراءة الذمة: مأخوذان من تقابل األصلني : يف الوسيط : ففي الضَمان وجهان ، قال الغزايل 
_________  

  .70األشباه والنظائر ص 1
  ...قاله السيوطي... بيع ترجيحا ألصل استمرار البيع ، وجيري القوالن فيما لو كان رهنا مشروطا يف 2
  .سقط من ب 3
  .سقط من ب 4
  .سقط من ب 5
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  األشباه والنظائر
  اليقني ال يرفع بالشك: القاعدة األوىل 

إن مل أصد هذا الطائر اليوم فأنت طالق مث اصطاد ذلك اليوم طائرا ، وجهل هل هو ذلك أو : فقال . طار طائر: ومنها 
  .بقاء النكاح ، وعدم اصيطاده: طالق تردد حكاه الرافعي يف فروع الطالق لتعارض أصلني غريه ، ففي وقوع ال

  .وادعت هي أن الضرب ظلم. إذا ضرا الزوج وادعى نشوزها: ومنها 
  .مل أر فيها نقال والذي يقوى يف ظين أن القول قوله ؛ ألن الشارع جعله وليا يف ذلك: قال ابن الرفعة 

  .عدم ظلمه وعدم نشوزها: الن تعارض هنا أص: قلت 
  :فصل 

إذا تعارض أصالن جرى غالبا قوالن ؛ ألنه قد يكون اخلالف وجهني ، وقد : وإمنا قيدنا جريان القولني بالغلبة يف قولنا 
  .يعتضد أحد األصلني بظاهر أو أصل آخر يرجحه ويدرأ عنه اخلالف

  .رجح ألحدمها على اآلخر ، أما إذا ترجح أحدمها جزم بهوزعم بعضهم أن اخلالف إمنا يأيت عند جترد األصلني عن م
وهذا غري مطرد ، بل قد جيزم به وقد ال جيزم به ، وسنيبني ذلك القول يف أصلني يعتضد أحدمها بظاهر مث جيري اخلالف 

  :مع ذلك وذلك يف مسائل 
وقد تعارض أصل احلرية . قول القاذف أنا حر فقوالن يف قبول: وقال املقذوف . هو عبد: إذا قذف جمهوال وقال : منها 

  .املعتضد بظاهر الدار مع أصل براءة الذمة
إذا قطع طرفه مث ادعى نقصه بشلل أو غريه فاملذهب تصديق اين عليه يف العضو الباطن دون الظاهر عند : ومنها 

  .إمكان أصل السالمة
  .بظاهر يرجحه -وبراءة الذمةالسالمة ، : ومها - ووجه الفرق اعتضاد أحد األصلني املتعارضني 

إن ادعى السالمة من األصل ، ال إن ادعى زوال النقص بعد : مطلقا ، وقيل : ويف قول يصدق اين عليه ، قيل 
  .وجوده



  .وقيل يصدق اجلاين مطلقا
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  األشباه والنظائر
  اليقني ال يرفع بالشك: القاعدة األوىل 

  .بل حيا فاألظهر تصديق الويل ؛ ألن األصل بقاء احلياة: كان ميتا ، وقال الويل : ل إذا قدم ملفوفا وقا: ومنها 
  .يصدق اجلاين ؛ ألن األصل براءة الذمة: والقول الثاين 

  .وفرق أصحابنا بني أن يكون ملفوفا على هيئة التكفني ، أو يف ثياب األحياء ليعتضد أحد األصلني بظاهر
  .له إن هذا ال أصل: وقال اإلمام 

طريقة أخرى عن  -أعين الرافعي- كما نقله الرافعي عنه وحكى أيضا   - من أصحابنا-وهو رأي أيب احلسن الطييب : قلت 
  .هو دم حي صدق الويل ، أو دم ميت صدق اجلاين: أيب إسحاق ، أنه ينظر إىل الدم السائل ، فإن قال أهل اخلربة 

وهو موضع " اختالف اجلاين ومستحق الدم" يذكر الرافعي يف فصل مل - مع عزو ذلك الوجه إىل الطييب- وهذه الطريقة 
  .املسألة ، بل قبل كتاب البغاة

  :ونقل النووي يف زيادة الروضة عن البغوي تفريعا على تصديق الويل 
  .أن الواجب الدية دون القصاص

  .هو على اخلالف يف استحقاق القود بالقسامة: وأن املتويل قال 
  .ى يف القصاص وجهني ذكرمها قبل كتاب اإلمامةوالرافعي حك: قلت 

ومنها مقطوع بعض الذكر إذا أجل بسبب العنة مث ادعى الوطء يف املدة ، وأنكرت املرأة ، فاألصح أن القول قوله ؛ ألن 
  .األصل بعد وقوع العقد عدم تسلطها على الفسخ

  .قه يورث ضعف الذكرويعارضها أصل عدم الوطء املعتضد بالظاهر وهو أن النقصان الذي حل
  " :القول يف أصلني تعارضا وجزم بأحدمها"

  :وذلك يف مسائل 
سليم الذكر واألنثيني إذا أجل ألجل العنة مث ادعى الوطء يف املدة وأنكرت املرأة يقبل قوله ، مع معارضة األصل : منها 

  عدم الوطء ؛ وما ذاك إال ألن األصل
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بعد وقوع العقد عدم تسلطها على الفسخ ، مع اعتضاد هذا األصل بظاهر أن سليم الذكر واألنثيني ال يكون عنينا يف 
  .الغالب
بل بعد طول الفصل ومل تقبلي فلم : سألتك الطالق بعوض فطلقين عليه متصال فأنا منك بائن ، وقال : قالت : ومنها 

  .ل بينونة فلي الرجعة فاملصدق الزوجحتص
  .ومل خيرجوه على تقابل األصلني: رمحه اهللا -قال الشيخ اإلمام الوالد 

  :فصل 
منها اختالف الزوجني فيما يف البيت ، فإنه بينهما : ومما يثبت أيضا تعارض األصلني تعارض الظاهرين وذلك يف مسائل 

  .ادا على اليد، ال فرق بني الصاحل هلما أو ألحدمها اعتم
  .إىل القضاء لكل واحد مبا يصلح له فال يكون السالح للمرأة وال اإلزار للرجل -رمحه هللا- وذهب مالك 

  .وهو مذهب ظاهر متجه: قال شيخ اإلسالم عز الدين بن عبد السالم 
  .أقرت بالنكاح ، وصدقها املقر له بالزوجية: ومنها 

  .قهما فيما تصادقا عليه ال فرق بني العربيني والبلدينيقبول اإلقرار ؛ ألن الظاهر صد: فاجلديد 
والقدمي إن كان بلديني طولبا بالبينة ملعارضة هذا الظاهر بظاهر آخر هو أن البلديني يعرف حاهلما غالبا ويسهل عليهما 

  .1إقامة البينة
  .3عارض فيها ما هو أقوى منه العتضاده باألصل إال مواضع 2اختلف الزوجان يف اإلصابة فالقول قول النايف: فائدة 
  .صدق بيمينه. ادعت عنته وادعى إصابتها: منها 

  .طالبته يف اإليالء بالفيئة أو الطالق فادعى أنه فاء ، صدق: ومنها 
_________  

  .79األشباه والنظائر للسيوطي ص 1
  .مع ميينه 2
  .لقاعدة اخلامسة والعشرين من كتاب النكاحانظر املستثنيات يف االعتناء يف الفرق واالستثناء ، بتحقيقنا يف ا 3

  466|  38صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  اليقني ال يرفع بالشك: القاعدة األوىل 

أتت بولد ميكن كونه منه ، وادعت أنه أصاا ، وأنكر بعد االتفاق على اخللوة فأظهر القولني تصديقه ، : ومنها 
  .ستثناءإا املصدقة ، وعلى هذا يقع اال: والثاين 
جامعتك يف هذا الطهر فلم يقع طالق ، وأنكرت ، : أنت طالق للسنة ، مث اختلفا فقال : قال المرأته الطاهرة : ومنها 

  .أنه مقتضي املذهب 1على ما ذكر البوشنجي إمساعيل-فالقول قوله 



  .املصدق ؟ فيه وجهانخيار األمة بالعتق يسقط بالوطء فادعى الزوج أنه وطء وأنكرت فمن : إذا قلنا : ومنها 
  .بل كنت ثيبا: افتضين وقال : تزوجها بشرط البكارة ، فوجدت ثيبا ، وقالت : ومنها 

  .، ال لدفع كمال املهر 2القول قوهلا بيمينها لدفع الفسخ: قال البغوي 
ا تصدق حللها األول وإن إذا طلقها ثالثا فادعت أا تزوجت بزوج وأنه وطئها وأحلها وكذا الزوج الثاين ، فإ: ومنها 

  .مل تصدق لكمال املهر
  :فصل 

وهو استصحاب احلاضر يف املاضي فهو االستصحاب  3]وأما عكسه[مجيع ما قدمناه يف استصحاب املاضي يف احلاضر 
  .املقلوب ، ولك أن تعرب عنه برد األول إىل الثاين ، وأن تعرب عن األول برد الثاين على األول

  .ب املقلوب يف مسائلوقد قيل باالستصحا
_________  

ألما اختلفا يف بقاء العدد واألصل بقاؤه ولو ادعت املرأة أن بينها وبني زوجها حمرمية وكان التزويج برضاها مل يقبل  1
دعواها والنكاح باٍق على الصحة ؛ ألن إذا فيه يتضمن صحته إال أن تدعي الغلط والنسيان فيقبل قوهلا على املذهب 

: قال ابن احلداد . وقال أصحهما 243/ 7دعت ذلك وكانت حني التزويج جمربة فوجهان كما يف أصل الروضة فإن ا
ونقله اإلمام عند معظم األصحاب القول قوهلا بيمينها إبطال النكاح من أصله وما تقدم من دعواها احملرمية خمالف ملا 

صغرية والقول قوهلا وبه قال القفال والقاضي حسني والبغوي  ادعت املرأة اليت زوجها أخوها برضاها أا حني ذلك كانت
ولو ادعى األب حمرمية الزوج مل يقبل قوله لعدم موافقة الزوجة ؛ ألن النكاح حق  246/ 7يف فتاويهم كما يف الروضة 

  .247/ 7هلا روضة الطالبني 
  .26/ 3، مغين احملتاج  180/ 7روضة الطالبني  2
  .بسقط من أ واملثبت من  3
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مل يقل به األصحاب يف سواها ، وهي ما إذا اشرتى شيئا : مسألة ، مسعت الشيخ اإلمام الوالد رمحه اهللا يقول : منها 
البائع ، بل لو باع املشرتي أو وهب ،  فادعاه مدٍع أو انتزعه منه حبجة مطلقة ، حيث أطبقوا إىل ثبوت الرجوع له على

  .وانتزع املال من املتهب أو املشرتي منه ، كان للمشرتي األول الرجوع أيضا
وهذا استصحاب احلال يف املاضي ، فإن البينة ال تنشئ امللك ولكن تظهره ، وامللك سابق على إقامتها ، ال بد من تقرير 

وهو عدم االنتقال منه فيما . ولكنهم استصحبوا مقلوبا. شرتي إىل املدعيزمان لطيف له وحيتمل انتقال امللك من امل
  .مضى



  .إذا وجدنا ركازا ومل ندر هل هو جاهلي أو إسالمي أنه حيكم بأنه جاهلي: ومنها على وجه ضعيف 
 بل عند: حدث قبل الغصب ، وقال املالك : إذا اختلف الغاصب واملالك يف عيب حادث فقال الغاصب : ومنها 

هكذا : وقال الغاصب  - وهو أعور مثال- الغصب فالصحيح أن القول قول املالك وهذا إذا كان تالفا فإن كان باقيا 
 1فالظاهر أن القول قول الغاصب ، وسكت عليه الشيخ اإلمام وهذا استصحاب مقلوب: غصبته قال الشيخ أبو حامد 

  .2عتيقا ، فاملصدق الغاصب: ال الغاصب طعامي املغصوب كان جديدا وق: لو قال املالك : ، ونظريه 
  .املعرب عنها بأن اليقني ال يرفع بالشك. فبتمام الكالم على هذا الفصل جنز الكالم على قاعدة االستصحاب: تنبيه 

  .وهذا الفصل خمصوص برد األول إىل اآلخر. ومن أول الكالم إىل هذا الفصل األخري خمصوص برد اآلخر إىل األول
  .قول يف هذه القاعدة الحتمل ِسفرًا كامال ، وفيما أوردناه كفايةولو بسطنا ال

_________  
  .املصدر السابق 1
، وانظر األشباه والنظائر  29/ 5بيمينه فإن نكل حلف املالك مث له أخذ العتيق ؛ ألنه دون حقه روضة الطالبني  2

  .84/ للسيوطي 
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  1الضرر يزال: القاعدة الثانية 

ونصب األئمة ،  6والقسمة 5واحلدود والكفارات ، وضمان املتلف 4والشفعة والقصاص 3واحلجر 2ومن مث الرد بالعيب
  .8ودفع الصائل وقتال املشركني 7والقضاة

فشأما شأن  - أي يزال ولكن ال يضرر- الضرر يزال : الضرر ال يزال بالضرر وهو كعائد لعود على قوهلم : ويدخل فيها 
  .9الضرر يزال: بل هم سواء ؛ ألنه لو أزيل بالضرر ملا صدق . األخص مع األعم يف احلقيقة

_________  
مرسال كتاب األقضية باب  745/ 2أخرجه املوطأ " ال ضرر وال ضرار: "واألصل فيها قوله صلى اهللا عليه وسلم  1

كتاب الصلح باب ال ضرر وال ضرار ،   70-69/ 6بيهقي من رواية أيب سعيد اخلدري ، وال" 31"القضاء يف املرفق 
  .كتاب البيوع  77/ 3والدارقطين من رواية أيب سعيد اخلدري 

  .كتاب البيوع  58/ 2واحلاكم يف املستدرك 
اس وعبادة بن هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسملم ومل خيرجاه ووافقه الذهيب ، وابن ماجه من ابن عب: وقال 

  .الصامت
  .والرد بالعيب فوري ، الفورية بالعرف مع مالحظة أن ما يعده الناس مرتاخيا يسقط البيع 2



  :وشرط الرد بالعيب 
  .ظهور العيب: أوال 
األول الذهاب إىل احلاكم ، الثاين يف حالة عدم : أن يكون العيب من عند غري املشرتي وللرد بالعيب طريقان : ثانيا 
  .ن من الذهاب إىل احلكم نطق وأشهد عليهالتمك

ومن املالحظ أن الرد بالعيب كان لدفع ضرر مرتتب على ضياع مال املشرتي وقد يؤدي عدمه إىل إشاعة الغش فدفًعا 
  .لكل ذلك شرع الرد بالعيب

  .وقد شرع احلجر لدفع الضرر وهو التبذير وضابطه العرف فيختلف باختالف الناس 3
عامدا مثال ؛ لئال تعم جرمية القتل فإن القاتل مع معرفته باحلد يبتعد واتمع ليكون قويا بناًء ال بد  شرع قتل القاتل 4

  .من منع عوامل ضعفه
  .شرع حلفظ حق املال لصاحبه الذي أتلف عليه 5
  .شرعت لدفع الضرر من عدم إمكان التصرف يف احلق قبلها وإعطاء كل ذي حق حقه بالضبط 6
  .ة وقد شرع لدفع الضرر من عدم استحقاق احلق يف بلد واستفحاش الظلم فيهأي نصب القضا 7
  .وقد شرع الستتباب األمر ، واستتباب األمر قوة واختالف األمر ضعف 8
  .86األشباه والنظائر للسيوطي ص 9
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  ،1ل بالضرر عدم وجوب العمارة على الشريك ، وهو القول اجلديدالضرر ال يزا: ومن فروع قولنا 
  .الساقط على جريح ، يقتله إن استمر قائما عليه ، ويقتل غريه إن انتقل عنه: ومنها 
  .2يستمر ألن الضرر ال يزال بالضرر: قيل 

  .يتخري االستواء: وقيل 
  .ال حكم يف هذه املسألة: وقال اإلمام احلاكم 

  : وتوقف الغزايل
إذا وقع يف نار حترقه ومل خيلص إال مباء يغرقه ، ورآه أهون عليه من الصرب على لفحات النار فله ذلك على : ومنها 
  .األصح

وشكك ابن عقيل احلنبلي يف الفنون على تصوير هذه املسألة وجعل حملها ما مل متس النار اجلسد ، أما إذا مسته 
طبع احليوان اهلرب من احملبس ، فاحلبس غالب على التماثل والنظر يف العاقبة ، فاإلنسان بالطبع يتحرك إىل خارج ؛ ألن 

أال ترى أن من يناله أمل الضرب وبني يديه بئر يوقع نفسه فيها وإن كانت أجدر الكه وما ذاك إال ؛ ألن الضرر فيها 



  .ليس مبحس وأطال فيه
هذا قريب من كالم إمام احلرمني يف باب الصيد والذبائح وال تكليف وكالم ابن عقيل  - حينئذ- وحاصله أن ال اختيار 

  وقد ذكر أنه لو كان صاحب املدية حيركها وكانت
_________  

واملعىن شريكان يف أرض قام أحدمها حتت أرضه وجاء اآلخر يريد أن يعمل حاجزا فوق ما حدد األول فهل جيب على  1
رر بضرر فالضرر من الثاين إرادته التحديد والضرر من األول دفع املال األول مشاركته يف العمارة فاجلديد ال وإال لزال ض

  .والقدمي نعم باعتبار املناصفة ؛ ألما شريكان
  .ضرورة ، وحاجة ، ومنفعة ، وزينة ، وفضول: املراتب مخسة : قال بعضهم : فائدة  2

  .ول احلرامبلوغه حدا إن مل يتناول املمنوع هلك أو قارب وهذا يبيح تنا: فالضرورة 
كاجلائع الذي لو مل جيد ما يأكله مل يهلك غري أنه يكون يف جهد ومشقة ، وهذا ال يبيح احلرام ويبيح الفطر : واحلاجة 
  .يف الصوم
  .كالذي يشتهي خبز الرب وحلم الغنم والطعام الدسم: واملنفعة 
  .كاملشتهي احللوى والسكر والثوب املنسوج من حرير وكتان: والزينة 

  .أفاده السيوطي رمحه اهللا. التوسع بأكل احلرام ، والشبهة: ضول والف
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البهيمة حتك حلقها ، فحصل قطع احللقوم واملريء بتحاملها وحتريك صاحب السكني يده ما نصه ، فالوجه التحرمي ؛ 
  .الشرتاك البهمية والذابح

رد على ما ذكرنا أن من أضجع شاة ليذحبها فإذا أمر بالسكني فقد يضطرب املذبح حتت السكني اضطرابا يؤثر يف وقد ي
  .القطع

  .قد ال ختلو شاة عما ذكرناه مل يكن بعيدا ففتح هذا يوجب حترميا يف معظم الذبائح: ولو قيل 
ني فإا حتبس احللقوم بطباعها ، ولعل من يغفل هذا التصوير غري سديد ، فإن الشاة إذا ربطت فمسها حد السك: قلنا 

عن التحرز إذا أصاب عضوا منها مؤمل فتحرز عنه ، فإذا األمر كذلك وال ميكن ادعاء عموم حركتها يف استقبال املدية ، 
م وما يفرض من اضطراب فهو بعد فري احللقوم واملرئ وال أثر له ، فإن صور مصور اضطرابا يعني على القطع قبل متا

  .فهذا مما جيب التحرز منه. القطع
انتهى لفظ النهاية ، وقد نقله . وإن ظهر فعل الذابح وقد أمر خفي جيري مثله يف الوساوس فالتعويل على فعل الذابح

الرافعي ملخًصا إال أنه جزم مبا ذكره اإلمام أنه الوجه فأوهم جزمه أن املسألة مسطورة وإمنا هي من مولدات اإلمام رمحه 



  .اهللا
  .قطع السلعة املخوفة: ومنها 
  .إذا مال حائط إىل مالك غريه أو إىل الشارع: ومنها 
حصل فصيل رجل يف بيت رجل ومل ميكن إخراجه إال بنقض البناء فإن كان بتفريط صاحب البيت نقض ومل : ومنها 

إذا دخل بنفسه على ولزمه أرش النقض وكذا . يغرم صاحب الفصيل شيئا ، وإن كان بتفريط صاحب الفصيل نقض
  .املذهب ، وقيل ال أرش عليه

  وال خيرج إال بكسرها فإن كان بفعل صاحب احملربة. ولو وقع دينار يف حمربة
  .كسرت وال غرم ، وإن كان بفعل صاحب الدينار أو ال بفعل أحد كسرت وعلى صاحبه األرش

ينار ينبغي أن ال تكسر ؛ لزوال الضرر بذلك ، وهذا إذا مل يفرط أحد فالتزم صاحب احملربة ضمان الد: وقال ابن الصباغ 
  .االحتمال عائد يف صورة البيت والفصيل
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ومل خترج إىل بكسرها فإن كان معها صاحبها فهو مفرط برتك احلفظ ، فإن كانت غري . ولو أدخلت يمة رأسها يف قدر
  .لة كسرت القدر وعليه أرش النقص وإن كانت مأكولة ففي ذحبها وجهانمأكو 

  .وإن مل يكن معها أحد فإن فرط صاحب القدر كسرت وال أرش له ، وإال فيغرم صاحب البهيمة األرش وتكسر
- ر أخف هذا ترتيب األصحاب ، وقيد الزبريي يف كتاب املسكت املسألة مبا إذا كانت املسألة مبا إذا كانت قيمة القد

  .أما إذا كانت قيمة القدر أكثر فاألوىل ذبح املأكول ، ولعل اإلطالق حممول على هذا -وهو األغلب
  .1ومل ميكن ختليص واحدة إال بإتالف األخرى. إذا التقت دابتان على شاهق: ومنها 
  .ت على األصحليس للعبد لألمة إجبار السيد على النكاح ولو كانت ممن ال حيل له نكاحها كاألخ: ومنها 
  .ولده وال والدته 2ال جيب عليه إعفاف: ومنها 
ليس للمضطر أكل الطعام مضطر آخر ، وال قطع فلذة من فخذه وليس له قتل ولده ، وال عبده ، وهل له قطع : ومنها 

  .3الفلذة من نفسه ؟ إن كان اخلوف منه كاخلوف يف ترك األكل أو أكثر حرم وإال فال على األصح
  . تثبت الشفعة فيما ال ينقسم ولو طلب أحد الشريكني قسمة ما يف قسمته ضرر ال جيابال: ومنها 

  .ولو أراد وضع جداره على احلائط جاره منع على اجلديد
  .إذا كان بذل املاء ملاشية الغري أو زرعه يضر مباشيته أو زرعه ال جيرب على بذله ، وهي كثرية جدا] : ومنها[

_________  
  .86نظائر األشباه وال 1



تزوج وأنا أعطي املهر ، وشرط : املراد باإلعفاف ، أن يهيء له مستمتعا بأن يعطيه مهر حرة ينكحها ، أو يقول  2
  .اإلعفاف احلاجة إىل النكاح ، فإذا ظهرت احلاجة إىل قضاء الشهوة والرغبة يف النكاح

  .86األشباه والنظائر ص 3
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  األشباه والنظائر
  الضرر يزال: دة الثانية القاع

  :ويستثىن من القاعدة 
أصل شرعية القصاص ، واحلدود ، وقتال البغاة ، وقاطع الطريق ، ودفع الصائل ، ومن أكرهك على شي بغري حق ، 

 والفسخ بعيب البيع ، النكاح ، واإلعسار واإلجبار على قضاء الديون ، والنفقة الواجبة لعبد أو قريب أو دابة أو زوجة ،
وله أن يأخذ مال من له عليه مال إذا ظفر جبنسه ، ويف غري اجلنس خالف ، وللمضطر أن يأخذ طعام غري املضطر وأن 
يقاتله عليه وإن أتى على نفسه ، وجيب بذل املاء لشرب اآلدمي احملرتم وإن أضر مباشية الباذل وزرعه ، وله قطع شجرة 

مليت ماال لغريه ، واملرأة إذا ماتت ويف بطنها ولد ، إذا ترتسوا بالنساء الغري إذا حصلت يف هواء داره ، وإذا ابتلع ا
  .والصبيان

  .ومنها أعتاق األب
  .إذا اشرتى أرضا ووجد فيها حجارة مدفونة: بعض صور 

  .إذا باع الثمرة للبائع واحتاج إىل السقي
  .إذا غرس املفلس ، أو قصر ، أو صبغ

  .أو إذا غرس الغاصب ، أو قصر ، أو صبغ
  .دفع أعظم املفسدتني باحتمال أدنامها. حاصلها: وهي أيضا كثرية 

  "ومن القواعد املنتزعة من هذه القاعدة أيضا"
أكل امليتة  - على األصح- ومن مث جاز ؛ بل وجب . 1"الضرورات تبيح احملظورات بشرط عدم نقصاا عنها: "قوهلم 

  .3يف نظر الشرع من مهجة املضطر غري النيبإال أن يكون امليت نبيا ، ألن حرمته أعظم -  2للمضطر
  .مىت أمكن الدفع بأسهل الوجوه مل يعدل إىل أصعبها: قوهلم : ومنها 

_________  
  .بشرط أن تكون الضرورة أكثر من احملظور وأن تكون يف نظر الشرع 1
َر بَاٍغ وَ {عند املخمصة أي إن مل يأكل ملات قال اهللا تعاىل  2   .}ال َعاٍد َفال ِإْمثَ َعَلْيهِ َفَمِن اْضطُر َغيـْ
  .والتلفظ بكلمة الكفر لإلكراه ، فالضرورة هنا أعظم من احملظور فأباحت الضرورة احملظور3

  .وكذا لو عم احلرام قطرا حبيث ال يؤخذ حالل إال نادرا فإنه حيوز استعمال ما حيتاج إليه وال يقتصر على الضرورة



  .وأكل املالذ بل يقتصر على قدر احلاجةوال يرتقي إىل التبسط : قال اإلمام 
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  األشباه والنظائر
  الضرر يزال: القاعدة الثانية 

  :ويستثىن مسائل 
على -قال املاوردي وتبعه صاحب البحر وهو  1]كذا. [من وجد زانيا بامرأته فله دفعه بالقتل وإن اندفع بدونه: منها 

طاح االستثناء ، والقيد أن يكون زمن الدفع بالسيف أقل من غريه لكن تعليلهما مقيد بقيد إن تأملته  -تقدير تسليمه
أوجل جاز أن يبدأ  2]أو[إذا رآه أوقع : يدل على أنه ال فرق بني أن يكون زمن الدفع أقل أوال ؛ ألن صاحب البحر قال 

ك باألناة فجاز من أجلها أن يعجل بالقتل يف دفعه بالقتل ، وله أن يتعجله ألنه يف كل حلظة متر عليه مواقع مبا ال يستدر 
  :مث يف هذا القتل وجهان 

  .أنه قتل دفع ؛ فعلى هذا خيتص بالرجال ويستوي البكر والثيب: أحدمها 
جوز له أن ينفرد به دون السلطان ، لتفرده باملشاهدة اليت ال تتعداه فعلى هذا يدفع الرجل واملرأة . أنه قتل حد: والثاين 

ل يفرق بني البكر والثيب ؟ وجهان أظهرمها ال فرق ، ويقتل البكر أيضا ألن القتل حد وجاز تغليظه حالة وه. املطاوعة
قال صاحب . مث إذا قتل عزر ، لتفويت القتل على اإلمام. مواقعة املعصية ، وألن السنة مل تفرق بني البكر والثيب

فعلى القول بأنه قتل حد يزول : قلت . كان يلزمهوعندي أن ال يعزر ألنه  :  3]قال[كذا قال أصحابنا : البحر 
االستثناء وقد فرض صاحب احلاوي والبحر املسألة يف الزوج جيد من يزين بزوجته ال من كل زان وكأن األمر غلظ على 

  .ذاالزوج ملا فيه من الغرية فال يلحق به من وجد يزين بأجنبية إذ ليس فيه من الغرية ما حيمل على ه 4]حبضرة[الزاين 
وعرب عنه النووي - هل جيوز رمي الناظر يف دار إنسان إىل حرميه قبل إنذاره ؟ يف وجهان ، أظهرمها عند الرافعي : ومنها 

اجلواز واستدل به صاحب التقريب ؛ على أن ال جيب تقدمي الكالم يف كل دفع ، وأنه جيوز  - باألصح- يف أصل الروضة 
وى عنه خترجيه على اخلالف يف وجوب استتابة املرتد وذكر اإلمام أن جمال الرتدد للمصول عليه االتبداء بالفعل ، ورمبا ر 

الكالم الذي هو موعظة وختجيل ، وقد يفيد ، وقد ال يفيد فأما ما يوثق بكونه دافعا من ختويف وزعفة مزعجة فال جيوز 
  ما ال يوثق بكونه دافعا: يقال  وينبغي أن: قال . 5وهذا حسن: قال الرافعي . أن يكون يف وجوب البداية به خالف

_________  
  .سقط من ب 1
  .سقط من ب 2
  .سقط من ب 3
  .سقط من ب 4



  .192/ 10انظر روضة الطالبني  5
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  األشباه والنظائر
  الضرر يزال: القاعدة الثانية 

  .1 خالفال جيب البداية به بال. وخياف من البداية به مبادرة الصائل وخروج األمر من اليد
وإن مل يندهش ؛ . فاألصح ال يقع طالقة ملظنة االندهاش: من أكره على الطالق وأمكنه التورية فلم يفعل : ومنها 

وال دية على األصح ؛ ألن العاقل يف تلك . فرتكها وال مانع فال قصاص. وهو حيسن السباحة. خبالف من ألقي يف املاء
  .يف الطبع املدافعة ما أمكنت حبا للحياةاحلالة ال يندهش عن مدافعة املوت ؛ بل 

  .على تفصيل ذكره املاوردي. أكره على الكفر 2]إذا: [ومنها 
  .إذا أمكنه أن يهرب على وجه 3]وما[إذا أكره على طالق إحدى امرأتيه فطلق معينة على وجه : ومنها 
  .الشاة ألا أسهل ؟ فيه وجهان إذا وجد املضطر ميتة شاة وميتة كلب أو محار فهل يتخري ؟ أو يقدم: ومنها 

إذا وجد العطشان مخرا وبوال شرب البول كما لو : وقال . ينبغي ترجيح ترك الكلب والتخيري يف الباقي:  4قال النووي
  .5وجد بوال وماء جنسا شرب املاء

  :فصل 
ن وقد جيمع تقابل الضررين وما يدخل فيها من القواعد الناشئة عن تقابل ضرري. قدمنا الكالم على قاعدة الضرر يزال

حمذورين ما حكمه ؟ فإن خص الكالم مبحذورين  6]من تقلب بني[اللذين تعني وقوع أحدمها عبارة شاملة ؛ فيقال 
متساويني من كل الوجوه املعتربة يف نظر الشارع ؛ فهي مسألة أيب هاشم يف الساقط على جريح يقتله إن استمر قائما 

وقيل يستمر وال ينتقل . حكمه التخيري: وقيل . ال حكم هللا تعاىل فيها: وقد قيل . عنه عليه ويقتل نظريه إن انتقل
  .بالوقف: وقيل 

وإن مل خيص مشل حمذورين أحدمها أخف من اآلخر ، وال خيفى أن ارتكاب األخف أوىل ، وهو ما ذكرناه من دفع أعظم 
  املفسدتني بأدنامها وقد تقدم من صوره ما

_________  
  .192- 191/ 10لطالبني روضة ا 1
  .سقط من ب 2
  .سقط من ب 3
  .290/ 3روضة الطالبني  4
  .50/ 9شرح املهذب  5



  .بياض يف ب 6
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  األشباه والنظائر
  الضرر يزال: القاعدة الثانية 

  .يب هاشميغين ، وتبني ما تعني فيه األدىن واألعلى ، وهو الذي تقدم ، وما تعني فيه التساوي ، وهو مسألة أ
  .درجات وصور تظهر تارة أا من هذا القبيل ، وتارة أا من هذا القبيل يعرب عنها بالتقلب بني حمذورين

: فلو توسطه فهل له االنصراف أم عليه التمادي ؟ فيه وجهان ، وقيل . إذا مل نوجب ركوب البحر يف احلج وحنوه: منها 
نعم فله االنصراف ، : هل له التحلل ؟ وإن قلنا . اط به العدو من اجلوانبقوالن يبنيان على القولني يف احملصر إذا أح

فال وهو الصحيح ، وموضع الوجهني ما إذا استوى ما بني يديه وما خلفه يف غالب الظن ، وكان ميكنه : وإن قلنا ال 
وإن أوجبنا ركوب البحر . مهالرجوع إذا متادى يف غري طريق البحر ؛ فإن كان ما بني يديه أكثر مل يلزمه ، أو أقل لز 

  كان يف ابتدائه مل جيب فهل يطرقه ما ذكرناه من اخلالف ؟  1]لو. [فعرض خطر يف توسطه
اعتبارا بأخره ، فإن الركوب يف الصورة األوىل كان  2]اعتبارا بأوله أو بعدم التمادي[والتفصيل أن يقطع بوجوب التمادي 

غلب اهلالك ، وكذا إن استوى احلال على األصح فيكون ركوبه  حيث ال وجوب وحيث ال وجوب حيرم الركوب إن
  .كله نظر واحتمال ، ومل أجده مسطورا  3]ويف هذا. [عدوانا
: ال ينفسخ ألنه كيفما تقلب القلب إىل كافر : إذا اشرتى الكافر كافرا من كافر فأسلم قبل القبض ، قال اإلمام : ومنها 

  .تقليب بني حمذورين: قبيل ؛ ألن الفسخ وعدمه ليس إىل العبد حىت يقال ليس هذا الفرع من هذا ال: وقد يقال 
_________  

  .يف ب أو 1
  .سقط من أ واملثبت من ب 2
  .سقط يف ب 3
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  األشباه والنظائر
  املشقة جتلب التيسري: القاعدة الثالثة 
  املشقة جتلب التيسري: القاعدة الثالثة 

  .إذا ضاق األمر اتسع: املشقة جنلب التيسري وإن شئت قلت  .السادسة: وإن شئت قلت 
  عند كالمه على -رضي اهللا عنه-وقد عزا اخلطايب هذه العبارة إىل الشافعي 



ومن مث التيمم واملسح وصالة املتنفل قاعدا ، " الضرورات تبيح احملظورات"الذباب يقع يف املاء القليل ، ويقرب منها 
لو تنجس اخلف خبرزه بشعر اخلنزير فغسل سبعا إحداهن برتاب طاهر : ومن فروعها . وختفيفاوالرخص مجيعها ، إسقاطا 

  .ظاهره دون باطنة وهو موضع اخلرز] طهر[
األمر : قال الرافعي يف باب األطعمة وقيل كان الشيخ أبو زيد يصلي يف اخلف النوافل دون الفرائض فراجعه القفال قال 

  .إذا ضاق اتسع
بل إىل عموم البلوى بذلك ومشقة االحرتاز منه ؛ فعفى عنه مطلقا : أشار إىل كثرة النوافل ، وقال النووي  :قال الرافعي 

  .، وكان ال يصلي فيه الفريضة احتياطا هلا ، وإال فال فرق بني الفرض والنقل يف اجتناب النجاسة
فعي أنه إشارة إىل كثرة النوافل ما يرشد إىل ما قاله مل يبني يل يف كالم النووي خمالفة لكالم الرافعي بل يف قول الرا: قلت 

يف باب مسح اخلف تأييدا كالم أيب زيد بأن - النووي من أن كثرا أوجبت التساهل فيها تيسريا وقد حاول ابن الرفعة 
ظاهر  1]أن[الداخل من مواضع اخلرز انسد باخليط ؛ فصار يف حكم الباطن والنجاسة يف الباطن ال متنع الصحة بدليل 

إن الدباغ ال يطهر باطنه وأطال ابن الرفعة يف ذلك ، وقد يقال : النص صحة الصالة يف جلد امليت املدبوغ ، وإن قلنا 
لو كان أبو زيد يرى أن جناسة الباطن ال متنع الصحة لصلى فيه الفرض والنفل مجيعا ، وجياب عن هذا بأنه أمر : عليه 

  .ظين فاحتيط فيه للفرض
قادر على حتصيل البدل واملبدل الفاقد هلما ، هل جيب عليه حتصيل املبدل كما لو وجده ، أو له أن حيصل ال: ومنها 

  .البدل لكونه إذا حصله صار واحدا له دون املبدل ؟ فيه تردد يف صور
له أن  لو مل يكن يف إبله بنت خماض عدل إىل ابن لبون بالنص ؛ فلو فقدمها فهل يتعني شراء بنت خماض أو: منها 

  .يشرتي ابن لبون فيه وجهان
_________  

  .سقط يف ب 1
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  األشباه والنظائر
  الرجوع إىل العادة: القاعدة الرابعة 
  : 1الرجوع إىل العادة: القاعدة الرابعة 

ول الثمار وقصر الزمان وطوله عند البناء على الصالة أو األشياء وتنا 4والطهر 3والنفاس 2ومن مث مقادير احليض
من األشجار اململوكة يف الطريق وأخذ طرف هدية مل يعتد رد مثله ، ومحل اإلذن يف النكاح على الكفء ،  5الساقطة

ومهر املثل واعتماد العرف يف قدر القليل والكثري من دم الرباغيث ويف قدر املواالة بني الصالتني ملن مجع تقدميا ، وخفة 
اهلدية يف وجه مسألة الغسال ، ] ثواب[ادة الرماة يف مسافة الغرض املرمي إليه ، ومقدار اللحية وكثافتها يف الوضوء وع

هل جيب بيان العدد أو يكتفي مبا جرت العادة أن يرعاه الواحد وحيمل قول . وقدر احملقرات على رعي قطيع من الغنم



جار دابة للركوب وكذلك الغطاء الذي على املتصلة بالعقد ، وإجياب السرج واإلكاف يف استئ-أجرتك سنة . العاقد
ولو شافهته . وهو الصحيح - على القول بأنه مأخوذ من العرف- ، واعتبار ثالمثائة ذراع بني اإلمام واملأموم  6يستظل به

  إن كنت كذلك فأنت طالق فإن قصد املكافأة طلقت يف احلال ، وإن مل توجد: امرأته مبا يكره من شتم وسب فقال 
_________  

  ".ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن"أصلها قوله صلى اهللا عليه وسلم : قال القاضي  1
ومل أجده مرفوعا يف شيء من كتب احلديث أصال ، وال بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف ، : قال العالئي 

  ".99"نده األشباه والنظائر والسؤال ؛ وإمنا هو من قول عبد اهللا بن مسعود موقوفا عليه أخرجه أمحد يف مس
أعجل من مسعت من النساء حتيض : وقال اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه . سن احليض أقله تسع سنني قمرية تقريبا 2

نساء امة حيضن لتسع سنني أي تقريبا ال حتديدا ؛ فيسامح قبل متامها مبا ال يسع حيضا وطهرا ، أما إن وسع طهرا 
ترب من سن احليض ويالحظ من قول الشافعي أنه عرف أقل سن احليض باالستقراء وهو من وحيضا فال يسامح بل تع

  .األدلة الشرعية ، ويف سن احليض هذا حكمنا العادة
  .أقل النفاس جمة ، وأكثره ستون يوما ، وغالبه أربعون يوما 3
  .وأقل الطهر مخسة عشر يوما وال حد ألكثره 4
  .فاحملكم يف هذا الساقط العرف 5

فإذا اباح عرف الناس أكل الساقط حل أكله وإال فال ، وحمل حتكيم العادة إذا مل يكن هناك دليل على املنع كسوء وإال 
  .حرم تناول الساقط

أي إذا اقتضت العادة بوجوب وضع السرج وما حتته من إكاف ؛ فال بد منه وإال فال جتب وذلك إن اطرد العرف فإن  6
  .ن خالف املؤجر العرف يفسخ عقد اإلجارةاضطرب فال بد من البيان فإ

  466|  50صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  الرجوع إىل العادة: القاعدة الرابعة 

  .1الصفة أو قصد التعليق طلقت بتلك الصفة بالرجوع إىل العرف إذا طلق ، والعرف يقتضي ذكر ذلك للمكافأة
  .حيتمل وجهني واتباع اللفظ أوىل... 2]الرافعي[قال 
  .وقيل جيب للعادة. نكوحة الرقيقة إذا كانت مجيلة ختدم يف العادة ، مل جيب إخدامهاوامل

ال : حكى القاضي أن بعض أصحابنا قال : كتب املراسالت ، قال ابن الصباغ يف باب الوليمة من الشامل : ومنها 
  .ذلك ميلكها املكتوب إليه ؛ ولكن له االنتفاع ا حكم حبكم العادة اجلارية يف إباحة

  :فصل 
واشتهر عند الفقهاء أن ما ليس له ضابط يف اللغة وال يف الشرع يرجع فيه إىل العرف ، وهذا صريح يف تقدمي اللغة على 



  .3العرف وعند األصوليني أن العرف مقدم على اللغة
_________  

  .، واالعتناء يف الفرق واالستثناء يف كتاب الطالق 185/ 8روضة الطالبني  1
  .الغزايليف ب  2
. قال يف التكملة من القواعد املشتهرة على ألسنة الفقهاء أن ما ليس له حد يف الشرع وال يف اللغة يرجع فيه إىل العرف 3

قال والذي يف شرح املهذب وليس خمالفا ملا يقوله األصوليون من أن اللفظ الشارع حيمل على املعىن الشرعي مث العريف مث 
ني الكالمني إذا تعارض معناه يف العرف ومعناه يف اللغة قدمنا العرف ومراد الفقهاء إذا مل يعرف واجلمع ب: اللغوي ، قال 

حده يف اللغة ؛ فإنا نرجع فيه إىل العرف ؛ وهلذا قال كل ما ليس له حد يف اللغة ومل يقولوا ليس له معىن فاملراد أن معناه 
  .عليه يف اللغة مل ينصوا على حده مبا يبينه فيستدل بالعرف

  :وإذا تعارضت احلقيقة الشرعية واللغوية فقيه مذاهب : قلت 
أحدمها حيمل على الشرعي وصححه ابن احلاجب وهو مذهب احلنفية ألن املعىن الشرعي احلقيقي وهو الذي وضع له 

  .اللفظ يف اصطالح خماطب الشرع فيتعني محل اللفظ عليه
  .والثاين يكون جممال

ورد يف اإلثبات محل على الشرعي ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبعوث لبيان الشرعيات ، وإن  والثالث قاله الغزايل إن
وما  200/ 2وإن شئت مزيد تفصيل فارجع إىل اية السؤال مع حاشية الشيخ خبيت . ورد يف النهي محل على اللغوي

  .بعدها
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  إىل العادةالرجوع : القاعدة الرابعة 

وال منافاة بني األمرين لعدم تواردمها على حمل واحد كما قررناه يف شرحي املختصر واملنهاج وحكيناه عن الشيخ اإلمام 
  .تغمده اهللا برمحته
  :ومن مث مسائل 

تفرقا يف التفرق القاطع خليار الس ؛ فإن لفظ التفرق ورد من الشارع ومل يبني حده ، فيجب محله على ما بعد : منها 
  .العرف
  .احلرز يف السرقة: ومنها 
  .اإلحياء: ومنها 
  .االستيالء يف الغضب ، اتفق األصحاب على أن املرجح يف كون الفعل استيالء وغري استيالء إىل العرف: ومنها 
  :فصل 



  .1العادة يف احليض على أربعة أنواع
  .بثالث 2]ثالث[رتني ويف ما يثبت مبرة على الصحيح وهو قدر احليض ، ويف وجه مب: أحدها 

، وعادة  3عادة تثبت مبرة بال خالف وهي االستحاضة ؛ ألا علة مزمنة فالظاهر أا إذا وقعت دامت: النوع الثاين 
  .تثبت مبرة ولكن على الصحيح وهي ما ذكرناه يف املستحاضة املردودة إىل عادا

 خالف ، وصورا منقطعة الدم إذا رأت يوما دما ويوما نقاء عادة ال تثبت مبرة وال مبرات وإن تكررت بال: والثالث 
فإنا ال نلتفظ ا قدر أيام الدم بال خالف . بقول اللفظ ، وأطبق الدم على لون واحد: واستمرت ا األدوار هكذا وقلنا 

و ولدت مرارا ومل تر نفاسا مث وكذا ل. ؛ وإمنا حييطها ما كنا جنعله حيًضا بالتلفيق ، قال اإلمام واالحتمال فيه أدىن جمال
  .4ولدت ويطبق الدم وجاوزت ستني يوما ؛ فإن عدم النفاس ال يصري عادة هلا بال خالف بل هي مبتدأة يف النفاس

_________  
  .قاله اإلمام الغزايل وغريمها 1
  .ويف ب وجه 2
  .وسواء يف ذلك املبتدأة واملعتادة واملتحرية 3
  .359/ 2املنثور للزركشي ، و  100األشباه والنظائر ص 4
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  الرجوع إىل العادة: القاعدة الرابعة 

  .على األصح 1]مبرات[عادة ال تثبت مبرة وال : والرابع 
التوقف بسبب تقطع الدم ، إذا كانت ترى يوما دما ويوما نقاء ؛ فإن االنقطاع الثاين والثالث وما بعده إىل : وصورا 

خر اخلمسة عشر ال خيرج عل اخلالف يف ثبوت العادة باملرة وهي االنقطاع األول ؛ بل متر مبا متر به الطاهرات مبجرد آ
االنقطاع ، خبالف الشهر الثاين فإنه خمرج على اخلالف ألن الشهر األول قد أثبت عادة يف االنقطاع فهذه عادات باب 

  .احليض األربع
  :فصل 

بأنه ال بد من تكرار يغلب على الظن أنه عادة وال يكفي مرة واحدة قطعا ويف املرتني خالف ،  جزموا يف الكلب املعلم
  ، ونظائره كثرية ، 4، ويف اختبار الصيب قبل البلوغ 3، وجزموا باشرتاط التكرار يف القائف 2وكذلك يف الثالث

  .فرعان مل أر فيهما نقال: ومنها 
. 5ن مل يكن له عادة قبل الوالية ، وال ممن كانت له عادة ما دامت له خصومةأن القاضي ال يقبل اهلدية مم: أحدمها 

  مباذا تثبت العادة املذكورة ؟
تعهد منه اهلدية ، والعهد : بقوله  6]الرافعي[ومل أجده مسطورا وكالم األصحاب يلوح بثبوا مبرة واحدة ؛ ولذلك عرب 



  .7صادق مبرة
  ، كما إذا كان يصوم 8ما مل يوافق عادة له أم حرموا صوم يوم الشك: والثاين 

_________  
  .يف ب مراد 1
  .359/ 2، املنثور للزركشي  100األشباه والنظائر للسيوطي ص 2
وهل يكتفي مبرتني أو ال بد من ثالث وجهان رجح الشيخ أو حامد وأصحابه اعتبار الثالث ، وقال إمام احلرمني ال  3

  .أنه عارفبد من تكرار يغلب على الظن به 
  .361/ 2املصدر السابق واملنثور 

  .360/ 2خيترب مرتني ؛ فصاعدا حىت يغلب على الظن رشده املنثور : وباملماسكة قالوا  4
  .143/ 11روضة الطالبني  5
  .ويف ب الرافعي عنه 6
7 11 /143.  
ال يتقدمن أحدكم : "وسلم قال صلى اهللا عليه : أخرجه البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  8

  =يف كتاب  128/ 4البخاري " رمضان بصوم يوم أو يومني إال رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم
  466|  53صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  الرجوع إىل العادة: القاعدة الرابعة 

  .االثنني واخلميس مثال فصادف يوم الشك أحدمها أو يصله مبا قبله
  .1ادة املذكورة ؟ مل أجدهمباذا تثبت الع

  .2وكذا يف الصيام بعد انتصاف شعبان
_________  

باب ال / كتاب الصيام  762/ 2، ومسلم " 1914"باب ال يتقدم رمضان بصوم يوم وال يومني حديث / الصوم 1
  ".1082/ 21"تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومني حديث 

  .رضوا لضابط العادة فيحتمل ثبوا مبرة أو بقدر يعد يف العرف متكررامل يتع: قال السيوطي وقال اإلمام يف اخلادم  1
يف كتاب  271/ 2أخرجه أبو داود ". إذا انتصف شعبان فال تصوموا"$: حلديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم  2

لصوم باب ما جاء يف كراهية ا/ يف الصوم 115/ 3والرتمذي " 2237"باب يف كراهية وصل شعبان برمضان / الصوم
باب ما جاء يف النهي أن يتقدم / يف الصيام 528/ 1، وابن ماجة " 738"يف النصف الثاين من شعبان حديث 



  ".651"رمضان بصوم حديث 
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  مدخل

  األمور مبقاصدها: القاعدة اخلامسة 
  .1"إمنا األعمال بالنيات"عليه وسلم  قول من أويت جوامع الكلم صلى اهللا: وأرشق وأحسن من هذه العبارة 

_________  
" 1"باب كيف بدء الوحي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديث / يف كتاب بدء الوحي 9/ 1أخرجه البخاري  1

/ 155" "إمنا األعمال بالنية: "باب قوله صلى اهللا عليه وسلم / يف كتاب اإلمارة 1516- 1515/ 3وأخرجه مسلم 
ليس يف أخبار النيب صلى اهللا عليه وسلم شيء أمجع وأغىن وأكثر فائدة منه ، واتفق اإلمام : أبو عبيدة قال " 1907

الشافعي وأمحد بن حنبل وابن مهدي وابن املديين وأبو داود والدارقطين وغريهم على أنه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع 
  .جحها ألا قد تكون عبادة مستقلة وغريها حيتاج إليهابقلبه ولسانه وجوارحه فالنية أحد أقسامها الثالثة وأر 

وكالم اإلمام أمحد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم أنه أحد القواعد الثالث اليت ترد إليها مجيع األحكام عنده فإنه 
" ه فهو ردهمن أحدث يف أمرنا هذا ليس من: "أصول اإلسالم على ثالثة أحاديث حديث األعمال بالنية وحديث : قال 

، ... األعمال بالنيات - وقال أبو داود مدار السنة على أربعة أحاديث حديث " احلالل بني واحلرام بني"وحديث 
إن اهللا طيب ال يقبل إال "، حديث " احلالل بني واحلرام بني"، حديث " من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه"وحديث 

ال يكون املؤمن مؤمنا حىت "ينه أربعة أحاديث فذكرها وذكر بدل األخري حديث يكفي اإلنسان لد: ويف لفظ عنه ". طيبا
  ".يرضى ألخيه ما يرضى لنفسه

األعمال : "أن مدار األحاديث على أربعة : وحكى احلقاف من أصحابنا يف كتاب اخلصال عن ابن مهدي وابن املديين 
البينة على املدعى واليمني على من "، " اإلسالم على مخسة بين"، " ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالثة"، " بالنيات

  .يدخل يف سبعني بابا: حديث النية يدخل يف ثالثني بابا من العلم ، وقال الشافعي : وقال ابن مهدي أيضا " أنكر
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  األشباه والنظائر
  مدخل

  .ومن مث وجوب النية حيث جتب
صدق . بل على اآلخر: فقال الدائن . أديت عن املرهون: مث قال . ؛ فأدى أحدمهاوإذا كان عليه دينان بأحدمها رهن 



  .الدافع
  .وصرح اإلمام والرافعي والشيخ اإلمام الوالد رمحه اهللا وغريهم بأنه ال بد يف أداء الديون من نية التمييز

متسعة . وقاعدة النية طويلة الذيلوعلى هذا إذا نوى دينا وبان أنه ليس عليه ال يقع عن غريه : قال الشيخ اإلمام 
موضوع اللفظ حيتمل النية باإلمجاع كلفظ : "ما تعمل فيه النية قال اإلمام يف األساليب . ويدخل فيها قاعدة. األحناء

العني والقرء إذا نوى أحد مسمياته ، والالزم ال حيتملها إمجاعا كما إذا نوى زمان الطالق ومكانه ، واملدلول حمل اخلالف  
واهللا ال : أنت طالق ، عددا ، يقع عندنا ؛ خالفا أليب حنيفة ، وهلذا اختلف األصوليون يف قوله : ما إذا نوى بقوله ك

آكل إذا نوى بعض املأكوال هل خيتص ميينه ؟ فهل يقوم عموم املدلول مقام اللفظ مع اتفاقهم على أن تعيني زمان 
  .انتهى. ملوضوع ؛ ألنه مراد الالفظ فله التصرف فيهليس يف ميينه والصحيح إحلاق املدلول با. األكل

أنت : فيمن قال  1ومراده باإلمجاع يف الالزم إمجاع اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة ، وقد يتعرض مبا روي عن البويطي
  .الشمستطلق يف احلال إال أن يريد إذا حصلت هناك ، وكذا لو قال يف الظل ومها يف . طالق مبكة أو يف مكة أو البحر

  .ال يقع حىت جييء الشتاء. خبالف ما إذا كان الشيء منتظرا غري حاصل كقوله يف الشتاء ومها يف الصيف: قال 
_________  

أبو يعقوب يوسف بن حيىي القرشي البويطي منسوب إىل بويط من قرى مصر من الصعيد األدىن وكان من عظماء  1
ان الشافعي رضي اهللا عنه يقول ليس أحد أحق مبجلسي من أيب أصحاب الشافعي رضي اهللا عنه وخليفته بعده وك

تويف يف السجن سنة اثنتني وثالثني ومائتني يف رجب يوم اجلمعة قبل الصالة . يعقوب وليس أحد من أصحايب أعلم منه
 ، ابن 275/ 1، ابن السبكي  299/ 14، تاريخ بغداد  60/ 6وفيات األعيان . ، وقيل إحدى وثالثني ومائتني

  . ،9 /427ذيب التهذيب  71/ 2، شذرات الذهب  16هداية اهللا ص
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  مدخل

  :وجهني فيما إذا أطلق قوله أنت طالق مبكة  1وحكى صاحب الذخائر
  .يتخري: أحدمها 
  .يتقيد باحللول يف مكة: والثاين 

قال . ال يقع الطالق باطنا 2]بأنه[أردت شهرا ، : ال إن كلمت زيدا فأنت طالق ، وق: ونص الشافعي فيمن قال 
يستدعي يف  - هذا- واعلم أن الكالم على قول اإلمام . ألن اللفظ العام كالعام يف األزمان كلها 3]الوسيط[الغزايل يف 

ذه الالم فيما يدين املرء فيه وما ال يدين ، وقد ذكره األصحاب يف كتاب الطالق وحنن نعقد له فصال يف آخر ه
  .القاعدة
  :فصل 



قاعدة اللفظ يف النية ، وقد ذكرها الشيخ اإلمام الوالد رمحه اهللا يف باب التيمم من شرح : يدخل يف قاعدة النية أيضا 
  .املنهاج
كل ما ال جيب التعرض له مجلة وتفصيال ؛ فإذا عينه وأخطأ مل يضر كتعيني مكان الصالة وزماا ، كما إذا عني : فقال 

  4يصلي خلفه ، أو صلى يف الغيم ونوى األداء فبان خروج الوقت اإلمام من
موضع جيب فيه  6]كل[، كاخلطأ من الصوم إىل الصالة ، وحنوه  5وكل موضع جيب فيه التعيني فاخلطأ فيه مبطل

  التعرض له مجلة وال جتب تفصيال فإذا عينه وأخطأ
_________  

خزومي األرسويف األصل املصري ، تفقه على الفقيه سلطان املقدس تلميذ جملي بن مجيع بن خبا القاضي أبو املعايل امل 1
وهو كثري الفروع والغرائب إال أن ترتيبه : الشيخ نصر وبرع وصار من كبار األئمة ومن تصانيفه الذخائر ، قال اإلسنوي 

  .كثري الوهمإنه  : غري معهود متعب ملن يريد استخراج املسائل منه وفيه أيضا أوهام ، وقال األذرعي 
  .تويف يف ذي القعدة سنة مخسني ومخسمائة

، شذرات الذهب  233/ 12، البداية والنهاية  300/ 3، وفيات األعيان  300/ 4، ابن السبكي  184اإلسنوي 
4 /157.  
  .يف ب فإنه 2
  .سقط يف ب 3
  .17األشباه والنظائر للسيوطي ص 4
  .املصدر السابق 5
  .وكل" ب"ويف  6
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  األشباه والنظائر
  مدخل

تبطل ؛ فلو نوى االقتداء بزيد فبان عمرا أو الصالة على زيد امليت فبان عمرا مل يصح ؛ فلو قال يف املسألتني زيد هذا 
  .فوجهان لتعارض اإلشارة والعبارة كبعتك هذا الفرس فبان بغال ، وزوجتك هذه الشابة فكانت عجوزا

  .وهنا حبثان للشيخ اإلمام رمحه اهللا. تغليبا لإلشارة ، ويف البيع البطالن تغليبا للعبارة واألصح يف الصالة والنكاح الصحة
ينبغي بطالن نية االقتداء ، ال نية الصالة وإذا بطل االقتداء فإن : فيما إذا نوى االقتداء بزيد فبان عمروا قال : أحدمها 

  .1، وجعل ظنه أنه إمام عذرا تابعه خيرج على متابعة من ليس بإمام بل ينبغي هنا الصحة
إذا كان الواجب مطلق نية الكفارة أو مطلق الزكاة أو مطلق االقتداء فعني وامتنع حصول املعني : قد يقال : وثانيهما 

  .ألجل اخلطأ فاملطلق يف ضمنه فلم ال خيرج على أن اخلصوص إذا بطل هل يبطل العموم ؟ مث أجاب بوجهني



بل ال بد من تعيني ما ، كاإلمام احلاضر ، وامليت احلاضر ؛ فإذا نوى ما ليس  : رد املطلق أن الواجب ليس جم: أحدمها 
  .ال أخص. كان مباينا. كذلك
أن اخلصوص هنا باعث ، وال يلزم من كون اخلصوص باعثا كون العموم باعثا إذ ال يلزم عليه اموع عليه : والثاين 

  .اجلزء
  :فصل 

  .ية لتمييز العبادات على العادات ولتمييز مراتب العبادات بعضها عن بعضالن: ويدخل فيها أيضا قاعدة 
كاجللوس يف املسجد ، يرتدد بني اجللوس لالعتكاف واجللوس لالسرتاحة ، وكالوضوء والغسل يرتدد بني التربد : فاألول 

  .2والتنظيف والقرية فلوال النية ملا متيزت العبادة عن غريها وال حصلت
_________  

تابعه اإلسنوي يف املهمات على هذا البحث ، وقد أجيب بأنه قد يقال فرض املسألة حصول املتابعة فإن ذلك شأن و  1
  .من ينوي االقتداء واألصح يف متابعة من ليس بإمام البطالن

  .وأيضا اإلمساك عن املفطرات قد يكون للحمية والتداوي ، أو لعدم احلاجة إليه 2
هبة أو وصلة لفرض دنيوي ، وقد يكون قربة كالزكاة ، والصدقة ، والكفارة ، الذبح قد يكون  ودفع املال للغري قد يكون

  .بقصد األكل وقد يكون للتقرب بإراقة الدماء ، لتمييز القرب من غريها ، ومن مث ترتب على ذلك أمور
تعاىل واملعرفة واخلوف والرجاء وقراءة  عدم اشرتاط النية يف عبادة ال تكون عادة أو اللتبس بغريها كاإلميان باهللا: أحدها 

القرآن واألذكار ؛ ألا متميزة بصورا ، نعم جيب يف القراءة إذا كانت منذورة لتمييز الفرض من غريه نقله القمويل يف 
  .13اجلواهر عن الروياين وأقره السيوطي األشباه ص

  466|  57صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  مدخل
  :فصل 

كل نية جيب مقارنتها ألول العمل إال الصوم ألن احلرص على مقارنته خيشى منه عدم : لعبارة قاعدة ويدخل يف هذه ا
ولذلك مل جتب املقارنة فيه على وجه فاجتذب صورة الصوم . للطف زمانه 1]األول زمانه ، ولذلك مل جتب. [مقارنته

زكاة وإال الكفارة إذا أخرجها املوكل ونوى ومل ينو الثاين ؛ فقطع إحلاقه باألول ؛ وإال ال 2]ويرجح[هذان املأخذان ، 
، وهنا سر لطيف ، وهو أنه إذا حصلت النية اليت ا متيزت العباة عن العادة فقد يقارا أمر يقوي   3الوكيل على وجه

  .كوا مميزة ونية ، أو يضعف ذلك
  .فهذان قسمان

يلزم من حصوله حصوهلا وال عكس ؛ فمن . النية زائد عليهااملقارن املقوي وذلك هو اإلخالص وهو أمر وراء : أوهلما 



فاإلخالص أخص من النية ، والنية قصد الفعل مع زيادة كونه هللا تعاىل وهو كمال . أخلص نوى ، ومن مل ينو مل خيلص
تتحقق بدون  من هنا يظهر لك أن األصح عدم وجوب اإلضافة إىل اهللا تعاىل يف نية الصالة والصوم ؛ ألن النية. يف النية

اإلخالص والذي يوجبه الفقهاء إمنا هو النية ، أما ختليصها من الشوائب وإضافتها إىل رب املشارق واملغارب فكمال زائد 
فتاوى الصالة إذا قصد صالة . وفضل آخر ومن أوجب التعرض لذلك اشتبه عليه اإلخالص بالنية ، فظنه أحد أركاا

لعدم  - على األصح- ا عما عداها ، وال يكفيه نية فريضة الوقت عن نية الطهر مثال الظهر هذه فقد كفاه ذلك متييزا هل
  .حصول التمييز فقد تكون فائتة يتذكرها يشاركها يف كوا فريضة الوقت

  املقارن املضعف ؛ فقد ينتهي حال إىل أن تبطل النية بالكية وقد ال: وثانيهما 
_________  

  .سقط يف ب 1
  .ويرتجح" ب"ويف  2
  .294/ 3انظر املنثور للزركشي  3
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  األشباه والنظائر
  مدخل

  .ذبح األضحية هللا ولغريه ، فانضمام غريه يوجب حرمة الذبيحة ؛ وإال أن يضمه ملعىن غري الذبح له: ينتهي مثال املنتهي 
بطل يف األصح وكنية الصالة ودفع الغرمي ، فقد يكون املنضم غري قربة كنية التربد من نية الوضوء فال ت: وأما ما ال ينتهي 

يف باب الوضوء عن صاحب الشامل ، ورأيت أن القاضي أبا منصور  1فال تبطل ، على ما نقله النووي يف زوائد الروضة
  .قد خرج فيها وجهني يف ضم نية التربد إىل نية الوضوء - ابن أخي صاحب الشامل 

فال تبطل جزما ، وال جييء فيه وجه التربد ؛ ألن . ع التحرمي إعالء القومكما لو كرب اإلمام وقصد م. وقد يكون قربة
  .املنضم هنا مطلوب للشارع ، ونفس تكبرية اإلحرام ال نية هلا ختتص ا ؛ وإمنا النية موع الصالة وتكبري اإلحرام حملها

والراتب عن املطلق . الة النفل عن الفرضولتمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض فكتمييز ص: وهو قوهلم : وأما الثاين 
  .، ومن مث وجوب التعرض لفريضة الصالة والصوم على األصح

  :فصل 
وأحلق القفال بقية العبادات " كل مفروضني فال جتزيهما نية واحدة إال احلج والعمرة: "ويدخل يف هذه العبارة قاعدة 

  .د واالستسقاء فإا حتصلواجلمعة والعي. باملفروضات ونقض عليه نية عسل اجلنابة
  :فصل 

ومن مث مل حيتج اإلميان والعرفان واألذان واألذكار ، والقراءة . ما متيز بنفسه ال حيتاج إىل نية: ويدخل فيها أيضا قاعدة 
  .جمرد القصد ليخرج الذاهل ؛ فإنه غري فاعل يف احلقيقة 2]كفى[إىل نية التقرب بل 



-واملعروف يف املذهب . 3رأة وجهني يف احتباج الوقوف بعرفة واألذان إىل نيةوحكى صاحب البحر يف باب إمامة امل
  على ما ذكره الرافعي يف كتاب اإلجازة

_________  
  .289/ 3شرح املهذب  50ص 1ج 1
  ".ب"سقط من  2
  .298/ 3املنثور  3
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  األشباه والنظائر
  مدخل

  .ذان ال حيتاج إىل نية ، ووقوف عرفة أوىل منه بعدم االحتياجإن األ - وجزم به ابن عبد السالم يف القواعد
كرتك الزنا وغريه فال حيتاج إىل نية البتة رد القصد وال غريه بل حيصل اجتناب املنهي بكوا مل توجد وإن : أما املرتوك 

 1]الثواب[لنية مدخال يف مل يقصد شيئا ، وال يتعرض بأن من خطرت املعصية بباله ونوى الكف عنها يثاب ، فدل أن ل
إزالة النجاسة شات األذان من حيث أا نعل ، وترك . مث على نية التقرب والكف الذي هو فصل يرتدد بني األصلني

: من حيث أا قريب من الرتوك وغلبت هذه املشاة ، فال يفتقر إىل النية ، خالفا البن سريج وأيب سهل الصعلوكي 
  .الستنجاء باحلجرحيث اشرتطاها إال يف ا

  نقل هذا االستثناء عنهما صاحب التتمة وادعى نفي اخلالف فيه
_________  

  .يف ب للتوقف 1
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  األشباه والنظائر
  القول يف مباحث خنتم ا الكالم على قاعدة النية لتشبثها بأذياهلا

  هلاالقول يف مباحث خنتم ا الكالم على قاعدة النية لتشبثها بأذيا
  .املباحثة األوىل

قدرة الناوي على املنوي وإمكان حصوله أوال يشرتط ؟ فيه نظر واحتمال مستمد  - هل يشرتط لتحقيق النية وصحتها 
  :من مسائل 

مالك أمره يف السفر ، وال يعرف مقصده ونووا مسافة القصر قال يف  1]اجلندي[لو تبع العبد ، أو الزوجة أو : منها 



لو نوى العبد أو : ؛ إال أنه قال قبل ذلك  3يعين فيما قبل املرحلتني وكذا ذكر يف الروضة- ندي دوما قصر اجل 2املنهاج
فأقوى الوجهني أن هلم القصر ، وظاهره يف اجليش خيالف ما  - ومل ينو السيد وال الزوج وال األمري 4]اجليش[الزوجة أو 

  .ذكره يف اجلندي
  والذي يقتضيه الفقه أن اجلندي اخلارج 5]رمحه اهللا[قال الشيخ اإلمام والدي 

_________  
  .سقط يف ب 1
  .268/ 1مغين احملتاج  2
  .333/ 4شرح املهذب . 386ص 1ج 3
  .سقط يف ب 4
  .سقط يف أ 5
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  األشباه والنظائر
  القول يف مباحث خنتم ا الكالم على قاعدة النية لتشبثها بأذياهلا

كاخلارج للقتال ، حكمه حكم العبد والزوجة ؛ فليحمل لفظ اجليش عليه ؛ وإال فهو مستقل مع أمري جيب عليه طاعته  
  .ال تابع
لو نوى بوضوئه استباحة صالة ال ميكن فعلها كما إذا نوى أول السنة صالة العيد ، ومن بالشام الطواف مبكة ؛ : ومنها 

وقربه من اخلالف . والده ويف الثانية بعض الشارحني ففي ارتفاع حدثه خالف حكاه يف األوىل الروياين يف تلخيصه عن
  .فيمن حيرم بالظهر قبل الزوال

أن كمال نية اإلمام أن ينوي أداء الظهر مثال ويقول بقلبه .. ذكر الشيخ أبو حممد يف التبصرة] اإلمامة[نية اإلمام : ومنها 
  .إماما

  .ماعة ألنه ال يقتدي بأحد حىت ينويهاوعن تعليق احلسني يف باب صفة الصالة أن اإلمام ال ينوي اجل
ال تصح :  1ينويها ، وعن البيان: وهذا فيه نظر ؛ فإن اجلماعة حتصل للمقتدي واملتقدى به ، وقال أبو إسحاق : قلت 

  نية اإلمامة عند اإلحرام ؛ ألنه ال يكون ذاكرًا هلا ؛ إذ ليس بإمام حىت يأمت به غريه فإن أراد أنه وعد ال نية ،
واألرجح ما ذكره أبو إسحاق ، واقتضاء كالم الشيخ أيب حممد من أنه يصح ، بل ينبغي نية اإلمام ملن وثق : قلت 

  .باجلماعة خلفه ، دون من ال يثق ، وكونه ال يصري إماما إال بعد االقتداء صحيح
  .نيته غري أن املنوي أبًدا كذلك ال يكون إال بعد انعقاد النية ؛ فإنه ال يكون مصليا حىت يتم

  لكن إذا نوى بعقله كونه مصليا ، وال كذلك كونه إماما لتوقفه على 2]قيل[فإن 
_________  



العمراين وهو اإلمام حيىي بن أيب اخلري بن سامل بن أسعد بن حيىي أبو اخلري العمراين اليماين ولد سنة تسع ومثانني  1
ورعا عاملا خريا مشهور االسم بعيد الصيت عارفا بالفقه  وأربعمائة كان شيخ الشافعية ببالد اليمن وكان إماما زاهدا

وأصوله والكالم والنحو من أعرف أهل األرض بتصانيف الشيخ أيب إسحاق الشريازي يف الفقه واألصول واخلالف 
، مرآة  24/ 4ابن السبكي  327/ 1وحيفظ املهذب عن ظهر قلب تويف سنة مثان ومخسني ومخسمائة ابن قاضي شهبة 

  .250/ 2، هداية العارفني  185/ 4، شذرات الذهب  318/ 3 اجلنان
  .يف أ قلت 2
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  األشباه والنظائر
  القول يف مباحث خنتم ا الكالم على قاعدة النية لتشبثها بأذياهلا

عادة إذا غلب على الظن حصوله كفى ذلك ، وليس من الوعد يف شيء بل هو نية جازمة تشهد ال: قلت .. املقتضى
  .بوقوعه
عن حممد بن علي التهامي من فقهاء اليمن أنه : "وهو نظريها ، نقل احلافظ حمب الدين الطربي يف شرح التنبيه : ومنها 

  .سنة الظهر [1ا[نقل أن من صلى سنة اجلمعة املتقدمة عليها ، ينوي 
ن فننوي ا سنة اجلمعة ، ألن الغالب فأما حن: قال التهامي . ليس على ثقة من استكمال شرائط اجلمعة: قال ألنه 
  .حصوهلا

الذي ال يتجه غريه أن ينوي سنة : وال يتجه غريه قلت : ينوي ا سنة فرض الوقت ، قال الطربي شارح التنبيه : وقيل 
ي يصح أيضا أن ينو : وال مباالة مبا يعرض من عدم حصوهلا إال أن يكون يف مكان يغلب فيه وبتقديره أقول [اجلمعة ، 

وال يلزم من ذلك وقوع اجلمعة ، كما ينوي سنة الظهر وإن أمكن أال يصليه ؛ بل حنن نستحب سنة  2]سنة اجلمعة
  .الظهر ملن يف نيته معصية اهللا برتكها ، وينوي مع ذلك سنة الظهر هذا الذي يظهر

  :املباحثة الثانية 
  هل يشرتط لصحة النية كون احملل قابال ملا نواه الناوي ؟

  :ذلك يف مسائل يظهر 
  .إذا نوى املسافر اإلقامة يف موضع ال يصلح هلا كاملفازة ، فأظهر القولني انقطاع السفر: منها 

إذا نوى اإلقامة وهو سائر ، ومل تؤثر هذه النية ؛ ألن السري يكذا ، وبذلك صرح النووي يف شرح املهذب : ومنها 
  .يف الرتشيح - كما قلناه- وأشار إليه الرافعي 

  :باحثة الثالثة امل
  .هل من شرط حتقق النية اجلزم مبتعلقها ؟ فيه نظر واحتمال

  .واألقوى االشرتاط ، ويشهد له مسائل



  لو شك يف احلدث بعد يقني الطهارة فتوضأ احتياطا مث تبني احلدث أعاد: منها 
_________  

  .سقط يف ب 1
  .سقط يف ب 2

  466|  62صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  باحث خنتم ا الكالم على قاعدة النية لتشبثها بأذياهلاالقول يف م

  .وقد زالت الضرورة بالتيقن. على الصحيح ، لكونه توضأ مرتددا
  .ولو تيقن احلدث شك يف الطهارة فتوضأ مث بان حمدثا أجزأه قطعا ؛ ألن األصل بقاء احلدث فال يضر الرتدد معه

وحيتمل أن يكون : مل أر فيه شيئا قال : قال النووي . علم املنسية لو نسي صالة من اخلمس فصلى اخلمس مث: ومنها 
  .على الوجهني أي يف املسألة قبلها وحيتمل القطع بعدم اإلعادة وهو األظهر

  .تيمم لفائتة ظنها عليه أو لفائتة الظهر فكانت العصر مل يصح: ومنها 
  .1]يف األصحلو اقتدى خبنثى مث بان بعد الفراغ كوا رجال عاد : ومنها [

  .لو نوى يوم الشك صوم غد إن كان من رمضان ، فاعتقد كونه منه بشهادة أو استصحاب جاز: ومنها 
  .لو نذر صيام يوم قدوم زيد فبان بعالمة قدومه يف الغد جاز تبييت الصوم له على قول: ومنها 
  .عتق عن الكفارة ، وإال فال اعتقت هذا العبد عن كفارة مييين إن حنث فبان أنه حنث ،: لو قال : ومنها 

  .فعن البغوي ينبغي أن ال جيزيه ألنه شك يف اليمني. إن حلفت وحنث فبان حالفا: ولو قال 
  .ويف الصورة السابقة ، الشك يف احلنث ، والتكفري قبل احلنث جائز

  .مالاعلم أنا ال يشرتط يف اجلزم حصول القطع ؛ بل يكفي ظن غالب ال اعتبار مع باالحت: تنبيه 
النية إذا اعتضدت بأصل ال يضرها الرتدد ، بذلك صرح قوم منهم الوالد يف شرح املنهاج يف باب صالة : ومن مث يقولن 

املسافر ، ومثلوا له بالنية يف آخر يوم من رمضان ، ومبا لو نوى املسافر مقصدا يقصر فيه ، مث نوى أنه إن وجد غرميه 
  .حرجع ، فال يضره وله القصر على الصحي

_________  
  .سقط يف ب 1
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  األشباه والنظائر
  القول يف مباحث خنتم ا الكالم على قاعدة النية لتشبثها بأذياهلا

  .وذكره الوالد يف كتاب الصوم لو تيقن احلدث وشك يف الطهارة وتوضأ. 1ما نقله النووي عن الدارمي: ومن مسائلها 
  .ه وإال فتربد صحإن كنت حمدثا فهذا لرفع: وقال 

ولو شك يف دخول وقت . ولو كان متطهرا وشك يف احلدث فتوضأ ، وقال ذلك مل يصح عمال باألصل يف املسألتني
إن كانت : صالة وشك يف أدائها فقال عنها  2]عليه[وإن كانت . إن كان دخل وإال فنافلة مل جيزه: الصالة فقال عنها 

وهو شك فقال إن كان من رمضان فإحرامي بعمرة ، وإن كان من . الثني من رمضانولو أحرم يوم الث. وإال فنافلة أجزأه
  .شوال فبحج فكان شواال ، كان حجا صحيحا

  .وذكر من أمثلة أخرى يف شرح املنهاج
  :املباحثة الرابعة 

  .يف حتقيق النية وصحتها بتعيني نوع من متعلقها تردد جيري يف صور
أصح األوجه صحة وضوئه مطلقا ، وعللوه بأن احلدث ال يتجزأ ؛ فإذا ارتفع ابعض لو نرى رفع بعض األحداث ف: منها 

  .ارتفع الكل ، والغسل الواقع عن واحد واقع عن الكل
قياس هذا أنه إذا وطأ امرأتني واغتسل من اجلنابة ، وحلف أنه مل يغتسل عن الثانية حينث ، ويف الرافعي يف : فإن قلت 

  .ق أنه ال حينثآخر الباب األول من الطال
  .كان مأخذه أن الغسل كائن: قلت 

قدر مشرتك بني األول والثاين  3]هو[وأما عن مطلق احلدث الذي  -واستتبع رفعه رفع ما بعده- أما عن احلدث األسبق 
  .؛ فلم يكن خلصوص الثاين به تعلق ، وهذا فيما إذا احتد جنس احلدثني

_________  
ن عمر بن ميمون اإلمام أبو الفرج الدارمي البغدادي نزيل دمشق تفقه على أيب حممد بن عبد الواحد بن حممد ب 1

هو أحد الفقهاء موصوف : احلسن األردبيلي وعلى الشيخ أيب حامد اإلسفراييين وكان إماما بارعا مدققا قال اخلطيب 
مثائة وتويف بدمشق يف ذي القعدة بالذكاء وحسن الفقه واحلساب والكالم يف دقائق املسائل ولد يف سنة مثان ومخسني وثال

  .سنة مثان وأربعني وأربعمائة
/ 1، ابن قاضي شهبة  107، الشريازي ص 77/ 3، ابن السبكي  279/ 5، واألنساب  363/ 2تاريخ بغداد 

234.  
  .سقط من ب 2
  .سقط من ب 3
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  األشباه والنظائر
  ية لتشبثها بأذياهلاالقول يف مباحث خنتم ا الكالم على قاعدة الن

أما إذا اختلف كاملرأة اجلنب احلائض تغتسل ، وقد كانت حلفت ال تغتسل من اجلنابة ؛ ففي شرح التلخيص للشيخ أيب 
قبل كتاب الزكاة ، إن نوت االغتسال عنهما حنثت ، أو عن احليض وحده مل حتنث وإن أجزأ غسلها عنهما  1علي

ما ذكرناه فيما إذا نوى رفع بعض األحداث حمله إذا كان احلدث املنوي رفعه واقعا ورجح القفال احلنث مث : قال . حنثت
  .منه ؛ وإال فيمتنع من املتعمد يف الصحيح ال من الغالط وفاقا

وحكى فيه . لو نوى بوضوئه استباحه صالة بعينها ومل ينو غريها صح على ما جزم به الرافعي يف باب الوضوء: ومنها 
  .هار ، وإن بقي غريها فأوجه مشهورة أصحها الصحة أيضاوجها يف كتاب الظ

  .يصح ختصيص الفريضة بالنية من ذي الضرورة ، ويف النافلة إن نوى غريها الوجوه: ومنها 
  .يصح تفريق النية على أعضاء الوضوء يف األصح: ومنها 
  .لى الغسل على أصح األوجهلو نوت الذمية بغسلها حل وطء زوجها املسلم استباحت به كل ما توقف ع: ومنها 

  :املباحثة اخلامسة 
اعرتاض النية لصراع األلفاظ هل يبطل صراحتها ويرفع حكمها عند اإلطالق ؟ قد كنا قدمنا كالم اإلمام رمحه اهللا يف 

  .يقبلاألساليب وقلنا إن الكالم يستدعي الكالم فيما يدين املرء فيه وما ال يدين وما يقبل منه يف ظاهر احلكم وما ال 
وال يدين فيه باطنا ال يبطل صراحة اللفظ ، بل وجود النية الصارفة عن الصراحة وعدمها . وال شك أن ما ال يقبل ظاهرا

بالنسبة إليه سواء ؛ وإمنا الكالم فيما يقبل ظاهر أو يدين فيه ، وقد يدعي أن النية صرفت الصراحة عن قضيتها ولنذكر  
  قال الفوراين يف: أشكل علي حبيث مل أحتصل منه على شيء فأقول كالم األصحاب يف التديني ؛ فإنه 

_________  
احلسني بن شعيب بن حممد بن احلسني أبو علي السنجي املروزي عامل تلك البالد يف زمانه تفقه بأيب بكر القفال  1

  .ينيوالشيخ أيب حامد اإلسفراييين ببغداد وله تعليقة مجع فيها بني مذهب العراقيني واخلراسان
وفيات . تويف سنة سبع وعشرين وأربعمائة ، وقيل سنة ثالثني ، وقيل نيف وثالثني ودفن إىل جانب أستاذه القفال

  .207/ 1ابن قاضي شهبة  257/ 12، البداية والنهاية  401/ 1األعيان 
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  األشباه والنظائر
  ها بأذياهلاالقول يف مباحث خنتم ا الكالم على قاعدة النية لتشبث

  .األصل أن كل من أفصح بشيء ، وقيل فإذا نواه قبل فيما بينه وبني اهللا دون احلكم: اإلبانة 
كل ما لو وصله باللفظ نطقا انتظم معه وإن شق ؛ فإذا ضمنه اللفظ بينه إن ادعاه : وقال القاضي احلسني يف التعليقة 

  .وإن كان على نفسه صدق يف احلكم لنفسه دين فيما بينه وبني اهللا ومل يصدق يف احلكم ،



وقريب منه قول تلميذه البغوي يف التهذيب كل ما لو وصله باللفظ نطقا دين يف احلكم ؛ فإذا نواه بقلبه ال يدين يف 
ال يقع  - نطقا- أنت طالق ووصل به إن شاء اهللا : احلكم فيما له ، ويدين يف الباطن ؛ إال يف االستثناء ؛ فإنه لو قال 

  .االستثناء بقلبه ال يدين يف الباطن وال نوى
  .إن ملا يبديه الشخص ويدعيه من النية مع ما أطلقه من اللفظ أربع مراتب: وقال الرافعي حيكي عن القاضي احلسني 

مل أرد : أردت طالقا ال يقع عليك ، أو قال : أنت طالق مث قال : أن يرفع ما صرح به اللفظ ، كما إذا قال : إحداها 
  .ال مباالة مبا يقوله ال يف الظاهر ، وال يف التديني يف الباطنإيقاع ف
. أردت عند دخول الدار: كما إذا قال أنت طالق ، مث قال . أن يكون ما يبديه مقيدا ملا تلفظ به مطلقا: والثانية 

  .وجميء الشهر ، فال يقبل ظاهرا ويف التديني خالف
  .؛ فهذا يدين فيه ويف القبول ظاهرا خالف أن يرجح ما يدعيه إىل ختصيص عموم: والثالثة 
  .أن يكون اللفظ حمتمال للطالق من غري شيوع وظهور فيه ويف هذه الدرجة يعمل فيها مبوجب النية: والرابعة 

  .إن الغزايل استحسنه إال يف قبول ختصيص العموم من غري دليل: وحكى صاحب الذخائر هذا عن القاضي وقال 
  على 1]التفسري[م األئمة ضبط آخر ، قالوا ينظر يف ويف كال: قال الرافعي 

_________  
  .التغيري" ب"يف  1
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  األشباه والنظائر
  القول يف مباحث خنتم ا الكالم على قاعدة النية لتشبثها بأذياهلا

وال يدين وإن انتظم . لظاهرخالف ظاهر اللفظ إن كان حبيث لو وصل باللفظ نطقا ملا انتظم الكالم ؛ فإنه ال يقبل يف ا
  .وقبل يف احلكم ؛ فإذا نواه ال يقبل ويدين

  .أردت طالقا ال يقع عليك: مثال األول 
  .أردت عن وثاقي ، أو إن دخلت الدار: ومثال الثاين 

عن وهذا الضابط هو الذي قدمناه عن البغوي والقاضي وغريمها ، وقريب منه كالم اإلمام يف النهاية ، ومنعين : قلت 
حكايته طوله ، وكذلك منعين خشية التطويل عن حكاية كالم بقية األصحاب ، مع اجتماع الكثري من كتبهم عندي ، 

إذا ادعى ما يزيل اللفظ عن ظاهره فالضابط أنه إن ناقض اللفظ عن ظاهره : وهللا احلمد ، وقال صاحب الذخائر 
وإن كان للفظ . إال فإن ساواه يف الظهور قبل ظاهرا وباطنافالضابط أنه إن ناقض اللفظ مل يقبل حكما ، ومل يدن ؛ و 

وإن مل يشعر به ولكن كان لو نطق به النتظم الكالم مع وحسن ،  . كطالق عن وثاق دين ومل يقبل يف احلكم- إشعار به 
الم وليقع االقتصار على ما نقلت من ك. على شرط ، ففي قبوله حكما خالف -بالنية- كما او ادعى تعليق الطالق 

  .األصحاب ، وستعرف ما يرد على كل منها من الفروع ، وأنا أعدد الفروع مث اذكر ما لعله يتيسر نقله يل من الضبط



  :الفرع األول 
: أنت طالق ، مث قال : إن دخلت الدار أو إذا جاء رأس الشهر ، أو قال -أردت : أنت طالق ، مث قال : إذا قال 

  .أردت إن شاء اهللا
  .يدين ، وهذا هو ظاهر كالم اإلمام يف النهاية: والغزايل  فقال القفال ،
أردت عن : أردت إن شاء اهللا ، ويدين يف قوله : واملشهور يف كتب كرباء املذهب أنه ال يدين يف قوله : قال الرافعي 

  .وثاق أو إن دخلت الدار وإن شاء زيد
ر بأن التعليق مبشيئة اهللا يرفع حكم الطالق مجلة ؛ فال بد أردت إن شاء اهللا ، وبني سائر الصو : وفرقوا بني قوله : قال 

  .فيه اللفظ
  .والتعليق بالدخول ال يرفع احلكم مجلة ، ولكن خيصصه حبال دون حال

وشبهوا ذلك بأن الفسخ . فكفت يف النية وإن كانت ضعيفة. وصرف اللفظ من معىن إىل معىن. تأويل. من وثاق: قوله 
  .جيز إال باللفظ مل. ملا كان رافعا للحكم
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  األشباه والنظائر
  القول يف مباحث خنتم ا الكالم على قاعدة النية لتشبثها بأذياهلا

  .انتهى. والتخصيص حيوز بالقياس كما جيوز باللفظ
أردت إن : يف قوله أطال اهللا بقاءه ما عليه القفال واإلمام الغزايل من التديني - واختار أخي الشيخ اء الدين أبو حامد 

  .شاء اهللا
  .ذكروا يف اإلكراه ما يقتضي التسوية بني التعليق على مشيئة اهللا وغريه 1]وقد[

طلقت فاطمة غري زوجيت ، أو نوى الطالق من : إن ورى املكره بأن قال أردت بقويل : كأنه يشري إىل قوهلم : قلت 
إنه خمصوص حبالة اإلكراه ، لكوا قرينة تصدقه : وهذا قد يقال . قإن شاء اهللا مل يقع الطال: الوثاق ، أو قال يف نفسه 

إنه إذا ادعى التورية صدق ظاهرا يف كل ما يدين فيه عند الطواعية ، وظاهر هذا : يف إرادة إن شاء اهللا ، وقد قالوا هناك 
إنه يدين يف : قد يقال :  أردت إن شاء اهللا مبين على هذا اخلالف يف أنه هل يدين ؟ وأقول: أن تصديقه يف قوله 

  .مسألة اإلكراه ، وإن مل يدن يف غريها لوضوح الفرق
  :الفرع الثاين 

ألنه لو اتصل بالكالم ظاهرا ملا : أردت طالقا ال يقع عليك ، أطلق األصحاب أنه ال يدين ، قال اإلمام : إذا قال 
  .فال طريق إال اإللغاء ظاهرا وباطنا:  انتظم وكان متهما فيما ال جيرد العاقل القصد إىل نظم مثله ، قال

ينبغي أن خيتص هذا مبا إذا أراد حقيقة الطالق ، أما إذا قصد الطالق من الوثاق أو غريه : وقال أخي الشيخ ا الدين 
  .فينبغي أن يصح



إرادة حقيقة  هذا ال شك فيه ، وعليه ينبين كالم اإلمام ؛ فإن التهافت إمنا جاء من قبل تناقض اللفظ ، ومع: قلت 
  .الطالق اللغوي ال افت

  .نعم هو متهافت سواء أراد حقيقة الطالق الشرعي أو أطلق ؛ ألن اإلطالق حممول على الشرعي
وعلى صورتني حيمل كالم األصحاب ، أما صورة قصد الطالق من الوثاق فلم يريدوها ذا الكالم ، وقد صرحوا ا 

  .وأنه يدين فيها. مبفردها
ال يقع عليك إال يصح أن يوصف به طالق الوثاق ألن املوصوف بالوقوع وعدمه ما : قوله : قائل أن يقول على أن ل

  يقع تارة وال يقع أخرى ؛ وذلك هو الطالق الشرعي ال
_________  

  .وقد: يف ب وقال  1
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  األشباه والنظائر
  ثها بأذياهلاالقول يف مباحث خنتم ا الكالم على قاعدة النية لتشب

ال يقع عليك ينايف املعىن اللغوي ؛ فليس كما : اللفظ متهافت وإن قصد املعىن اللغوي ألن قوله : اللغوي ؛ فقد يقال 
أردت عن وثاق ال ظاهرا وال باطنا يف : أردت عن وثاق ، فاألظهر أنه ال يقبل قوله : أنت طالق مث قال : إذا أطلق قوله 

  .ونقض آخره ألولهاحلاالت الثالث لتهافته 
  :الفرع الثالث ختصيص العام 

: ال يقبل يف الظاهر ولكن يدين ، وتأولوا نص الشافعي الدال على أنه يقبل ظاهرا وقال بعضهم : قال أكثر األصحاب 
كل : طلقين فيقول : وصورة املسألة املنصوصة أن تقول له امرأته . يقبل ؛ ألن استعمال العام يف اخلاص شائع مشهور

  .امرأة يل طالق ويعزل السائلة بالنية
واخلالف يف القبول ظاهرا جار وإن مل توجد قرينة تصدقه ؛ غري أن األظهر عند القفال واملعترب عدم القبول ظاهرا إن مل 

كل امرأة يل : الفرق بني أن يقول : تكن قرينة والقبول إن كانت ، وهو ما صححه يف املنهاج وعن القاضي احلسني 
إذا قال نسائي طوالق ، مث قال كنت عزلت ثالثا بالنية ، : وقال . نسائي: ويعزل بعضهن بالنية ، وأن يقول -طالق 

ولو قال عزلت واحدة ، يقبل وذكر تفريعا على هذا وجهني فيما لو . يقبل ؛ ألن اسم النساء ال يقع على الواحدة 1]ال[
  .عزل اثنتني

نسائي : الق ، وقال نويت إال فالنة ، هل يدين ؟ ففي وجه يدين كما لو قال أربعتكن طو : وحكوا وجهني فيما إذا قال 
طوالق وعزل واحدة بالنية ويف وجه ال يدين ؛ ألن لفظ الثالثة واألربعة نص يف العدد املعلوم واستعماهلا يف بعض العدد 

  .غري معهود ، خبالف استعمال لفظ العام يف اخلاص فإنه معهود
كنت عزلت فالنة بالنية ، مل يقبل : فالنة وفالنة وفالنة طوالق مث قال : قال  2]لو: [يب الطربي قال القاضي أبو الط



  .وسكت عليه الرافعي والنووي. ألنه رفع ملا نص عليه ، ونسخ ، وليس بتخصيص عموم
ه مجل متعاطفة فالنة طالق وفالنة طالق وفالنة طالق ؛ إال فالنة فإن هذ: وهو ظاهر ، وأظهر منه أن يقول : قلت 

  وليس العطف فيها للمفردات ، واالستثناء فيها مستغرق ولو
_________  

  .يف ب مل 1
  .يف ب فلو 2

  466|  69صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  القول يف مباحث خنتم ا الكالم على قاعدة النية لتشبثها بأذياهلا

  .صحيح ؛ ألنه نص يف العددأردت إال واحدة مل يدن على ال: أنت طالق ثالثا مث قال : قال 
أن العام قد تكون داللته على املخرج بالنية ضعيفة ، وقد تكون قوية ، وبقدر ضعفها يظهر التديني ، وترتقى : واحلاصل 

  .إىل القبول ظاهرا ، وبقدر قوا يظهر عدم القبول ظاهرا وترتقى إىل عدم التديني
اظ فالنة ، وفالنة ، وفالنة طوالق إال فالنة وبينهما أربعتكن طوالق ، فأضعف األلفاظ كل امرأة يل طالق ، وأقوى األلف

فإنه فوق كل امرأة يل ونسائي من حيث أنه اسم عدد ؛ فهو نص يف مسماه ، ودون فالنة وفالنة وفالنة لواحدة ، 
م أن األعداد كثري إن سل  1]تفاوت[فبني العمومات . الكل ختصيص العموم: مدلول كل واحد من األلفاظ وال يقال 

  .عامة
  تقييد املطلق: الفرع الرابع 

إن اخلالف يف القبول ظاهر يف مسألة كل : مث يفسر بنوع خاص ، قال الرافعي . مثل إن أكلت خبزا أو مترا فأنت طالق
  .املتقدمة ، أجرى فيه. امرأة يل طالق

يف أردت إن دخلت الدار وإن كلمت  ذاك ختصيص عام وهذا تقييد مطلق ، واألشبه أن جيري يف هذا اخلالف: قلت 
  .أردت شهرا ، وأي األمرين أوىل بالقبول بعيد تقييد املطلق ، أو ختصيص العام: زيدا ، مث يقول 

محل اللفظ الصاحل للعموم على اخلصوص من تأويل : ظاهر كالم اإلمام يف النهاية أن ختصيص العام أوىل ؛ فإنه قال 
  .اللفظ على بعض مقتضياته

وهذا . ى األمر يف تردد األلفاظ بني العموم واخلصوص إىل نفي طائفة من العلماء صيغة جمردة ظاهرة يف العموموانته
  .العتقادهم تردد األلفاظ يف هذين املعنيني

: وهذا ظاهر على القول بإنكار صيغ العموم ، أما على مذهب الفقهاء يف إثبات الصيغ فقد تعكس ويقال : قلت 
-يزيل شيئا من مدلول اللفظ ؛ فيكون أجدر بالقبول ، خبالف ختصيص العام ، غري أن نص الشافعي  تقييد املطلق ال
  يشهد - رضي اهللا عنه



_________  
  .يف ب تقارب 1
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  القول يف مباحث خنتم ا الكالم على قاعدة النية لتشبثها بأذياهلا

. ختصيص العام أوىل توصال إىل الفرق يف مسأليت النص ، وأنا أذكرمها ، وأتكلم عليهمالألول ؛ فإن اإلمام إمنا جعل 
أضمرت إن دخلت الدار ، مل يقبل منه : أنت طالق مث قال : على أنه إذا قال  -رضي اهللا عنه- نص الشافعي : فأقول 

أن كرباء املذهب : قول الرافعي  1]تقدم وقد: [قلت . أقيسهما أنه ال يدين: ظاهرا ، ويف التديني وجهان ، قال اإلمام 
أضمرت إىل شهر أو ما جرى هذا ارى من تأقيت : على ترجيح التديني ، مث ذكر اإلمام أن اخلالف جار فيما إذا قال 

: إن كلمت زيدا ، مث قال : الشافعي نص على أنه إذا قال المرأته - أو تعليق ، مث ذكر بعد ما حكى خالف التديني أن 
واحلاصل أن نص الشافعي يدل على أنه إذا نوى إن دخلت . إن كلمته شهرا ، ال يقع الطالق باطنا بعد الشهر أردت

  الدار ال يدين وإذا نوى إىل شهر يدين ففرق بني الزمان واملكان فهل من فارق ظاهر ؟
خلت الدار ، مث ذكر نص كالم مجاعة أنه ال فرق ، ومنهم القاضي جملى ؛ فإنه حكى الوجهني يف التديني يف إن د

أردت إىل شهر ، وقال هذا الفرع مثل الفرع قبله ، وهو إذا نوى التعليق فإن فيه وجهني كذلك : الشافعي فيما إذا قال 
  .ومنهم الرافعي كما سنعرف. ينبغي ها هنا
على - زيدا متعلق باألزمان  إن كلمت: وللفقيه أدىن نظر يف هذا فإن قول القائل : بفرق ، فقال  -رمحه اهللا-وأمل اإلمام 

  .ظاهر ، خبالف إن دخلت الدار فإن اللفظ ال يدل على القيد -العموم
  .أردت شهرا فكأنه خصص العام: اللفظ كالعام يف األزمان فإذا قال : وتبعه الغزايل ؛ حيث قال 

  .حبال دخول الداراللفظ عام يف األحوال إال أنه خصصه : هذا مبثله ، فيقال : وقد يقال : قال الرافعي 
. أليس قد نبه اإلمام على أن اللفظ ال ينيبء عن األحوال ؛ وإمنا ينيبء عن األزمان: وقد تضعف املقابلة ، ويقال : قلت 

  .فكيف يقال له بعد ذلك اللفظ عام يف األحوال ؟ نعم ملنازع أن ينازع يف داللة اللفظ على الزمان
_________  

  .سقط من ب 1
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  القول يف مباحث خنتم ا الكالم على قاعدة النية لتشبثها بأذياهلا



أنت طالق لفظ ال عموم فيه ال بالنسبة إىل األحوال وال األزمان ، وما هو إال مطلق قيد يف إن دخلت الدار : فإنه قوله 
  .باألحوال ، ويف إىل شهر باألزمان

  :الفرع اخلامس 
أردت طالقا عن وثاق ، وكان حيل وثاقها طرد الغزايل فيه الوجهني فيما لو قال نسائي : ، مث قال  أنت طالق: قال 

  .الظاهر القبول: هل يقبل ظاهرا ؟ وقال . طوالق وعزل اثنتني بالنية
: فيما إذا قال  اخلالف املذكور. وفيما إذا مل توجد القرينة أشار يف سائر كتبه إىل أنه ال جييء فيه التديني: قال الرافعي 

أنت طالق وإن خصصه الشرع برفع قيد النكاح ؛ ولكنه كامل املبهم من : أردت إن دخلت الدار ، وفرق بأن قوله 
  .حيتمل أن يكون من الوثاق وغريه فالتفسري بيان للمبهم. حيث اللغة

قرينة ويف وجه حكاه الغزايل يف أول كتاب وأما التقييدات فليس رد اللفظ داللة عليها ، واحلاصل أنه يدين وإن مل تكن 
  .يف هذا املكان أنه ال يدين ، ويقع باطنا ومجعها القاضي جملى أوجها" الذخائر"اإلميان والقاضي جملي يف 

  .أنه يدين وإن مل تكن قرينة: أحدمها 
  .ال يدين: والثاين 

  .ولكن يقبل ظاهرا. يدين: والثالث 
  .وال تكون فال يقبل وأن يدين كذا يتحصل من كالمه. ينة ؛ فيقبل ظاهراالفرق بني أن تكون قر : والرابع 

  :الفرع السادس 
نويت تفريق الثالث على األقراء ، مل يقبل قوله يف الظاهر ؛ ألن اللفظ : أنت طالق ثالثا للسنة ، مث قال : لو قال 

احلال حيًضا ، وال سنة يف التفريق ،  والوقوع كما ظهرت إن كانت يف. يقتضي وقوع الكل يف احلال إن كانت طاهرة
  .وليس من اللفظ إشعار مبا يدينه

إال إذا كان الرجل ممن يعتقد حترمي اجلمع يف قرء واحد ، فيقبل قوله يف الظاهر ، ألن تفسريه مستمر على : قال يف التتمة 
  .اعتقاده
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  ى قاعدة النية لتشبثها بأذياهلاالقول يف مباحث خنتم ا الكالم عل

  .أنه يقبل قوله يف الظاهر واملنصوص واملشهور األول - وجها مطلقا- وحكى احلناطي 
نقله عن التتمة رأيته فيها ،  1]وما[هذه العبارة الرافعي يف الشرح الكبري ويف الشرح الصغري ذكر معىن ذلك ملخًصا ، 

رمي مجع الطلقات يف قرء واحد فيصدق يف احلكم العتبار اعتقاده ، وأنه ال فأما إذا كان الرجل ممن يعتقد حت: وعبارته 
وهذا كما قال الشافعي يف مسافر كان يصلى صالة مقصورة خلف إمام مسافر ؛ فقام . يقصد ارتكاب حمظور يف دينه

لقصر ، فينبين احلكم على اإلمام إىل الثالثة ؛ فإن علم أن اإلمام ساه ال يتابعه وإمنا يتصور ذلك فيمن يعتقد وجوب ا



  .انتهى. اعتقاده فكذلك هاهنا
ال يقبل يف الظاهر ، ألنه يؤخر ما  -كذلك-للسنة مث فسر بالتفريق على اإلقراء : أنت طالق ثالثا ومل يقل : ولو قال 

  .يقتضي اللفظ تنجيزه
ذا طلق ثالثا ؛ وإمنا ذكرها إمام هذا كالم الرافعي وصاحب التتمة وأكثر األصحاب ومل يذكروا هذه املسألة وهي ما إ

  .احلرمني ومن تبعه
والذي ذكره مجاهري األصحاب املسألة املنصوصة ، وهي ما إذا قيد بالنسة فهل تطرق هذه املسألة ما استثناه صاحب 

لتان سواء ، التتمة ، وهو معتقد حترمي اجلمع أو إمنا تطرق تلك لقرينة قوله للسنة ؟ حيتمل أن يقال باألول ، وتكون املسأ
يستثىن منهما معتقد حترمي اجلمع ، ويرشد إىل ذلك تعليل صاحب التتمة بأن اعتقاد القائل يستمر على ما فسر به ؛ فإن 

  .هذا ال خيتلف احلال فيه بني أن يقيد السنة أو ال يقيد
  .ف ما إذا أطلقخبال. أن يقال بالثاين ؛ فإن اعتقاده دل عليه من لفظه قوله للسنة - وهو األظهر-وحيتمل 

  .وصاحب التتمة مل يذكر هذه املسألة ؛ فما ندري لو ذكرها ما كان يصنع
أدى األمانة يف نقله فلم يذكر ما استثناه صاحب التتمة إال يف املواضع الذي استثناه منه ؟ ال يف  -رمحه اهللا-والرافعي 

  .الصورة الثانية ، كذلك فعل يف الشرحني ويف احملرر
  أنت طالق ثالثا للسنة مث فسر بالتفريق على األقراء مل: ولو قال :  وعبارة احملرر

_________  
  .سقط من ب 1
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  األشباه والنظائر
  القول يف مباحث خنتم ا الكالم على قاعدة النية لتشبثها بأذياهلا

. مث فسر بالتفريق ال يقبل. ر على قوله ثالثايقبل إال إذا كان القائل ممن يعتقد حترمي اجلمع يف قرء واحد ، وكذا لو اقتص
  .انتهى

ويعين بقوله يف الثانية عدم القبول مطلقا ممن يعتقد حترمي اجلمع ومن ال يعتقد ألن األصحاب أطلقوا عدم القبول هنا كما 
  .أطلقوا يف األول ، وما قيده صاحب التتمة إال يف األوىل ، فبقيت الثانية على إطالقها

فأخر ، فأوهم أن القبول من معتقد حترمي . قدم يف اختصاره من كالم احملرر -رمحه اهللا-ا فاعلم أن النووي إذا عرفت هذ
أنت طالق ثالثا أو ثالثا للسنة ، وفسر بتفريقها على األقراء مل : ، ولو قال " املنهاج"اجلمع يشمل الصورتني ؛ فقال يف 

  .يقبل إال ممن يعتقد حترمي اجلمع
فيمن يعتقد حترمي اجلمع فلله " مل يقبل إال يف الثانية: "يف التمييز من هذا فإن عبارته  1رف الدين البارزيوسل القاضي ش

  دره ؟



أنت طالق : وإن اختص بقوله - ومن أهم ما ينبه عليه هنا أن هذا االستثناء الذي ذكره صاحب التتمة وهو كاملنفرد به 
الراجح خالفه ؟ وال يستدل بسكوت الرافعي والنووي عليه على أنه الراجح ثالثا للسنة ؛ فهل األمر على ما ذكره ، أو 

هذا موضع نظر قد يدل كالم كثري منهم على أنه ال فرق بني معتقد حترمي اجلمع وغريه ؛ فإن صاحب احلاوي . عندمها
: فعلى هذا لو قال قال بعدما ذكر أن أنت طالق ثالثا للسنة توجب وقوعهن معا عندنا خالفا أليب حنيفة ومالك ؛ 

وتبعه صاحب البحر ومجاعة منهم صاحب البيان وعبارة . أردت حمتمل وهو خيالف الظاهر ، فال يقبل منه يف احلكم
وقال . أردت السنة ، على مذهب مالك وأيب حنيفة ، أنه يقع يف كل قرء طلقة مل تقبل يف احلكم: فإن قال : البيان 
لو قال أنت طالق ثالثا ، وزعم أنه أراد التفريق على اإلقراء ؛ فهذا ال يقبل ظاهرا ، وهل : يف النهاية  - رمحه اهللا- اإلمام 

  يدين ؟ يلتحق
_________  

شرف الدين هبة اهللا اجلدهين بن البارزي احلموي كان إماما راسخا يف العلم صاحلا خريا حمبا للعلم ونشره حمسنا إىل  1
ني وستمائة حبماة له املصنفات العديدة املشهورة وصارت إليه الرحلة أهله ولد بسادس شهر رمضان سنة مخس وأربع

/ 4، الدرر الكامنة  135/ 1، االسنوي  248/ 6وتويف ا يف ذي القعدة سنة مثان وثالثني وسبعمائة ابن السبكي 
401.  
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  األشباه والنظائر
  ثها بأذياهلاالقول يف مباحث خنتم ا الكالم على قاعدة النية لتشب

أنت طالق ثالثا للسنة ، مث زعم أنه نوى التفريق ؛ فالظاهر إحلاق هذا : مبا لو زعم أنه أضمر تأقيتا أو تعليقا ، وإن قال 
مبا إذا أضمر تأقيتا أو تعليقا كما ذكرناه ، وال يتغري احلكم بتقييد الثالث بالسنة ، فإن هذا اللفظ يف استعمال اللغة ال 

، وإذا إردنا لفظ السنة إىل موجب الشريعة فقد قدمنا من مذهب الشافعي أن السنة والبدعة ال معلق هلما  يقتضي تفريقا
  .انتهى. باجلمع والتفريق

إذا جترد عن ذلك سببا ، وأنه ال خيتلف باختالف املذاهب ؛ " ثالثا"ال يزيد على قوله " للسنة"وفيه داللة على أن قوله 
أردت على مذهب أيب حنيفة : ه غري أن الذي يف كالم احلاوي والبحر والبيان أنه إذا قال وذلك ظاهر عبارة من قدمنا

ومالك فيظهر أن الصورة أن يكون القائل شافعيا أو ساذجا ال يعرف املسألة ، وحيمل على مذهب الشافعي ، وبذلك 
م مل يقبل قوله ظاهرا ، وصورة اجلهل إذا كان ممن ال يعتقد حترم اجلمع أن كان جاهال باحلك: قال " التتمة"صرح يف 

  .باحلكم وإن مل يصرح ا الرافعي فقد مشلها إطالقه ؛ حيث مل يستثن إال معتقد حترمي اجلمع
  .فيمن يعتقد حترمي اجلمع وهو مسألة صاحب التتمة: والصورة الثانية 

د صرحوا فيها بعد القبول فيحتمل أن ال ال يعتقد أن حترمي اجلمع ، وهي مسألة احلاوي ، ومن ذكرناه ، وق: والثالثة 
يقبلوا أيضا ممن تعتقد التحرمي ، وخيالفوا صاحب التتمة فيما ذكره ، وهو ما دل عليه قول اإلمام أن اللفظ مردود إىل 



: قال موجب الشريعة وال تعلق للسنة باجلمع والتفريق ، وحيتمل أن يقبلوا من معتقد اجلمع وأن مل يقبلوا ممن ال يعتقد إذا 
  .طلقت على مذهب من يعتقد هذا موقع نظر

وباجلملة الذي يظهر يل اآلن ما قاله صاحب التتمة من قبول ذلك ممن يعتقد حترمي اجلمع ، والذي يظهر يل أيضا 
  .أصحهما نعم: ختصيصه مبا إذا قال للسنة وعدم القبول فيما إذا أطلق ، وهل يدين يف الصوتني ؟ فيه وجهان 

  : الفرع السابع
نص . إحداكما طالق مث قال ، أردت األجنبية قبل يف احلكم ؛ ألن االسم يتناوهلما تناوال واحدا: إذا قال المرأته وأجنبية 

  .عليه الشافعي يف باب إباحة الطالق
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  القول يف مباحث خنتم ا الكالم على قاعدة النية لتشبثها بأذياهلا

  :ثامن الفرع ال
أردت األجنبية املسماة ذا االسم ؛ فقيل يقبل يف احلكم : عمرة طالق ، وقال : إذا كان له امرأة امسها عمرة ؛ فقال 

وعليه القاضي أبو الطيب ، وقيل ال يقبل ألن ظاهر اللفظ الزوجة خبالف إحداكما ؛ فإن اللفظ نص يف كل واحدة 
  .منهما ويدين بال خالف

  :الفرع التاسع 
ذا كان اسم امرأته طالقا ، واسم عبده حرا ، فنادامها بامسهما ، فإن قصد النداء ، مل يقع أو اإليقاع وقع ، وإن أطلق إ

  .فوجهان
  :الفرع العاشر 

طلقتك ، قال : طلبتك فقال : تلفظ بالطالق وادعى أنه مل يقصده ؛ بل سبق لسانه إليه ، كأن أراد أن يقول 
  .اهرال يقبل يف الظ: أصحابنا 

  :الفرع احلادي عشر 
  .يدين وال يقبل يف احلكم. أردت غريها فسبق لساين إليها ، قال األصحاب: أنت طالق ، مث قال : قال 

  :الفرع الثاين عشر 
  .أنت طالق: يا زينب فأجابته حفصة ، فقال : إذا كان له امرأتان زينب وحفصة ، فقال : البن احلداد 

  : 1فصل
عرفت ما يرد منها عليه و قد رأيت الشيخ األخ اء . من الفروع وعرضته على الضوابط السابقة إذا احتطت مبا أوردته

ذكر أكثرها ، ونازع يف حكم الوارد منها ، وقال ما ذكر من الضوابط أقربا إىل الصحة ، وما  -أحسن اهللا إليه-الدين 
  .ذكروه من عدم التديني يف هذه الصور فيه نظر



_________  
  .ب سقط يف 1
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  األشباه والنظائر
  القول يف مباحث خنتم ا الكالم على قاعدة النية لتشبثها بأذياهلا

احملال اليت يسأل فيها عن التديني ؛ إما أن تشتمل على جماز أو ختصيص عام أو تقييد مطلق أو : والذي خنتاره أن يقال 
فال يدين ، وإن كان فيها إحداها دين ، مث اندفع يف ذكر فروع هذه  ال ؛ فإن مل يكن فيها جتوز وال ختصيص وال تقييد

ال فرق بينهما ، وال نظر : األشياء ، مث نازع القاضي حسني يف تفريقه بني كل امرأة يل طالق ، ونسائي طوالق ، وقال 
  .إىل صراحة لفظ كل يف العموم وظهور لفظ النساء

بل ال يلزم من التديني يف العام الظاهر التديني يف العام : حمتمل أن يقال وهذا حمتمل ، حيتمل أن يسلم له ، و : قلت 
  .النص

  .صراحة العدد ال متنع التصريح باالستثناء: أردت إال واحدة وقال : مث رجح أنه يدين يف أنت طالق ثالثا إذا قال 
من األعداد جائز على املذهب  وفيه نظر فليس املأخذ عدم جواز االستثناء حىت يقال ذلك ؛ بل االستثناء: قلت 

وإمنا املأخذ أن لفظ العدد إذا مل يصحبه االستثناء كان دليال على أنه مل خيرج منه شيء واحلكم تعلق بلفظه فال . املختار
  .يدين فيه

  .مث نازع يف أربعتكن طوالق إال فالنة ، وهو كاملسألة قبله ، وقال االستثناء من اخلري وهو مجع
  .فالكل ختصيص ، ملا تقدم: ال فرق بني أن يكون االستثناء من اخلرب أو من املبتدأ على ما نقول : ولك أن تقول 

  .والذي يظهر أن االستثناء من املبتدأ ال من اخلرب
أربعتكن إال فالنة طوالق ، ومثل هذا الفصل يغتفر بني املستثىن واملستثىن منه ، وال طائل حتت حترير هذا املقام ، : واملعىن 

  .أردت إن شاء اهللا أنه يدين: مث اختار فيما إذا قال 
وهذا فيه نظر ؛ فإن لفظ طالق جترد ، واحلكم معلق به ؛ فال يظهر لإلرادة عمل معه إذا مل يصحبها لفظ ، يشبه أن 

  يلتفت هذا على إن شاء اهللا ، هل يرفع شيئا انعقد ، أو مينع االنعقاد بالكلية ؟
  ينبغي أن. جة يل طالق عند معاتبتها إياه بنكاح جديديف كل زو :  1مث قال قوهلم

_________  
  .يف ب مث قال قوم قوهلم 1
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  األشباه والنظائر
  القول يف مباحث خنتم ا الكالم على قاعدة النية لتشبثها بأذياهلا

  .؛ فينبغي أن يقع عليها إذا أراد اإلخراج حيمل على ما إذا كانت له زوجة غري املعاتبة وإن مل تكن غريها وأراد االستثناء
  .وهذا نزاع جيد ، وتبقى املسألة حينئذ كمسألة كل زوجة غريك طالق إذا مل يكن له غريها: قلت 

  .وهي مسألة القاضي احلسني وغريه وسنذكرها يف قواعد
  هل من ضابط عندك ملا يدين فيه ؟: فإن قلت 

لصادر ممن مل يهذ يف كالمه ومل حيك كالم غريه ؛ بل كان كالمه صادرا عن اللفظ ا: خيتلج يف ذهين أن يقال : قلت 
وإن كان . نفسه مستعمال يف معناه ، يعد من كالم ذوي الفكر والروية إن كان الشارع ربط احلكم به مل يدن فيه أصال

ان ذلك الشرط مما يظهر الشارع إمنا علق احلكم به لشرط آخر ضمه إليه من نية أو غريها دين فيه مطلقا ، مث إن ك
بقرينة أو غريها انتفاؤه قبل منه يف احلكم ، أو وجوده مل يقبل ، وإن تردد فهو موضع اخلالف وعلى هذا تستمر املسائل  

  .كلها
، يف أصل الطالق ؛ فإن هذا لفظ جعله الشارع " أنت طالق. "ما ربط الشارع احلكم به غري ناظر إىل أمر وراءه: مثال 

زوج معترب اللفظ أوقع الطلقة ، فنية املشيئة ال ترفع حكم هذا اللفظ ؛ ألنه وإن علق باملشيئة فالشارع ما  إذا صدر عن- 
  .بل بوجود هذا اللفظ جمردا فحيث وجد جمردا عمل عمله باطنا وظاهرا. ربط احلكم هنا بنيته

  : 1املباحثة السادسة
والكناية حتتاج ، وهذه يف  - الصريح ال حيتاج إىل نية: ول عن موارد النية يف العقود والفسوخ فنق- يف كشف الغطاء 
  .احلقيقة قاعدتان

الصريح ال حيتاج إىل نية ، فمتفق عليه ؛ لكن وقع يف كالم بعض األصحاب ألفاظ قد يتوهم أا ختدش : أما قولنا 
  .ذلك
لكونه يفيد املعىن ليخرج سبق اللسان ال بد من قصد لفظ الطالق ملعىن الطالق ومراده قصد اللفظ : قول الغزايل : منها 

  .وحنوه ، ومل يرد قصد نفس املعىن ؛ فإن ذلك ال يشرتط إال يف الكتابة
_________  

  .يف ب اخلامسة 1
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  األشباه والنظائر
  القول يف مباحث خنتم ا الكالم على قاعدة النية لتشبثها بأذياهلا

ىن يف قصد اللفظ ليفيد املعىن ليس مقصود ابتداء ، ويف كونه مقصودا بالتبع واالستلزام املع: كذا حرر الشيخ اإلمام وقال 
  .نظر ، وهذا خبالف املعىن إذا قصد االبتداء



  .يف باب لغو اليمني ما يزيد هذا التقرير" يف النهاية"رأيت يف كالم اإلمام 
يح ؛ إال أن نوى أن يضيف إىل جهة عامة وينوي تصدقت فقط ليس بصر : يف الوقف " املنهاج"قول النووي يف : ومنها 

؛ فإنه كالتصريح يف أنه عند اإلضافة إىل جهة عامة صريح بشرط النية ، وهذا جيب تأويله ؛ فال صريح حيتاج إىل النية 
  .وقد تكلمنا عليه يف كتاب التوشيح

صارت نيته شرطا يف عمل اللفظ :  املكره على الطالق إذا قصد اإليقاع فاألصح يقع ، وعلى هذا قد يقال: ومنها 
  .الصريح عمله

  .صريح لفظ الطالق عند اإلكراه كناية: وجواب هذا أن اللفظ يف هذه احلالة غري صريح ، ومن مث قيل 
وأنا أقول قصد اإليقاع ينايف جميء اللفظ على وجه اإلكراه فعمل اللفظ عمله غري متأثر بالنية ، والنية مل تفد إال خروجه 

  .ه صدر بإكراهعن كون
ذكر فيه  -رمحه اهللا-وهو أغرا ما رأيته يف البحر للروياين يف كتاب الظهار نقال عن خمتصر البويطي أن الشافعي : ومنها 

. إن من صرح بالطالق أن الظهار أو العتق ومل تكن له نية ال يلزمه فيما بينه وبني اهللا طالق وال ظهار وال عتق: أنه قيل 
يف ذلك ، وأن الشافعي مل يعرتض على شيء من القولني ، وأن الظاهر أنه قصد خترجيه على قولني ،  وأن مالكا خالف

  .وهذا غريب حكاه القاضي الطربي: قال الروياين 
ال شك يف غرابة القول باشرتاط النية يف الصريح ، وبتقدير ثبوته فاملراد كما صرح به الروياين اشرتاطها للوقوع يف : قلت 

  .مر فيما بني العبد وربه أما يف احلكم فيقع جزمانفس األ
الصريح ال حيتاج إىل نية ومل ترد هذه الصور نقدا ألنا إمنا نتكلم يف احلكم ال يف نفس األمر ، وهذا بتقدير : فتم قولنا 

قصد من  صحة هذا القول ، والصحيح املعروف خالفه ، وأن اهللا تعاىل ربط هذه األحكام ذه األلفاظ إذا صدرت عن
  .معترب الكالم
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  األشباه والنظائر
  القول يف مباحث خنتم ا الكالم على قاعدة النية لتشبثها بأذياهلا

ابتداء كالم ال جواب بعت مل ينعقد البيع ؛ بل -بعتك فقال املشرتي اشرتيت قاصدا باشرتيت : إذا قال البائع : ومنها 
هذا صريح : داء ويف اشرتاط قصد اجلواب تردد إلمام احلرمني ؛ فعلى اشرتاطه قد يقال شرط كونه جوابا عدم قصد االبت

  .شرط فيه القصد
  .فتأمل ذلك. إنه مل يشرتط القصد يف نفس اللفظ الصريح ، بل يف وضعه موضعه من اجلواب: واجلواب 

والتحقيق أنه ال صراحة فيها ؛ فالنية جاءت إذا قال أنا منك طالق ، وسيأيت عليها الكالم يف املسائل اخلالفيات : ومنها 
  .من قبل الكناية

. مل أعلم أن معناها قطع النكاح ، ولكن نويت ا الطالق: وقال . إذا لقن كلمة الطالق بلغة ال يعرفها فذكرها: ومنها 



  .كما لو خاطبها بكلمة ال معىن هلا. ال يقع: قالوا 
  مث ال يعتد مع صراحته ؟. ، من قادر على التصرف معتمد العبارة هذا عجيب ؟ لفظ أريد به معناه: فقد يقال 
، وهو قريب من القصد الذي اعتربه الغزايل يف  1]كالما[أن جهله بكوا موضوعة لذلك خمرج هلا عن كوا : واجلواب 

  .على األصحأردت ذه اللفظة معناها بالعربية مل يقع : وقال . أنت طالق: الصريح ، ومن مث لو قال العجمي 
ال يكون إقرارا ، وال يلزمه شيء ، : أريد أن أقر مبا ليس علي لفالن على ألف ، قال أبو عاصم : قال  2]إذا: [ومنها 

  .وخالفه صاحب التتمة
واجلواب أن تقدمي الكالم عند هذا . هذا صريح مل يعمل عمله ؛ بل انصرف مبا قدم من الكالم: فعلى قول أيب عاصم 

  .أن اللفظ جيوز به واستعمل يف غري موضعه ، مث ما قاله غري متجه القائل قرينة
فامرأته  3]هذا[من فعل مثل : أنه لو نسب إىل فعل شيء كالزنا واللواط فقال : ومثل هذا ما نقله الرافعي من املتويل 

  .طالق وكان قد فعله مل يقع طالقه ألنه مل يوقع طالقا ؛ وإمنا غرضه ذم من يفعله
_________  

  .يف ب كالمنا 1
  .يف ب لو 2
  .سقط يف ب 3
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  األشباه والنظائر
  القول يف مباحث خنتم ا الكالم على قاعدة النية لتشبثها بأذياهلا

ال تطلق إال أن يريد نفسه فعلى هذا : يا زيد ؛ فقال امرأة زيد طالق طلقت امرأته قيل : لو قيل ملن يسمى زيدا : ومنها 
وجوابه أن هذا االسم ليس منحصرا فيه ؛ فكيف يتعني تنزيله عليه ، وال شاهد له ؛ إال . هذا صريح مل يؤثرقد يقال 

ابنيت ، مل يصح ، لكثرة : زوجتك فاطمة ومل يقل : القرينة اليت ال انضباط هلا ، وكذلك لو كان اسم ابنته فاطمة فقال 
مما عرف منه أن يغضبه ذكره فال يقع طالقه جزما  1]االسم[كان   إن لو: الفواطم ؛ إال على حبث جملى ، ومن مث أقول 

امرأة اجلاهل طالق ، مل يقع : ؛ فلو عرف أن يغضب من لفظ اجلاهل مثال وكان اجلاهل لقبا عليه ، فنودي به ، فقال 
وال كذلك :  يعين. عندي جزما ، ألن مثل هذا إمنا يعين به أين لست جباهل ، مث حتقق هذا بأن امرأة اجلاهل طالق

  .زوجتك فاطمة ومل يقل ابنيت ولكن نواها فإنه يصح عند العراقيني: فقال . ومثله لو كان اسم ابنته فاطمة. امرأيت
  :فصل 

إنه اللفظ املوضوع ملعىن ال يفهم منه غريه عند اإلطالق ، واشتهر : اضطراب كالم احملقيني يف معىن الصريح بعد قوهلم 
الكتاب ، كالطالق والبيع أو السنة ، أو على ألسنة محلة الشرع كاخللع ، أما ما شاع على لسان أنه ما تكرر وروده يف 

  .العامة مثل حالل اهللا علي حرام ؛ ففي صراحته خالف



ال أجامعك كناية يف اإليالء ال صريح فيه ، مع شيوعه يف : وأورد ابن الرفعة على هذا املشتهر قول ابن سريج أن قوله 
الشرع ، ولفظ املس املتكرر يف القرآن إلرادة اجلماع ، واجلديد أنه كناية فيه ويف لفظ اإلمساك يف الرجعة لسان محلة 

  .تكرر يف القرآن ، وأجاب مما ال حيضرين اآلن 2]مما[وجهان وهو 
  .بالذي أقوله أنا إا مرات: واعرتض الشيخ اإلمام رمحه اهللا بعدما أورد ما ذكرناه أصال واعرتاضا وقال 

  .ما تكرر قرآنا وسنة مع الشياع عند العلماء والعامة فهو صريح قطعا كلفظ الطالق: إحداها 
  .املكرر غري الشائع ، كلفظ الفراق والسراح فيه خالف: والثانية 

_________  
  .يف ب لالسم 1
  .يف ب ما 2
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  األشباه والنظائر
  ة النية لتشبثها بأذياهلاالقول يف مباحث خنتم ا الكالم على قاعد

  .الوارد غري الشائع ، وفيه أيضا خالف كاالقتداء: والثالثة 
  .وروده دون ورود الثالة ؛ ولكنه شائع على لسان محلة الشرع ، كاخللع ، فاملشهور أنه صريح ، وقيل كناية: والرابعة 

  .ى األصححمل كون اخللع صرحيا ؛ حيث ذكر املال على األصح ، وإال فهو كناية عل
  .ما مل يرد ومل يشع عند العلماء ؛ ولكن عند العامة وفيه أيضا خالف: واخلامسة 

  .واحلاصل أن املأخذ ورود واشتهار عند اخلاصة وعند العامة إذا اجتمعت فالشك يف الصراحة: قلت 
بلت بعض الصفات ببعض ، وإذا اختلف بتباين املراتب ، وال خيفي أن مراتب الورود ختتلف وكذلك االشتهار ورمبا تقا

  .فزالت الضراحة ، أو حصل خالف
  :وهنا فروع 

ختايرنا صريح يف قطع اخليار ، ولك أن تنازع يف شياع ذلك عند أهل العرف يف : جزم الرافعي بأن قول املتعاقدين : منها 
  .معىن قطع اخليار ، واألقرب أنه شائع

  .يار ثالثاعبارة عن اشرتاط اخل -يف الشرع-ال خالبة : ومنها 
وهذا فيه نظر ؛ فليس له من الشيوع ما للصرائح ، بل ال شياع فيه ، وال اشرتاط اخليار مدلوله لغة ؛ إمنا اخلالبة يف اللغة 

حديث الذي كان خيدع يف البياعات ، وحيتمل كونه خمصوصا به ؛ فهذا ما  1]على[اخلديعة وغاية متمسك األصحاب 
  .أتوقف
  .صريح ، ولك أن تنازع يف شهرته شرعا وعرفا: قالوا  وليتك العقد ،: ومنها 
  .أنت حر: حررتك ، وأنت حمرر ، عدومها من صرايح العتق وال شيوع فيهما إمنا الشيوع يف حنو : ومنها 



  :فصل 
  .قد يصحب الصريح قرائن خترجه عن الصراحة ، كما لو قال ملن حيل وثاقها أنت طالق ، وقال أردت من وثاق

  اللفظ وإن كان صرحيا يف التصديق قد تنضم إليه: ي حبثا يف اإلقرار قال الرافع
_________  

  .سقط يف ب 1
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  األشباه والنظائر
  القول يف مباحث خنتم ا الكالم على قاعدة النية لتشبثها بأذياهلا

وحتريك الرأس الدال على شدة التعجب  1]األداء واإلبراد[قرائن تصرفه عن موضعه إىل االستهزاء والتكذيب ومن مجلتها 
  .إقرار على غري هذه احلالة. واإلنكار ، فيشبه أن حيمل قول األصحاب إن صدقت وما يف معناها

فيه خالف لتعارض اللفظ والقرينة كما لو قال يل عليك ألف فقال : فأما إذا اجتمعت القرائن فال يكون إقرارا ، ويقال 
  .لف فإن املتويل حكى فيه وجهني قال الشيخ اإلمام رمحه اله األقوى اتباع القرائنيف اجلواب مستهزئا لك على أ

  :فصل 
ال تلزم الكنايات " التلخيص"إن الكناية حتتاج إىل النية فقد ينقض بقول ابن القاص يف كتاب الطالق من : وأما قولنا 

  .ما أشبه ذلك ، ففيه قوالننعم ، أو هي ، أو : بغري نية إال واحدة ، أن يقال له طلقت ؟ فيقول 
  .يلزمه وإن مل ينو طالقا: أحدمها 
  .انتهى. ال يلزمه إال بالنية: والثاين 
ومقتضى هذا أن يكون هذا كناية بال خالف ويف احتياجه إىل النية القوالن ، وهذا نظم عجيب ، واملعروف يف : قلت 

  .كناية عن االفتقار إىل النيةاملذهب أن القولني يف صراحته واألصح أنه صريح ؛ فلم تسلم  
بعد نقل املذهب يف : الكالم يف فعل يتنزل تارة منزلة الصريح ، وتارة منزلة الكناية ، وهو اإلشارة قال اإلمام يف النهاية 

الذي ينقدح يف القياس أن كل مقصود ال خيتص بصيغة فال ميتنع إقامة اإلشارة فيه مقام العبارة ، وما : لعان األخرس 
إنه خيتلج يف الصدر يف تأدية كلمة اللعان باإلشارة : ص بصيغة فيغمض إعراب اإلشارة عنه ؛ ذكره بعدما قال خيت

  .إشكال ؛ ال سيما إذا عينا لفظ الشهادة ؛ ألن اإلشارات ال ترشد إىل تفصيل الصيغ
. غين عن اإلشارة فيه سواهاوال ي- واعلم أنه رب مكان طلب الشارع يف اإلشارة دون غريها ؛ فليس هذا مما حنن فيه 

  وذلك كاإلشارة باملسبحة يف التشهد إىل
_________  

  .سقط من ب 1
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  األشباه والنظائر
  القول يف مباحث خنتم ا الكالم على قاعدة النية لتشبثها بأذياهلا

  .بالتقبيل وأحناء ذلكالتوحيد ، ورد املصلي على املسلم باإلشارة ، وإشارة من زحم على احلجر األسود 
ورب مكان أصل املطلوب فيه النطق فهل تغين فيه اإلشارة ويكون كالصريح أو كالكناية ؟ أو خيتلف باختالف حال 

  املشري ؟
ناطق وأخرس أما : هذا موضع الكالم ، واملشري اثنان : فإن كان عاجزا عن النطق كاألخرس كانت منه معتربة وإال فال 

  .الناطق ففيه مسائل
  .بإشارة األخرس فما ظنك بالناطق 3]ال تبطل[ألا  2]املفهومة[صالته بإشارته  1]ال تبطل: [منها 

هل منكم أحد أمره أن حيمل عليها أو : "لو أشار احملرم إىل صيد فصيد حرم عليه األكل منه حلديث أيب قتادة : ومنها 
  .؛ فلو أكل ففي لزوم اجلزاء له قوالن" أشار إليها

  .الصالة باإلمياء :ومنها 
  .أمان الكافر ينعقد باإلشارة املفهمة ولو من قادر على العبارة: ومنها 
  .أظهرمها عند الرافعي ال: اإلشارة بالطالق يف كوا كناية وجهان : ومنها 
ثالثا  أنت طالق هكذا ويشري بإصبعني فتطلق طلقتني ، أو بثالث فتطلق: أن يقول : اإلشارة إىل عدد ، مثل : ومنها 

  .إن كانت اإلشارة مفهمة
  .يف فروع التعليقات آخر الطالق ذكر الرافعي فيما لو قال هؤالء األعبد األربعة لفالن إال هذا الواحد: ومنها 

والظاهر صحته كما تقدم يف : ال يقبل هذا ألن لإلشارة أثرا ظاهرا يف تثبيت الكالم وتقريره قال الرافعي : أن الغزايل قال 
  .اإلقرار

فإشارته املفهمة يف الصالة ال تبطلها على الصحيح وهي كالنطق يف البيع ، والنكاح ، والطالق ، والعتاق : وأما األخرس 
  .، والرجعة ، واللعان ، والقذف وسائر العقود ويصح منه اإلسالم ، وسائر العقود
  ويف شهادته وكونه قاضيا إن عقلت إشارته خالف ، ومن اعتقل لسانه فأوصى

_________  
  .يف ب تبطل 1
  .يف ب املفهمة 2
  .يف ب تبطل 3
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  األشباه والنظائر
  القول يف مباحث خنتم ا الكالم على قاعدة النية لتشبثها بأذياهلا

  .كتاب الوصية فأشار برأسه أن نعم صحت ؛ لكن هذا ليس بأخرس  1]قرئ[باإلشارة املفهمة أو 
. إن كانت له إشارة مفهمة حلت ذبيحته ؛ وإال فهو كانون: الرافعي نقال عن التهذيب ومن الفروع حل ذبيحته قال 

  .أي ففي حل ذبيحته قوالن
  .ولتكن سائر التصرفات على هذا القياس: قال 

  .ويف املسألة كالمان: قلت 
وعلى  2]تكن[أو مل  حترمي ذبيحة األخرس ، وال يظهر له وجه ، والصواب احلل سواء كانت إشارته مفهمة: أحدمها 

وال بأس بذبيحة األخرس ، وصححه النووي : فقال رضي اهللا عنه " املختصر"ذلك نص الشافعي يف باب الضحايا من 
  .، وأرجو أال يتأيت فيه خالف ممن حيلل مرتوك التسمية ، وأي مدخل للنطق يف قطع احللقوم واملريء

ال أدري ما يعين به ، إن أراد تصرفاته الفعلية فال  4]يالقياس[على هذا سائر تصرفاته  3]ولتكن: [قول الرافعي : والثاين 
  يظهر البتة ، أو القولية فال خيفي أن من ال تفهم إشارته ال بيع له وال إقرار وال هبة وحنوها ؛ فكيف جيري فيه قوالن ؟

_________  
  .يف ب قرأ 1
  .يف ب يكن 2
  .يف ب وليكن 3
  .يف ب القياس 4
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  األشباه والنظائر
  الكالم يف مباحث تتعلق بالكناية
  :الكالم يف مباحث تتعلق بالكناية 

  :املبحث األول 
 1]الكنايات[اعلم أن األصحاب ملا ذكروا اخلالف يف انعقاد البيع يف . يف موضوع الكناية من العقود وما جرى جمراها

كروا املعقود عليه ؛ فاحتمل أن يقال وضع اخلالف صفة العقد ال قصروا التمثيل على كنايات اإلجياب والقبول ، ومل يذ 
العوض واملعوض ، فإن الكناية تصح عنهما بال خالف ألن نقل اإلنسان ملكه إىل غريه ال حجر فيه ، فيصرح إن شاء 

بإزائها ألفاظ  اهللا أو ليكن مع النية ؛ إمنا احلجر يف الطريق املوصلة إىل امللك وهي الصيغة فتلك اليت جعل الشارع
وقال . وإىل هذا االحتمال ذهب ابن الرفعة ، واعرتض به كلمات للرافعي سنذكرها. منحصرة منها صريح ومنها كناية

  موضع اخلالف: إنه الظاهر واحتمل أن يقال : الشيخ اإلمام الوالد 



_________  
  يف ب بالكنايات 1
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  األشباه والنظائر
  تتعلق بالكنايةالكالم يف مباحث 

  .الصيغة ، وال تصح الكناية يف العوض واملعوض بال خالف
موضع غرض املتعاقدين ؛ إذ ال غرض هلما يف  1]هو[وهذا االحتمال للشيخ اإلمام ، وميكن توجيهه بأن مورد العقد 

الغرض وال يكتفي فيه إال  الصيغة ، وإمنا يأتيان ا للداللة على مرادمها وليتوقف حتصيله شرعا عليها ، فيحتاط ملوضع
  .بالصريح

بأن اخلالف جار فيه العوض واملعوض : وحيتمل عندي أن يقال . وقد توافق ابن الرفعة والوالد على قصر موضع اخلالف
  :والشروط الواقعة يف العقود ذات الكنايات كجهاته يف الصيغة وعليه يدل صنيع كثري من األصحاب يف مسائل 

  .وال يكفي أن ينويا. سبق يف البيع أنه ال يصح - يف اخللع- ويف البلد نقول وال غالب قال إذا تبايع ، : منها 
  .وجب أن جيعل على اخلالف يف انعقاد البيع بالكناية: ولك أن تقول 

  .واعرتضه ابن الرفعة بأن موضع اخلالف يف الكناية الصيغة ال العوض ، وقد عرفت ما فيه
إن  2]وقبلت[فيما إذا قال أنت طالق ويل عليك ألف وتصادقا على إرادة اإللزام : أيضا " اخللع"قال الرافعي يف : ومنها 

واعرتضه : البيع ينعقد بالكناية : بعتك ويل عليك كذا إذا قلنا : أصح الوجهني اللزوم ؛ فإن قضية انعقاد البيع إذا قال 
  .غةابن الرفعة باعرتاضه السابق إذ الكناية هنا يف العوض ال يف الصي

يشبه أن يكونا يف صراحته ، أما كونه كناية : إذ قال يعين ولك على ألف فقبل ؛ فوجهان قال الرافعي يف اخللع : ومنها 
  .، فال ينبغي أن يكون يف خالف

  .وحق ابن الرفعة أن نعيد عليه اعرتاضه ؛ ألن الكناية هنا أيضا يف الصيغة: قلت 
زوجتك : ا ذكره بقول العراقيني والبغوي إذا كان للرجل بنات فقال للخاطب إذا عرفت هذا فقد استشهد ابن الرفعة مل

  .ونويا واحدة بعينها أن النكاح يصح. بنيت
  .وإذا كان هذا الغموض يف عقد يشرتط يف اإلشهاد فكيف بالعوض يف الكناية وال إشهاد فيه: قال 

  ة ، فتحمل علىوحيتمل الفرق بأن بنيت معرفة باإلضاف: رمحه اهللا - قال الوالد 
_________  

  .سقط من أ واملثبت من ب 1
  .يف ب وقلت 2
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  األشباه والنظائر
  الكالم يف مباحث تتعلق بالكناية

العهد ، والبنت املخطوبة قد عرفت فاكتفى بذلك ، والصيغة املذكورة تستعمل يف املعهود لغة ؛ حبيث أا تصري  
  .كالصريح

قول الشيخ أيب حممد يف اخللف بألف وحنوها إذا نويا به نوعا أن التغبري بالنية ؛ إمنا يؤثر إذا تواطآ وال سيما على : قلت 
  .قبل العقد على ما يقصدان باللفظ املبهم ؛ فإن هناك معهودا وال بد ، وإذا كان هذا كالصريح فليس مما حنن فيه

فإن لصاحب الذخائر نزاعا فيه ، والبن الصباغ أيضا احتمال وما استشهد به من الفرع الذي قد ال يوافق عليه الرافعي ؛ 
  .زوجتك فاطمة ونوى ابنته أنه ال يصح: فيما لو قال 

ذكر ابن الرفعة نفسه أن يطرق هذه املسألة ؛ فهذه املواضع من صيغ الرافعي دالة على تعميم الكناية ، وقد سبق إىل 
  .نظائرها يف مسائل

الصربة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا ، وكانت الصيعان معلومة وأراد هبته فسد بعتك هذه : إذا قال : فمنها 
  .العقد وإن أراد إدخاله يف العقد صح إن كانت معلومة الصيعان دون ما إذا كانت جمهولة

  قال الغزايل يف الوسيط فإن قيل إذا تردد اللفظ بني االحتماالت فكيف يصح العقد مبجرد إرادة صورة الصحة ؟
  .يلتفت هذا على األصح يف انعقاد البيع بالكتابة انتهى: قلنا 

مبا اعرتض به الرافعي يف نظائره من أن الكناية هنا ليست يف صيغة العقد ، وكان حقه " املطلب"ومل يعرتضه ابن الرفعه يف 
  .ذلك ؛ فإن هذا من الغزايل مثل صنيع الرافعي

  .صاحب التقريب أن العقد ال يصحومل يزد ابن الرفعة على أن اإلمام روى عن 
ووجهه اإلمام بأن العبارة ال تنبئ عن املقصود إال على بعد يف احملل ، : لكنه مل ينقل عنه توجيهه بذلك ، قال : قال 

  .فضاهى اللغز
  .زوجتك ابنيت على أن تزوجين ابنتك: نكاح الشغار باطل ، ومن صوره املختلفة فيها : ومنها 

  ووجد ما يدل عليه صرحيا أو كناية. إن قصد تعليق االنعقاد: قال صاحب التتمة 
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  األشباه والنظائر
  الكالم يف مباحث تتعلق بالكناية

  .فصحيح وهو كاملسألة قبلها. فالعقد باطل ، وإن قصد املواصلة أو إخالء النكاح من الصداق
  .وجهان حكمهما يف اخللعقال بعتك هذا على أن يل عليك درمها ؛ ففي صحته : ومنها 



زوجتك : إذا قال الويل يف خطبة النكاح : وشبه ابن الرفعة يف البيع املسألة الصربة اليت حكينا فيها حبث الغزايل ومنها 
على ما أمر اهللا به من إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان فاألصح الصحة وإن قيد الوايل اإلجياب وفصل اإلمام بني أن 

  .لزما فيفسد الوعظ فال يضر أو يطلق فيحتمل وحيتمل ، والقرينة تدل على الوعظجيريا ، شرطا م
  .فانظر كيف مل جيعل الرتدد مبطال ؛ بل دار مع النية وجودا وعدما

  يف معىن الكناية: املبحث الثاين 
  .د تكون جمازااعلم أن الكناية تقابل الصريح ، ولسنا نشرتط يف الكناية أن تكون جمازا ؛ بل قد تكون حقيقة وق

  .وال يف الصريح أن يكون حقيقة ؛ وإمنا مأخذ الصراحة الشياع والشهرة يف الشرع على ما حرر يف مكانه
رمحه اهللا قول الرافعي يف اخللف فيما إذا  1]الوالد[ومأخذ الكناية اإلشعار باملكين عنه ، ومن مث ضعف الشيخ اإلمام 

ل على اخلالف يف انعقاد اليبع بالكناية ؛ ألن التعبري عن املقيد باملطلق ونويا نوعا وجب أن جيع. بعتك بألف: قال 
  .شائع يف اللسان

هو شائع ، لكن بطريق ااز ، ال بطريق الكناية ؛ فإن الكناية شرطها اإلشعار باملكين عنه ، واملطلق ال يشعر : فقال 
ألن لفظ التمليك ال : وض كناية يف البيع ، قال باملقيد ولذلك ضعف قول صاحب الذخائر أن ملكتك إذا نوى ا الع

  .إشعار له بالعوض ، وشرط الكناية اإلشعار
  :املبحث الثالث يف الكناية 

  أن تكون كناية أم صرحيا ، أم غري شيء منهما ، وهل جيب أن ميتنع االعتماد
_________  

  .سقط يف أ واملثبت من ب 1
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  األشباه والنظائر
  يف مباحث تتعلق بالكناية الكالم

عليها ؟ قد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرسل كتبه إىل اآلفاق ويعتمد عليها ؛ غري أن االعتماد عليها مبجردها أو 
  .مع ما انضمت إليه من الرسول احلامل هلا والقرائن الدالة على مضموا هذا موضع النظر

أن الشافعي حكم : مضموا  -حكاه البيهقي وغريه-راهويه مناظرة يف ذلك وبني الشافعي رضي اهللا عنه وإسحاق بن 
هال : إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : حديث ميمونة : بأن جلد امليتة بطهر بالدباغ فطالبه إسحاق بالدليل ؛ فقال 

  .1انتفعتم بإهاا
أن ال تنتفعوا من - عليه وسلم قبل موته بشهر كتب إلينا رسول اهللا صلى اهللا :  2فاعرتضه إسحاق حبديث ابن عكيم

هذا يشبه أن يكون ناسخا حلديث ميمونة ؛ ألنه قبل وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، وقال  3امليتة بإهاب وال عصب
  .وسلم بشهر



  .هذا كتاب ، وذاك مساع: قال الشافعي 
  .وكتبه حجة عليهم عند اهللا ، فسكت الشافعي 4إن النيب صلى اهللا عليه وسلم كتب إىل كسرى وقيصر: فقال إسحاق 

_________  
باب الصدقة على موايل أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم حديث / يف كتاب الزكاة 355/ 3أخرجه البخاري  1
يف كتاب  276/ 1ومسلم " 2221"باب جلود امليتة قبل أن تدبغ احلديث / يف البيوع 413/ 4، ويف " 1492"

  ".363/ 100"رة جلود امليتة بالدباغ باب طها/ احليض
عبد اهللا بن عكيم بضم أوله وفتح الكاف أبو معيد الكويف خمضرم عن أيب بكر وعمر عنه ابن أيب ليلى والقاسم بن  2

  .خميمرة ، مات يف إمارة احلجاج
، " 4127"ث يف كتاب اللباس باب من روى أن ال ينتفع بإهاب امليتة حدي 67/ 4أخرجه أبو داود يف السنن  3
  .وقال حديث حسن 1729يف اللباس باب ما جاء يف جلود امليتة إذا دبغت حديث  222/ 4والرتمذي " 4128"

  1194/ 2باب ما يدبغ به جلود امليتة وابن ماجة / يف كتاب الفرع والعترية 175/ 7وأخرجه النسائي 
دعوه إىل اإلسالم وبعث بكتابه إليه دحية الكليب صلى اهللا عليه وسلم كتب إىل قيصر ي- أن النيب : "فعن ابن عباس  4

بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد عبد اهللا ورسوله إىل هرقل : وأمره أن يدفعه إىل عظيم بصري ليدفعه إىل قيصر فإذا فيه 
أجرك مرتني فإين أدعوك بداعية اإلسالم أسلم تسلم وأسلم يؤتك اهللا : عظيم الروم سالم على من اتبع اهلدى ، أما بعد 

َنُكْم َأال نـَْعُبَد ِإال اللَه َوال ُنْشرَِك بِ {فإن توليت فعليك إمث األريسيني و نَـَنا َوبـَيـْ ِه َشْيًئا يَا َأْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإَىل َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ
 ِه فَِإْن تـََولِخَذ بـَْعُضَنا بـَْعًضا أَْربَابًا ِمْن ُدوِن اللا ُمْسِلُمونَ َوال يـَتمتفق عليه أخرجه البخاري يف } ْوا فـَُقوُلوا اْشَهُدوا بِأَن

كتاب اجلهاد والسري باب كتاب   1397-1393/ 3كتاب بدء الوحي أخرجه مسلم يف الصحيح   - 31/ 1الصحيح 
وسلم كتب إىل كسرى  وقال أنس أن نيب اهللا صلى اهللا عليه". 7"النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل هرقل واللفظ له احلديث 

صلى اهللا عليه وسلم - وإىل قيصر وإىل النجاشي وإىل كل جبار يدعوهم إىل اهللا وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النيب 
احلديث " 27"باب كتب النيب صلى اهللا عليه وسلم " 32"كتاب اجلهاد والسري   1397/ 3أخرجه مسلم يف الصحيح 

"75 /1774."  
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  اه والنظائراألشب
  الكالم يف مباحث تتعلق بالكناية

وكانت املناظرة ، مبحضر أمحد بن حنبل فمن مث رجع إىل حديث ابن عكيم وأفىت به ، ورجع إسحاق إىل حديث : قيل 
  .الشافعي

نا أن حجة الشافعي باقية ؛ فإن هذا الكتاب عارضه مساع ، ومل يتيقن أنه مسبوق بالسماع ، وإمنا ظن ذلك ظ: اعلم 
أما كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل كسرى وقيصر فلم يعارضها شيء بل . لقرب التاريخ ، فأىن ينهض بالنسخ



عضدا القرائن وساعدها التواتر الدال على أن هذا النيب صلى اهللا عليه وسلم جاء بالدعوة إىل ما يف هذا الكتاب ، 
ن اعرتاضه فاسد الوضع فلم يستحق عنده جوابا ورب سكوت أبلغ ولعل السكوت من الشافعي تسجيل على إسحاق بأ

من نطق ومن مث رجع إليه إسحاق ؛ وإال فلو كان السكوت لقيام احلجة ألكد ذلك ما عند إسحاق إذا عرفت ذلك 
  :ففي اخلط مسائل 

  .أصح الوجهني عند الرافعي يف باب القضاء أن الراوي يعتمد اخلط احملفوظ: منها 
  .ح الوجهني أن الشاهد ال يعتمده ، واحلاكم أوىلأص: ومنها 
  .جيوز خلف الولد على أخط أبيه عند غلبة الظن: ومنها 
قال فالن : ال يقول :  1عمل الناس اليوم على النقل من الكتب ونسبة ما فيها إىل مصنفيها وقال ابن الصالح: ومنها 

  .بلغين عن فالن: إال إذا وثق بصحة النسخة وإال فليقل 
  شاهدين إىل املزين ليشهدا عليه أن هذا 2ومن مث بعث القاضي بكار: قلت 

_________  
هو الشيخ تقي الدين أبو عمر وعثمان بن عبد الرمحن الكردي الشهرزوري املعروف بابن الصالح كان إماما يف الفقه  1

هو عليه ، مث رحل إىل املوصل والزم  واحلديث عارفا بالتفسري واألصول والنحو ورعا زاهدا وكان والد شيخ دمشق فتفقه
عماد الدين بن يونس مدة ، مث رحل إىل عراق العجم فالزم الرافعي حىت برع يف العلم ، تويف صبيحة يوم األربعاء 

/ 5، طبقات ابن السبكي  408/ 2اخلامس والعشرين من شهر ربيع اآلخر سنة ثالث وأربعني وستمائة وفيات األعيان 
  .ابن هداية اهللا 397/ 1عادة ، مفتاح الس 137

  .285/ 2هو احلافظ بكار بن قتيبة الثقفي حنفي املذهب وتوىل القضاء يف مصر وتويف داخل السجن مرآة اجلنان  2
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  األشباه والنظائر
  الكالم يف مباحث تتعلق بالكناية
  .عين وثقت نفسياآلن ي: ؛ فلما شهدا قال " املخصص"كالم الشافعي يف كالم رواه يف 

  .وهذا كان منه ورع وكان يف أوائل احلال ؛ حيث مل ينتشر كالم الشافعي انتشاره اآلن: قلت 
ما أجده يف كتابه مما : قال  -فضال عن الشافعي- فالتحرير يف مثل ذلك وسومة ، وإين لقاطع بأن الرافعي : وأما اآلن 

  .ال خيتلف النسخ فيه
كتب له عهدا وأشهد عليه عدلني ؛ فإن مل يشهد مل يلزم الناس طاعته إال أن يصدقوه على إذا وىل اإلمام رجال  : ومنها 

  .وقيل يكتفي بالكتاب" احلاوي"أحد الوجهني يف 
  .يكتفي بشرط ظهور الصدق يف خمايله: قال اإلمام 

  .االستفاضة تكفي: وقال اإلصطخري 



  .ة ، وعدمه إن مل حيصلقلت األرجح االكتفاء إن حصل به ظن الوالية ال ظن الكتاب
يف العزل ببلوغ : الوالية ، والعزل بالكتابة نقل الرافعي عن األحكام السلطانية االكتفاء باخلط يف الوالية ، وقال : ومنها 

  .املسألة. اخلرب اخلالف فيما إذا عزله لفظا أو كتب إليه عزلتك
  .بة ؛ فإن نوى وقعصريح ، وقيل لغو والصحيح كتا: إذا كتب الطالق فقيل : ومنها 
ال يكفي ، وخالفهم حممد بن : شهادة الشهود على ما كتب يف وصية مل يطلعا عليها ، قال مجاهري األصحاب : ومنها 

  .نصر والشيخ اإلمام
  .إذا وجد مع اللقيط رقعة فيها إن حتته دفينا وأنه له ؛ ففي اعتمادها وجهان: ومنها 
  :خر الضمان قال املاوردي والروياين يف آ: ومنها 

إذا كتب سفتجة بلفظ احلوالة ووردت على املكتوب إليه لزمه أداؤها إذا اعرتف بدين الكاتب وأنه كتابة أراد به احلوالة ، 
  .ويدين املكتوب له فإن أنكر شيئا من ذلك مل يلزمه

  .إلرادةومن أصحابنا من ألزمه إذا اعرتف بالكتاب والدين اعتمادا على العرف ولتعذر الوصول إىل ا
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  األشباه والنظائر
  الكالم يف مباحث تتعلق بالكناية

  .من كتب سالما يف كتاب وجب عل املكتوب إليه رد السالم إذا بلغه الكتاب" األذكار"قال النووي يف : ومنها 
  .املتويل والواحدي والرافعيوغريمها ، وزاد يف شرح املهذب أنه جيب الرد على الفور وعزاه إىل  1قال املتويل والواحدي

فأما الفورية بعد أصل الوجوب فظاهرة ؛ وإال مل يكن ردا ، وأما أصل وجوب الرد بالكتابة فرأيت من يشعر ا ألن 
  .الكتاب ليست صرحية

  .والظاهر الوجوب الطراد العرف بذلك: قلت 
  .هجيوز االعتماد على خط املفيت ، قاله القاضي احلسني يف فتاوي: ومنها 
جيوز اعتماد الراوي على مساع جزء وجد امسه مكتوبا فيه أنه مسعه إذا ظن ذلك باملعاصر واللقي وحنومها مما يغلب : ومنها 

  .على الظن وإن مل يتذكر وعليه العمل
  .وتوقف يف القاضي احلسني يف فتاويه ، وال وجه للتوقف ؛ فهذه ظنون معتضدة بالقرائن رمبا انتهت إىل القطع

  أن الكتابة هل يكون هلا كتابة ؟: ث الرابع املبح
أنت علي كامليتة أو الدم وقال أرد أا : فيما لو قال  - أنت على حرام- ذكر الرافعي يف كتاب الطالق يف أواخر مسألة 

  .ايةإن جعلناه صرحيا وجبت الكفارة ، أو الكناية فال ؛ ألنه ال يكون للكناية كن: على أن الشيخ أبا حامد قال . حرام
ال - لكن ال يكاد يتحقق هذا التصوير ألنه ينوي باللفظ معىن لفظ آخر : قال . وتبعه على هذا مجاعة: قال الرافعي 
  .نوى التحرمي أو نوى أنت علي حرام: وإذا كان املنوي املعىن فال فرق بني أن يقال  -صورة اللفظ



وز به عن لفظه ، وإال فال تعلق للفظ باملعىن البتة من نوى باللفظ معىن آخر فال بد أن يكون جي: وقد يقال : قلت 
  وتصري النية متجردة مع لفظ غري صاحل فال يؤثر ،

_________  
هو أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد النيسابوري الواحدي أصله من ساوة كان إماما يف النحو واللغة وغريها وأستاذ  1

التفسري منها البسيط والوسيط والوجيز ومنه أخذ الغزايل هذه األمساء ،  الفقه والتفسري يف عصره وله تصانيف معروفة يف
، غاية  240/ 5، ابن السبكي  168مات بنيسابور يف مجادى اآلخرة سنة مثان وستني وأربعمائة ، ابن هداية اهللا 

  .223/ 2، إنباه الرواة  464/ 2وفيات األعيان  523/ 1النهاية 
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  نظائراألشباه وال
  الكالم يف مباحث تتعلق بالكناية

ومىت جيوز به عنه كان هو الكناية عن الكناية وكان املانع للكناية عن الكناية نقل بضعفها ؛ فهي كااز عن ااز وااز 
  .ال يكون له جماز

فهو كما لو  : الرافعي ال يقع ألنه كناية عن ونوى ، قال : أنا منك بائن ونوى الطالق قال بعضهم : لو قال : منها 
  .كتب الصريح

  .فهذا كناية عن الكتابة: قلت 
  :فصل 

  ".إمنا األعمال بالنيات"جنز الكالم على قاعدة 
وأكثر تأثريها يف أبواب العبادات ، ومن مث أدخل بعضهم فيها تقسيما يف العبادات معزوا إىل املادوردي والبندنيجي وهو 

  .أن العبادات ثالثة أضرب
  .فيه الفعل دون الوجوب والتعيني ، كالطهارة واحلج والعمرة ما يشرتط

  .ما يشرتط فيه الفعل والوجوب دون التعيني ، كالكفارة والزكاة
  .وما يشرتط فيه الفعل والتعيني دون الوجوب ، كالصالة والصيام

هللا تعاىل أن عد التقسيم من وهذا تقسيم وليس بقاعدة فال ينبغي عدة من القواعد وسنبني يف آخر هذا الكتاب إن شاء ا
  .القواعد خطأ

وينجاز الكالم على هذا جنز الكالم على القواعد اخلمس ، وكنا بسبيل من بسط القول فيها أزيد مما ذكرناه ؛ غري أنا 
رمنا االختصار ولنذكر بعدها ما حيضرنا من القواعد ، وما عقدنا له هذا الكتاب من الزوائد ، والتتمات والتنبيهات 

  .اخلواتيمو 
؛ فإذا جنزت ذكرنا القواعد املخصوصة " القواعد العامة"والرأي أن نبتدئ بالقواعد اليت ال ختص بابا دون باب ونسميها 



وقد نذكر يف كل من القسمني ما هو من اآلخر لغرض يدعو إىل ذلك من تقدم . باألبواب ، ونلقبها بالقواعد اخلاصة
  .املسائل للوصول إىل سره

  مت بنجازها قواعد الفقه جبملته فنعقد بعدها بابا ملسائل كالمية فإذا جنزت
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  األشباه والنظائر
  الكالم يف مباحث تتعلق بالكناية

  .خيوض فيها أرباب أصول الديانات ، وهي مما ينشأ عنها فروع فقهيات ؛ فال بد للفقيه من االطالع عليها
لية يتخرج عليها فروع فقهية ، وهي أكثر من الباب قبله ، لشدة ارتباط الفقه عقدنا بابا ملسأئل أصو  1]جنزت[فإذا 

  .فإذا جنزت عقدنا بابا للكلمات العربية واملركبات النحوية يرتتب عليها فروع فقهية[بأصوله 
اخلالفيات للمآخذ املختلف فيها بني اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة هو يف احلقيقة كتاب يف  2]فإذا جنزت عقدنا بابا

يشتمل على أكثر من مسائل اخلالف ؛ فإذا جنزت أتينا بعدة فصول تشتمل على زوائد مهمات وأمور منبهات وخواتيم 
يتم بنجازها هذا اموع إن شاء اهللا تعاىل جمموعا مباركا خالفا نافعا مصنفه والناظر فيه يف الدنيا . هي كالتكميالت

  .إن شاء اهللا عودا على بدء... اهللا عليه وسلم واآلخرة بربكة سيدنا رسول اهللا صلى
_________  

  .يف ب جنز 1
  .سقط من ب 2
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  األشباه والنظائر
  ما أوجب أعظم األمرين: قاعدة 

  :القول يف القواعد العامة سوى اخلمس املتقدمة 
  ما أوجب أعظم األمرين: قاعدة 
  .3يوجب أهوما بعمومهما أوجب أعظم األمرين خبصوصه ، ال : قاعدة 

  : 4ومن مث مسائل
  .ال جيب على الزاين التعزير باملالمسة واملفاخذة ، فإن أعظم األمرين وهو احلد قد وجب: منها 

وهو اجللد بعموم  . زىن احملصن ملا أوجب أعظم احلدين وهو الرجم خبصوصه وهو زىن احملصن مل يوجب أهوما: ومنها 
  .؛ حيث مجع بني اجللد والرجم على احملصن 5ل ابن املنذركونه زىن ، ومن مث ضعف قو 



_________  
  .149، األشباه للسيوطي ص 131/ 3نظر املنثور للزركشي  1
  .انظر هذه املسائل يف املصدرين السابقني 2
قناع واملبسوط هو أبو بكر إبراهيم بن املنذر النيسابوري أحد األئمة األعالم له تصانيف كثرية كاإلمجاع واإلشراف واإل 3

  .مل يكن بتقيد مبذهب بل يدور مع ظهور الدليل: واألوسط ، قال الذهيب 
/ 3، وفيات األعيان  4/ 3، تذكرة احلفاظ  336/ 1، الوايف بالوفيات  27/ 5، لسان امليزان  126/ 2ابن السبكي 

  .59، ابن هداية اهللا ص 344
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  األشباه والنظائر
  ب أعظم األمرينما أوج: قاعدة 
خالفا للقاضي أيب الطيب الطربي يف أحد قوليه والرافعي أيضا يف آخر ترجيحه ؛ . ال ينتقض الوضوء خبروج املين: ومنها 

فإنه رجع ذلك يف كتابه املسمى باحملمود الذي صنفه يف الفقه ومات ومل يكمله ، وأشار يف كتاب احليض من الشرح 
  .ينتقض الوضوء خبروجه وإن أوجب أعظم األمرين وهو الغسل: ا والشيخ اإلمام رمحه اهللا قالو 

  ".السيف املسلول"وللشيخ اإلمام كالم على القاعدة يف كتاب 
  :تنبيه 

  :قد تنتقض القاعدة مبسائل 
  .باالتفاق: احليض فإنه يوجب أعظم األمرين خبصوص كونه حيضا ومع ذلك يوجب الوضوء ، قال املاوردي : منها 

  .2، أن احليض ال ينقض الوضوء وكذا النفاس 1ى االتفاق ممنوعة ؛ ففي لطيف ابن خريانغري أن دعو 
  :فصل 

  .يقرب من هذه القاعدة قاعدة أخرى
ومن مث لو شرب أو زىن مرارا ومل حيد حد حدا . 3وهي إذا اجتمع أمران من جنس واحد دخل أحدمها يف اآلخر غالبا

  .4واحدا
_________  

لي بن حممد بن خريان البغوي صاحب اللطيف درس عليه الشيخ أمحد بن رامني وكتابه اللطيف هو أبو احلسن بن ع 1
  .112دون التنبيه حجما كثري األبواب جدا ، ابن هداية اهللا ص

  .الوالدة توجب الغسل والوضوء: ومنها  2
نت بكرا ؛ ألنه يف مقابلة إزالة العني من اشرتى أمة شراء فاسدا ووطئها لزمه املهر الستمتاعه وأرش البكارة إذا كا: ومنها 

واملهر يف مقابلة استيفاء منفعة فلما اختلف سببهما مل مينع وجوما وهذا ما صححه الرافعي يف البيع وقيل يندرج األرش 



  .يف املهر وصححه يف باب الرد بالعيب
حيدون للقذف أوال مث يرمجون ، وذكر لو شهدوا على حمصن بالزىن فرجم مث رجعوا عن الشهادة اقتص منهم لكن : وفيها 

الرافعي يف كتاب الغنيمة أن من قاتل من أهل الكمال أكثر من غري أن يرضخ له مع السهم ؛ ذكره املسعودي وصاحب 
  .132/ 3التهذيب ومنهم من نازع كالمه فيه وقال من سهم املصاحل ما يليق باحلال ، املنثور 

  .126األشباه والنظائر للسيوطي  3
قال الرافعي وهل يقال وجب هلا حدود مث عادت إىل حد واحد أو مل جيب إال حد وجعلت الزنيات كاحلركات يف زنية  4

  .واحدة ؟ ذكروا فيه احتمالني
  .وهلذه القاعدة فروع فارجع إليها إن شئت يف املرجع السابق
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  األشباه والنظائر
  ما أوجب أعظم األمرين: قاعدة 

  .القاعد أعم من اليت قبلها ؛ ألن الشيئني من جنس واحد قد يكون أحدمها أعم من اآلخر وقد ال يكون 1]وهذه[
  :فصل 

  .وأشبه من هذه القاعدة بالقاعدة قبلها قاعدة أخرى
  .ال يلزم من ارتفاع اخلاص ارتفاع العام: ، وقد يقال  2أذا بطل اخلصوص بقي العموم: وهي 

  .بارة األصولينيتلك عبارة الفقهاء ، وهذه ع
وقد تنتفض القاعدة مبا إذا نوى االقتداء بزيد فبان عمرو فإنه ال يصح مع أن املرتفع خاص ، وهو االقتداء بفالن ، ال 

  .مطلق االقتداء
وجواب هذا قدمناه عن الشيخ اإلمام فسلمت القاعدة ، وهلذا أصل كالمي ستكون لنا عودة إىل ذكره يف مسائل الكالم 

 تعاىل وهو أن اجلنس هل يتقوم بالفصل وهو من خماضات احلكماء ، ال من موارد املتكلمني ؛ وإمنا يذكره إن شاء اهللا
  .وخرج منهم خمرج عليها 3]األصوليني[املتكلمون تبعا للحكماء ، وعن هذا األصل نشأت هذه القاعدة من 

  .قسيم تومها من هذا املخرج أن اجلواز أعم ال" وإذا نسخ الوجوب بقي اجلواز"
  .وقد تكلمنا على هذا يف أصول الفقه ، وخرج الفقهاء عليها مسائل

إذا فسدت الوكالة لكوا معلقة على شرط فتصرف الوكيل عند وجود الشرط فاألصح الصحة ، متسكا مبطلق : منها 
  .اإلذن
الطاعة قوالن خيتلف الرتجيح  إذا نوى مع الفريضة ما ينافيها وال ينايف النافلة فالفرض يبطل ويف بقاء عموم: ومنها 

  .حبسب الصور وهي كثرية 4]فيهما[
  .من أحرم بالظهر قبل الزوال فاألظهر ثالثها أا تنعقد نافلة إن كان له عذر: ومنها 



  لو وجد املسبوق اإلمام راكعا فأتى ببعض تكبرية اإلحرام يف الركوع مل: ومثله 
_________  

  .يف ب وهذا 1
  .182األشباه والنظائر للسيوطي ص،  111/ 1املنثور  2
  .يف ب األصول 3
  .يف ب بينهم 4
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  األشباه والنظائر
  ما أوجب أعظم األمرين: قاعدة 

  .ينعقد الفرض ، مث إن علم حترميه فاألظهر البطالن ، وإال فاألظهر االنعقاد
  .دركها األظهر صحتها نفاللو أحرم بفريضة منفردا مث أقيمت مجاعة فسلم من ركعتني لي: ومنها 
بالغرض قاعدا ، أو قلب املصلى  - القادر على القيام-لو وجد قاعدا املصلى خفة يف صالته فلم يقم ، أو أحرم : ومنها 

  .1]واهللا أعلم[فرضه نفال بال سبب ، فاألظهر البطالن يف الثالثة 
  يقع

_________  
  .سقط من األصل 1
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  راألشباه والنظائ
  ال يثبت حكم الشيء قبل وجوده: قاعدة 
  ال يثبت حكم الشيء قبل وجوده: قاعدة 

ما إذا : وهذا أصل مقرر قد ينقض بنحو . ال يثبت حكم املعلوم قبل وقوعه ، ليشمل املوجود واملعدوم: وإن شئت قل 
  :أتلفه أجنيب على قول  حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فإنه حينث إذا أتلفه قبل الغد وكذا إذا أتلف بنفسه أو

  وهل احلنث يف احلال حبصول اليأس أو بعد جميء الغد ؟
  .ثبت حكم الغد قبل وجوده: فعلى القول بأنه حينث يف احلال يقال : فيه قوالن أو وجهان 

  .ىنملا حصل اليأس اآلن كنا على قطع بفوات احمللوف عليه غدا ؛ فلم يكن النتظار غدا مع: وطريق اجلواب أن نقول 
وتظهر فائدته فيما لو كان معسرا . تأخر احلنث إىل الغد - 1وبه قطع ابن كج- هذا على هذا القول ، واألرجح عندنا 



حينث قبل الغد ولو مات احلالف قبل الغد أو أعسر : يكفر الصوم ؛ فيجوز له أن ينوي صوم الغد عن كفارته إن قلنا 
  .وقلنا يعترب يف الكفارة حال الوجوب

  هلذا الفرع وأشباهه التفات على أصل آخر يقع: هذا فنقوِل  2]تعرف[إذا 
_________  

يوسف بن أمحد بن كج القاضي أبو القاسم الدنيوري أحد األئمة املشهورين وحفاظ املذهب املصنفني وأصحاب  1
 املذهب وكج بكاف الوجوه املتقنني تفقه بأيب احلسني بن القطان وحضر جملس الداركي وانتهت إليه الرئاسة ببالده يف

تويف ليلة السابع . مفتوحة وجيم مشدودة وهي يف اللغة للجص الذي تبيض به احليطان ومن تصانيفه التجريد وهو مطول
/ 3، شذرات الذهب  63/ 6والعشرين من شهر رمضان سنة مخس وأربعمائة قتيال قتله العيارون ، وفيات األعيان 

  .198/ 1، ابن قاضي شهبة  177
  .ب عرفويف  2
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  األشباه والنظائر
  ال يثبت حكم الشيء قبل وجوده: قاعدة 

  كاملستثىن عن هذا األصل ، وهو أن ما قارب الشيء هل يعطى حكمه ؟
  املتوقع هل جيعل كالواقع ؟: وقريب من هذه العبارة قوهلم 

  املشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل ؟: وكذلك قوهلم 
  .هل العربة باحلال أو املآل:  وكذلك قوهلم

  .هل النظر إىل حال التعلق أو حال وجود الصفة: وكذلك قوهلم 
  .وال بد من عقد فصول هلذه العبارات نرى قبل ذكرها أن نشرح ومنيز ما التفاوت بينها

  .آكله فيه فهو مسألة الطعام التألف قبل الغد احمللوف على: علم أنه سيقع  1غري الواقع إن كان مما: فنقول 
وإال فإن مل يكن قريبا من الوقوع فال يعطي حكم الواقع ، وإن كان قريبا فهو مسألة ما قارب الشيء هل يعطي حكمه ؟ 

املتوقع هل يكون كالواقع ؟ واملشرف على الزوال هل يكون كالزائل ؟ لشموهلا األمرين ؛ غري أن : وهي أعم من قولنا 
  .املشرف على الزوال كالزائل يشبه أن خيتص مبا سيعدم: خيتص مبا سيوجد ، وقولنا  املتوقع كالواقع يشبه أن: قولنا 

  .الذي سيعدم حكم املعدوم 2]وهنا املوجود[فيعطي هناك املعدوم الذي سيوجد حكم املوجود 
  .ما قارب الشيء أعطي حكمه عموم وخصوص: هل العربة باحلال أو املآل بينه وبني قولنا : وقولنا 

من حيث أنا نعطي الشيء يف كل من حاليت احلال واملآل حكم األمرين معا ؛ سواء كان أحدمها مقارنا لآلخر  فإنه أعم
  .أم ال

  .وأخص ، من حيث إن مقاربة الشيء يعطي حكمه وإن مل يكن موضوعا ألن يؤول إليه



هل النظر إىل احلال أو املآل ، :  هل النظر إىل التعليق أو إىل احلال وجود الصفة ؟ هل هو أخص من قولنا: وأما قولنا 
  .ألن النظر إىل احلال أو املآل ال خيتص بصيغ التعليقات ؛ بل جيري يف التعليقات وغريها

_________  
  .يف ب إن كان مما علم 1
  .سقط من أ واملثبت من ب 2
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  األشباه والنظائر
  ال يثبت حكم الشيء قبل وجوده: قاعدة 
  :فصل 
قنا أن الفعل املأمور به أو الذي حياول املكلف وقوعه لغرض ما أو الذي علق على وقوعه أمرا ما ال يقع ملانع إذا حتق

أو ال نعطيه ذلك بل . حتققنا أن يقع يف أثنائه أو قبله أو غري ذلك ؛ فهل نعطيه اآلن حكم الفائت وترتب مقتضى فواته
ختتص هذه العبارات ويقال أعطي الشيء حكم الفائت هل يستدعي جيري عليه حكم عدم فواته إىل أن يقع فواته وقد 

هل العربة باحلل أو املآل الختصاص هذا بأن ما : وقوع فواته أو يكتفي بتحقيق ذلك ، وقد علمت أن هذا غري قولنا 
  .هو متحقق الفوات مستقال هل يعطي حكم الفوات قبل حصوله وفيه مسائل

  .أكلن هذا الرغيف غدا فتلف قبل الغد وقد قدمناهاما إذا حلف لي: أجدرها بالتقدمي 
لو كان القميص ؛ حبيث تظهر منه العورة عند الركوع وال تظهر عند القيام فهل تنعقد صالته مث إذا ركع تبطل ، : ومنها 

  أو ال تنعقد أصال ؟
  .ا على عاتقه قبل الركوعألقي ثوب 1]إذا[فيه وجهان تظهر فائدما فيما لو اقتدى به غريه قبل الركول ، وفيما 

من عليه عشرة أيام من رمضان فلم يقضها حىت بقي من شعبان مخسة أيام ؛ فهل جيب عليه فدية ما ال يسعه : ومنها 
  الوقت يف احلال ، أو ال جيب إىل أن يدخل رمضان ؟

  .فيه وجهان شبههما الرافعي وغريه مبا إذا حلف ليشربن ماء هذا الكوز غدا فانصب قبل الغد
  .ويف هذه العبارة نظر ؛ ألن الصحيح فيما إذا انصب نفسه عدم احلنث 2]اإلمام[قال الشيخ 
ما يقوله أبو حيىي البلخي ،  3]على[إذا مل يزل عذره إال ذلك الوقت ، وال شك أنه ال جيب عليه شيء إال : ونظريه هنا 

  .ا صب هو املاء فإنه حينثفيجب فرض املسألة فيما إذا كان التمكن سابقا وحينئذ يشبه مبا إذ
_________  

  .يف ب لو 1
  .سقط من أ واملثبت من ب 2



  .سقط يف ب 3
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  األشباه والنظائر
  ال يثبت حكم الشيء قبل وجوده: قاعدة 

ثاين ، الذي أورده بن كج هو ال: ويف وقت حنثه الوجهان ، ومل يصح الرافعي منهما ، يف كتاب األميان شيئا ؛ وإمنا قال 
  .ال يلزم إال عند جميء رمضان: وعلى قياسه هنا . يعين أنه ال حينث إال عند جميء الغد

  .على املسألة كالم نفيس أزيد من هذا يف تفاريقها ذكره يف كتاب الصوم ال بد من معادوته -رمحه اهللا-وللوالد 
اجلنس عن احملل ؛ فقيل ينتجز حكم االنقطاع  لو أسلم فيما يعم وجوده عند احملل فعرضت آفة علم ا انقطاع: ومنها 

واألصح يتأخر إىل احملل ومنها لو نوى يف الركعة األوىل اخلروج من الصالة يف الثانية أو علق اخلروج بشيء -يف احلال 
يف يوجد ال حمالة يف صالته بطلت يف احلال على الصحيح ، وكذا لو علق مبا حيتمل حصوله على األصح والثاين ال تبطل 

  .احلال وعليه فاألصح أا تبطل إذا وجدت الصفة وهو ذاهل عن التعليق كما لو كان ذاكرا
مطلقا إال : على وجه ليس ملن عليه دين مؤ جل السفر بعيد إذن الدائن إن كان الدين حيل قبل رجوعه ، وقيل : ومنها 

املرتزقة ، والصحيح ليس له منعه مطلقا ؛ إذ ال إال أن يكون من : إال أن حيلف وفاء ، وقيل : أن يقيم كفيال ، وقيل 
  .مطالبة له يف احلال

  :فصل 
أو ال  1]أوله[قريب املآخذ من هذه املسائل ما عرف تطرق البطالن إليه لو وقع ؛ فهل ميتنع إيقاعه ويكون باطال من 

  يبطل جميء سبب البطالن ؟
  .ف يف صورهل يصح مث يفسد ، أو ال يصح أصال ؟ فيه خال: ولك أن تقول 

إذا فرق اإلمام الناس يف صالة اخلوف الرباعية أربع فرق فصلى بكل فرقة ركعة صحت صالة اجلميع يف : منها 
  .2]األظهر[

  .تصح صالة اإلمام والطائفة الرابعة: ويف قول 
انية ؛ ألما فارقتا قبل ويف ثالث تبطل صالة اإلمام باالنتظار الواقع يف الركعة الثالثة ، وتصح صالة الطائفة األوىل والث

  .طريان املبطل ، والفرق يف الثالثة والرابعة بني أن يعلموا بطالن صالة اإلمام أو ال
_________  

  .سقط يف ب 1
  .يف ب الظهر 2
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  األشباه والنظائر
  ال يثبت حكم الشيء قبل وجوده: قاعدة 

  .ث الواقع يف الركعة وبطالن الصالة الرابعة إن علمتبطالن صالة اإلمام باالنتظار الثال: ويف رابع 
  .بطالن صالة اجلميع: واخلامس 

إذا كانت عورته ال ترى يف حالة القيام يف الصالة ولكن ترى يف الركوع كما لو كان على إزاره ثقبة فجمع الثوب : ومنها 
 الركوع ومل حيصل ذلك بطلت ، وتظهر فائدة عليها بيده ؛ ففي انعقاد الصالة وجهان أصحهما االنعقاد ، مث انتهى إىل

  .اقتدى به غريه قبل الركوع ، وفيما إذا لو ألقى ثوبا على عاتقه قبل الركوع 1]إذا[اخلالف فيما 
  .وحيتمل فائدة أخرى ، إذا صلى على جنازة: قال األصبحي يف كتاب املعني 

  .يهاوحيتمل القطع بالصحة يف صالة اجلنازة ؛ إذ ال ركوع ف: قال 
  .إذا قصر حىت فرغت مدة اخلف وهو يف الصالة بطلت ، ومل يتخرج على القولني يف سبق احلدث: ومنها 

مبا إذا مل يكن عاملا حني الدخول يف الصالة بأن املدة  - رمحه اهللا-كذا أطلقه األصحاب ، وقيده الشيخ اإلمام الوالد 
مع القطع بأن البطالن يعرض - إن الصالة ال تنعقد ؛ ألن انعقادها : قال أما إذا علم فيتجه أن يقال . تنقضي يف أثنائها

  .بعيد - هلا
  .وليس كمن تنكشف عورته عند الركوع ؛ ألن هناك ال يقطع بالبطالن بل الصحة ممكنة بأن يسرتها عند الركوع: قال 

مدافعة األخبثني وهو يعلم أنه  لو شرع يف الصالة على: قضيتها أن يقال : قال الرافعي على مساق هذه املسألة : ومنها 
  .ال تبقي له قوة التماسك يف أثنائها ووقع ما علمه تبطل صالته ، وال خيرج على قول سبق احلدث وتبعه النووي

  .ينبغي أن يقال ما قلناه من التفصيل: قال الشيخ اإلمام والدي 
بالصوم وهذا ال خالف فيه ؛ ألن املانع مل يوجد من علمت أا حتيض يف أثناء النهار وجب عليها افتتاح اليوم : ومنها 

  .، وكل جزء من أجزاء النهار مطلوب فيه الصوم ، ما مل يكن املانع قائًما
  .لكنس املسجد جاز وإن ظن طروء احليض -أشرفت على احليض- استأجر امرأة : ومنها 

_________  
  .يف ب لو 1
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  األشباه والنظائر
  بت حكم الشيء قبل وجودهال يث: قاعدة 

والفرق أن الكنس يف اجلملة جائز ، واألصل عدم . وللقاضي احلسني احتمال فيه كالسن والوجعة إذا احتمل زوال األمل



  .طرو احليض
  :تنبيه 

  .ههذه املسائل قريبة املأخذ من املسألة الكالمية ، وهي التكليف مبا علم اآلمر أو املأمور انتفاء شرط وقوعه عند وقت
  .ولنا يف شرح املختصر كالم نفيس على املسألة وخترجيات لطيفة

  :فصل 
  ما ال يستمر صحته لو قوع فهل يصح مث يفسد ؟: قريب املأخذ من قولنا 

  وجب مث سقط أو مل جيب أصال ؟: ما ال قرار لوجوبه إذا حضر سبب وجوده ؛ فهل نقول : يصح رأسا ؟ قولنا : أوال 
  .فيه خالف يف مسائل

  .1]فيه وجهان. إذا وجب القصاص على رجل فورث القصاص ولده: [ها من
  .إذا زوج عبد بأمته ؛ فهل جيب املهر مث يسقط أو ال جيب أصال: ومنها 
  .إذا مل يدرك من الوقت قدر الفرض: ومنها 

  .والصحيح ال. جتب الصالة إذا أدرك بعض الفرض كما يف آخر الوقت: قال أبو حيىي البلخي 
  صحاب بأنه يف آخر الوقت ميكنه البناء على ما أدرك بعد الوقت ، وهنا ال ميكن التقدمي على الوقت ؛وفرق األ

يف شرح -غري أم ترددوا يف أنه هل سقط الوجوب بعد ثبوته ، أو تبني عدم الوجوب رأسا والذي صرح به النووي 
صحاب يقتضي األول ، وجعلوا الوجوب بأول الوقت رمحه اهللا وكالم األ 2]الوالد[الثاين ، قال الشيخ اإلمام  -املهذب

  .واالستقرار بالتمكن كما يف الزكاة
إن القراءة جتب على املأموم املسبوق ويتحملها اإلمام عنه أو : الفاحتة متعينة إال يف ركعة املسبوق ، وهل نقول : ومنها 

  ال جتب أصال ؟
_________  

  .هذا الفرع سقط يف ب 1
  .سقط من ب 2
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  ال يثبت حكم الشيء قبل وجوده: قاعدة 

  .أصحهما األول: وجهان 
وجبت مث سقطت ، وحيتمل أن يقال بل الوجوب باق ، وقد جعل الشارع فعل اإلمام هلا على : فعليه حيتمل أن يقال 

  .القول بالتحمل كفعل املأموم
طاع احلج قبل عرفة بيوم وبينه وبينها شهر ومات يف تلك السنة أن احلج اقتضى كالم ابن الصالح أن من است: ومنها 



  .وجب عليه مث سقط
  .وهذا ال يقوله أحد وال يظن بابن الصالح وإن أومهته عبارته: يف كتاب احلج من شرح املنهاج  - رمحه اهللا- قال الوالد 

  الزيادة ثبتت مث ردت ، أو تبني أا مل تنفذ ؟:  إذا رد الوارث تصرف املريض فيما زاد على الثلث ؛ فهل نقول: ومنها 
  .فيه قوالن حكامها اإلمام يف كتاب العتق يف الفروع املنثورة

بشعر بالدفع إليها  -على ما ذكر الرافعي وغريه-فالرجوع عليها ولفظ الرجوع : إذا غرت الزوج قال األصحاب : ومنها 
أنه ال معىن للدفع واالسرتداد ، ويعود معىن الرجوع إىل أنه ال  1]و حامدأب[ولكن ذكر الشيخ : قال . مث االسرتداد منها

  .يغرم
إذا خرج من مكة ، ومل يطف للوداع فعليه دم ؛ فإن عاد قبل مسافة القصر سقط الدم على الصحيح ، كذا : ومنها 

نه وجب ، وكذلك نازع يف يف كو  - رمحه اهللا- عبارة األصحاب ، وظاهر السقوط أنه وجب مث سقط ونازع الشيخ اإلمام 
  نظريه من جماوزة امليقات عند ذكر اخلالف يف احلكم باإلساءة هل يتوقف على عدم عوده ؟

_________  
  .يف ب واإلمام 1
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  القول يف أنه هل االعتبار باحلال أو باملآل

  "1القول يف أنه هل االعتبار باحلال أو باملآل"
  .أصل كبري يتخرج عليه مسائل هي أمهات يف أنفسها وقواعد يف أبوااوهذا 
  هل االعتبار بالتكافؤ يف القصاص حبالة اجلرح أو حبالة الزهوق ؟: منها 

  حال اإلقرار أو حال املوت ؟ -باإلقرار للوارث بكونه وارثا  2]االعتبار[هل : ومنها 
  .ريض حبال الوصية أو حال املوتهل االعتبار بالثلث الذي يتصرف فيه امل: ومنها 

_________  
  .178/ انظر األشباه والنظائر للسيوطي  1
  .سقط من ب 2
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  .هل االعتبار يف الصالة املقضية حبال األداء أو حبال القضاء: ومنها 
  .تعجيل الزكاة حبال احلول أو حال التعجيل هل االعتبار يف: ومنها 
  .هل االعتبار يف الكفارة املرتبة حبال الوجوب أو حبال األداء: ومنها 
  هل االعتبار حبال التوكيل أو حبال إنشاء التصرف ؟: ومنها 
النظر إىل حال هل : وهذا يدخل يف قولنا . هل االعتبار طالق السنة والبدعة حبال الوقوع أو حبال التعليق: ومنها 

  التعليق أو حال وجود الصفة ؟
  .وهذه القواعد رمبا نذكر كال منها مع ما تيسر من فروعه يف بابه إن شاء اهللا تعاىل

  :ولنذكر هنا ما هو من أصل قولنا 
  .هل االعتبار باحلال أو باملآل

  ".القول فيما جزم فيه بأن االعتبار باحلال"
  :وذلك يف مسائل 

يل للصيب هبة من يعتق عليه إذا كان معسرا ؛ ألنه ال يلزمه نفقته يف احلال ؛ فكان يف قبول هذه اهلبة يقبل الو : منها 
حتصيل خري ، وهو العتق ، بال ضرر ، وال ينظر إىل ما لعله يتوقع من حصول يسار للصيب وإعسار هلذا القريب ، ألن 

  .هذا ليس يتحقق أنه آيل
  ".باملآل القول فيما جزم فيه بأن االعتبار"

  :وهو يف مسائل 
  .بيع اجلحش الصغري جائز وإن مل ينفع حاال ، لتوقع النفع به مآال: منها 

املساقاة على ما ال يثمر يف السنة ويثمر بعدها جائز ؛ خبالف إجازة اجلحش الصغري ؛ ألن موضع اإلجارة : ومنها 
  .يهاتأخر الثمار حمتمل ف 1]إذ[وال كذلك املساقاة . تعجيل املنفعة

كذا فرق الرافعي ، وبه يظهر لك أن املنفعة املشروطة يف البيع غري املنفعة املشروطة يف اإلجارة ؛ إذ تلك أعم من كوا 
  .وال كذلك اإلجارة. حاال أو مآال

  .2اقتناء الكلب الكبري لتعلم الصيد ، قال النووي اتفق األصحاب على جوازه: ومنها 
_________  

  .يف ب أن 1
  .جواز التيمم ملن معه ماء حيتاج إىل شربه يف املآل ال يف احلال ومنها 2
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  ".القول فيما اختلف فيه هل يعترب فيه احلال أو املآل"
  .وهو يف مسائل

  .تربية جرو الكلب ملا يباح تربية الكبري له: منها 
  .بيع احلمار الزمن: ها ومن

  .1درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل: قاعدة 
كانت املصلحة أوىل . يرجع حاصل جمموعها إىل أن املصلحة إذا عظم وقوعها وكان وقع املفسدة: ويستثىن مسائل 

  .باالعتبار
املتحرية  - أن درء املفاسد أوىل ويظهر بذلك أن درس املفاسد ؛ إمنا يرتجح على جلب املصاحل إذا استويا فما استثىن من 

وكذلك . ومل حيتط لدرء املفسدة احلاصلة من الصالة عن احليض. ؛ فعليها صالة الفرائض أبدا احتياطا ملصلحة الصالة
  .راتبة كانت أو غريها-ال مينع منها على األصح ؛ ألا من مهمات الدين فال مينع منها . صالة النافلة أيضا

  .2التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله ما ال يقبل: قاعدة 
وهذا أصل اتفق عليه الفريقان ، وبىن عليه أبو حنيفة رمحه اهللا أن املوصى إليه يف نوع من التصرف يصري وصيا مطلقا ظنا 

فعدى اإلذن له يف نوع . د املأذونوالوالية ال تتجزأ ، وكذلك فعل يف العب: منه أن الوصية ال يتجزأ ؛ لكوا والية قال 
  .إىل سائر األنواع ولسنا نسلم له عدم التجزيء

  :ويف القاعدة فروع 
  .أنت طالق نصف طلقة أو بعضك طالق طلقة ، ال فرق بني اختيار بعض الطالق أو طالق البعض: إذا قال : منها 

  .إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه سقط: ومنها 
_________  

اء الشارع باملنهيات أشد من اعتنائه باملأمورات ، ولذلك قال صلى اهللا عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ألن اعتن 1
  .ما استطعتم وإذا يتكم عن شيء فاجتنبوه

  .160، األشباه للسيوطي  153/ 3املنثور  2
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  .إذا عفا الشفيع عن بعض حقه فاألصح سقوط كله: ومنها 
  .ال يسقط شيء ألن التبعيض تعذر: والثاين 

  .وما الشفعة مما يسقط بالشبهة ؛ ففارقت القصاص ، فغلب جانب الثبوت
  .تبعيض ؛ ألنه حق مايل قابل لالنقسام ، ففارق القصاص والطالق: والثالث 



  شخص إذا استأثره ؟ هل لإلمام أن يرق بعض: ومنها 
  .فإذا أضرب الرق على بعضه رق كله. ال: فيه وجهان ؛ فإن قلنا 

ال يرق ، شيء وضعفه ابن الرفعة بأن يف إرقاق كله درء القتل وهو يسقط الشبهة  : وكان جيوز أن يقال : قال الرافعي 
  .كالقصاص ، مث وجهه بنظريه يف الشفعة

  .اق بعضه يف درء القصاص ال يف اإلرقاقيعمل بإرق: وكان جيوز أن يقال : قلت 
رددت املعيبة منهما ؛ فاألصح ال يكون ردا : إذا اشرتى عبدين فوجد بأحدمها عيبا ومل جيوز إفراده بالرد فلو قال : ومنها 

  .1يكون: هلما ، وقيل 
  :فصل 

  .سبيل إىل التبعيض فيلغو 2]وال[وقد ال يكون اختيار بعضه اختيارا لكله 
  :ائل وذلك يف مس

  .كما تقدم ، واإلرقاق على حبث الرافعي  - على وجه-حق الشفعة : منها 
الرافعي يف باب الشفعة أن العفو عن بعضه ال يوجب سقوط شيء ، واستشهد به للوجه  3]ذكره[حد القذف : ومنها 

" شر املنهاج"الد يف الصائر إىل أن العفو عن بعض الشفعة ال يسقط شيئا منها وتبعه مجاعة آخرهم الشيخ اإلمام الو 
: حد القذف ؛ وإمنا ذكره يف مسألة عفو بعض الورثة ، وفيها األوجه املشهورة ، أصحها  4]باب[وهذا فرع مل يذكره يف 

  .وهو يؤيد أن حد القذف ال يتبعض. أن ملن بقي استيفاء مجيعه
  وإن سلم أنه ال يتبعض فال بد أن يطرقه اخلالف يف أنه هل يسقط كله أ: وأقول 

_________  
  .ومنها إذا قال أحرمت بنصف تسك انعقد بنسك كالطالق كما يف زوائد الروضة وال نظري هلا يف العبادات 1
  .سقط من ب 2
  .سقط من ب 3
  .سقط من ب 4
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الشفعاء ، مث إين ال أسلم أنه ال يتبعض فإنه جلدات معروفة العدد ، وال ريب يلغو كما يف عفو بعض الورثة وعفو بعض 
يف أن املستحق لو عفا بعد ما أصاب القاذف بعضها سقط ما بقي منها ؛ فكذلك إذا أسقط منها يف االبتداء قدرا 

مل يقل أحد يف مسألة معلوماز وإذا تأملت ما قلته من تبعيض القذف وما قاله بعضهم من تبعيض الشفعة وعلمت أنه 
  .علمت سالمة القاعدة من النقض -غري حبث الرافعي-اإلرقاق بأنه يلغو 



  :فصل 
إذا رجعنا اختيار بعض ما ال يتجزأ اختيارا لكله فهل اختياره للبعض نفس اختياره للكل ؛ وإمنا هو عرب بالبعض عن 

  .التجزؤالكل ؟ أو اختيار ذلك البعض مث يسري منه إىل غريه لضرورة عدم 
  .فيه خالف شهري يف مسائل

أنت : قوله : وأما تبعيض العتق فال أعرفه مسطورا ، وهو مثل . طالق بعضها ، وتبعيض طالقها ، وعتق البعض: منها 
أنت حر نصف : ونصف حرية ويعمل بقوله : يبطل قوله : حر نصف حرية ، والذي يظهر أنه لغو وحيتمل أن يقال 

  .حرية
  .وإن مل يقل بنظريه يف البيع والفرق قوة العتق وسرعة نفوذه: غو ، وحيتمل أن يقال والذي يظهر أنه ل

  :تنبيه 
طالق بعضها ، و تبعيض طالقها وعتق البعِض ، وتبعيض العتق ، واستحسنت هذه العبارة : إذا وقفت على قولنا 

  .ورشاقتها ، انتقل ذهنك إىل نظائرها
كما ال يعترب حكم احمللوف باليمني ال يعترب حكم اليمني : ب الكفارة قبل احلنث قول اإلمام يف النهاية يف با: ومنها 

  .باحمللوف عليه ؛ ذكره توجيها للقول بأن تقدمي الكفارة على احلنث وإن كان حمظورًا جائز
  .الواجب يف الطهارة عندنا املاء املطلق فال جيوز املتغري كثريا مبستغىن عنه: قول بعض علمائنا : ومنها 

  .مطلق املاء: وعند أيب حنيفة 
  مباحثة يف الفرق بني العبارتني صنف من -رمحه اهللا- ووقعت بيين وبني الوالد 
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  .أنه ال فرق بينهما 2]وقرر[يف ذلك  1]مصنفا[أجلها 
بل لو ابتدأ من مؤخرة  - وهو أعاله-ب عند أول غسل الوجه ، ال عند غسل أول الوجه أن النية يف الوضوء جت: منها 

  .وجهه ونوى صح
وكل هذه عبارات خيتلف املعىن فيها بالتقدمي والتأخري . ال والء ملعتق األب مع أيب املعتق ، وهي مسألة التعجيز: ومنها 

وقد وقع يف . صحيح ، خشية الوقوع يف الغلطتستدعي حضور ذهن  - رد العجز على الصدر: يسميها األديب - 
َوقُوُلوا ِحطٌة َواْدُخُلوا اْلَباَب {:  4، ويف األعراف} َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجًدا َوُقوُلوا ِحطةٌ { 3الكتاب العزيز يف سورة البقرة

  .}ُسجًدا
ُقْل ِإن ُهَدى اللِه {" 8واألنعام 7ويف البقرة. }ِئَني َوالنَصاَرىَوالصابِ { 6، ويف احلج} َوالنَصاَرى َوالصابِِئنيَ {:  5ويف البقرة
  .}ُقْل ِإن اْهلَُدى ُهَدى اللهِ {. 9ويف آل عمران} ُهَو اْهلَُدى



  .}َشِهيًدا َعَلْيُكمْ {:  11، ويف احلج} َوَيُكوَن الرُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا{:  10ويف البقرة
  .}ِلَغْريِ اللِه بِهِ {، وباقي القرآن } أُِهل بِِه ِلَغْريِ اللهِ  َوَما{:  12ويف البقرة
  .}ِمما َكَسُبوا َعَلى َشْيءٍ {،  14ويف إبراهيم} ال يـَْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء ِمما َكَسُبوا{:  13يف البقرة

  .}ُلوبُُكمْ بِِه قُـ {:  16ويف األنفال} َولَِتْطَمِئن قـُُلوبُُكْم بِهِ {:  15ويف آل عمران
  .}ُكونُوا قـَواِمَني لِلِه ُشَهَداَء بِاْلِقْسطِ {:  18ويف املائدة} ُكونُوا قـَواِمَني بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء لِلهِ {:  17يف النساء

_________  
  .يف ب تصنيفا 1
  .ويف ب وقوي 2
  .58: آية  3
  .17: آية  4
  .62: آية  5
  .17: آية  6
  .120: آية  7
  .71: آية  8
  .73: آية  9

  .143: آية  10
  .78: آية  11
  .173: آية  12
  .264: آية  13
  .118: آية  14
  .126: آية  15
  .10: آية  16
  .135: آية  17
  .8: آية  18
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  .}َخاِلُق ُكل َشْيٍء ال ِإَلَه ِإال ُهوَ {:  2ويف املؤمن} ُكل َشْيءٍ   ال إَِلَه ِإال ُهَو َخاِلقُ {:  1يف األنعام



  .}َحنُْن نـَْرزُقـُُهْم َوِإياُكمْ {:  4ويف بين إسرائيل} َحنُْن نـَْرزُُقُكْم َوِإياُهمْ {:  3يف األنعام
  .}ِفيِه َمَواِخرَ {:  6ويف فاطر} َوتـََرى اْلُفْلَك َمَواِخَر ِفيهِ {:  5ويف النحل

  .}ِيف َهَذا اْلُقْرآِن لِلناسِ {:  8ويف الكهف} َوَلَقْد َصرفْـَنا لِلناِس ِيف َهَذا اْلُقْرآنِ {:  7يف بين إسرائيل
َنُكمْ {:  9يف بين إسرائيل َنُكْم َشِهيًدا{:  10ويف العنكبوت} ُقْل َكَفى بِاللِه َشِهيًدا بـَْيِين َوبـَيـْ   .}بـَْيِين َوبـَيـْ

  .}َلَقْد ُوِعْدنَا َهَذا َحنُْن َوآبَاُؤنَا ِمْن قـَْبلُ {:  12ويف النمل} َلَقْد ُوِعْدنَا َحنُْن َوآبَاُؤنَا َهَذا ِمْن قـَْبلُ {:  11يف املؤمنني
  .}َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعى{:  14ويف يس} َوَجاَء َرُجٌل ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسَعى{:  13يف القصص

  :فصل 
  .اختيار بعض ما ال يتجزأ اختيار لكله: قولنا 

احلكم على بعض ما ال يتجزأ بنفي أو : وقد يعرب عن الغرض بعبارة هي أعم من تلك فيقال . هي عبارة األصحاب
  .إثبات حكم على كله

جلنني ال تتجزأ عند بعض ولنذكر مسألة من هذا القبيل يتضح ا املقصود ؛ فنقول اعتقد الرافعي أن الغرة الواجبة يف ا
  ثالثة أوجه - احملكوم له باليهودية أو النصرانية- أصحابنا ، فحكى يف اجلنني 

_________  
  .102: آية  1
  .62: آية  2
  .151: آية  3
  .31: آية  4
  .14: آية  5
  .12: آية  6
  .41: آية  7
  .54: آية  8
  .96: آية  9

  .52: آية  10
  .83: آية  11
  .68: آية  12
  .20: آية  13
  .20: آية  14
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  األشباه والنظائر
  القول يف أنه هل االعتبار باحلال أو باملآل

  .وجوب غرة وال يقال بالتسوية بينه وبني اجلنني املسلم ؛ ألنه ال سبيل إىل اإلهدار وال إىل جتزئة الغرة: إحداها 
وهذان الوجهان على معتقد الرافعي ناشئان . والكافر وامتناع التجزئةال جيب شيء المتناع التسوية بني املسلم : وثانيها 

  .أنه جيب ثلث ما جيب يف اجلنني املسلم: عن اعتقاد عدم التجزئة وأصحها 
وقد اتضح غرضنا بذكر هذه املسألة ، وإن كانت يف الرافعي غري حمررة ، وألن الوجه األول غري معروف يف املذهب ، 

أنه جيب عبد ناقص القيمة نسبته غلى دية الكافر  . يف الرافعي من وجه حكاه اإلمام يف النهايةوغالب الظن أنه وهم 
كنسبة مخس من اإلبل إىل دية املسلم ؛ فالتسوية واقعة يف وجوب أصل العبد ، ال يف استواء العبدين ؛ فال قائل بأن 

  .الغرة الواجبة يف املسلم تساوي الواجبة يف الكافر
؛ إذ ال يعرف قائل بإهدار اجلنني الكافر وإمنا هو وهم يف الرافعي من وجه حكاه اإلمام أيضا عن املراوزة وكذلك الثاين 

  .أن الغرة ال مدخل هلا يف اجلنني الكافر فال جيب فيه عبد وال جزء من عبد
مام يف النهاية قبل وليس مراد اإلمام أنه ال جيب شيء أصال ؛ بل ال جيب غرة ، وجتب عشر دية األم كما صرح به اإل

  .هذه العبارة املومهة بنحو أربعة أسطر
توهم أنه ال جيب شيء فأطلق العبارة يف ذلك ، فتبعه - ولكن الغزايل ملا رأى اإلمام ، ال مدخل للغرة يف جنني الكافر 

  .الرافعي
تعليقه على  2]يف[يف ذلك  وأطال - رمحه اهللا- ابن الفركاح  1]الدين[الشيخ برهان  - يف الرافعي- نبه على هذا املوضع 

  .التنبيه
  .االحتياط أن جنعل املعدوم كاملوجود واملوهوم كاحملقق وما يرى على بعض الوجوه ال يرى إال على كلها: قاعدة 

فال خيفى أنه  3}اْجَتِنُبوا َكِثريًا ِمَن الظن ِإن بـَْعَض الظن ِإمثٌْ {: وقد اتفق يل مرة االستدالل على هذه القاعدة بقوله تعاىل 
مثال جعل . أمر باجتناب بعض ما ليس بإمث خشية من الوقوع فيما هو إمث ؛ وذلك هو االحتياط ، وهو استنباط جيد

  املعدوم
_________  

  .سقط يف ب 1
  .سقط يف ب 2
  .12احلجرات آية  3
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  األشباه والنظائر
  القول يف أنه هل االعتبار باحلال أو باملآل



  .املنافع املعقود عليها يف اإلجارة ؛ فإنا جنعلها كاملوجود نورد العقد عليها: املوجود ك
أكثر أحكام اخلنثى املشكل ، وقد أفرد بعض أئمتنا كتابا بأحكام اخلناثى ؛ فال معىن : ومثال املوهوم اعول كاحملقق 

  .للتطويل بتعديدها
على كلها تارك الصالة نسي عينها من اخلمس ؛ فإنا نوجب عليه ومثال جعل ما يرى على بعض الوجوه ال يرى إال 

يطول استقصاؤها يرجع  1]كثرية[واعلم أن مسائل االحتياط . اخلمس وإن كانت الرباءة ، يف نفس األمر حتصل بواحدة
ضا ، وقد االحتياط قد يكون لتحصيل املنفعة كإجياب الصالة على املتحرية وإن احتمل كوا حائ 2]أن[حاصلها إىل 

  :يكون لدفع املفسدة كتحرمي وطئها ، وأوجبوا االحتياط يف مسائل 
يف الزكاة مسألة اإلناء إذا عسر التمييز ، وفيما إذا حتقق يف ذمته زكاة وشك هل هي درهم أو دينار أو شاة أو : منها 
  .ويف الصالة املنسية من مخس العتضاده بأصل. وإن مل يعتضد بأصل. بعري

فيما إذا شك هل اخلارج من ذكره مذي أو مين ؛ بل صححوا أنه يتخري ألنه إذا أخذ بأحدمها فاألصل عدم  ومل يوجبوه
  .وجوب اآلخر

وحيتاج أن يفرق بينه وبني الشك يف عني الزكاة الواجبة ، قال ومسألة الزكاة فيها  - يف باب احليض- قال الشيخ اإلمام 
  .مييز بالشكنظر ، أما مسألة اإلناء فظاهرة إلمكان الت

  :تنبيه 
  .يف هذه القاعدة مهمات وقواعد عنها مشتعبات

من أن اخلروج من اخلالف أوىل وأفضل  -جممعها عليه-ويكاد حيسبه الفقيه -منها ما اشتهر يف كالم كثري من األئمة 
ختلفت األمة على حيث سنة ثابتة وإذا ا 3]يكون[األولوية واألفضلية إمنا : وقد أشكل بعض احملققني على هذا وقال 

قول باحلل وقول بالتحرمي ، واحتاط املستربيء لدينه وجرى يف فعله على الرتك حذرا من ورطات احلرمة ال يكون : قولني 
  فعله ذلك سنة ؛ ألن القول بأن هذا الفعل متعلق الثواب من غري عتاب

_________  
  .سقط يف ب 1
  .سقط يف ب 2
  .سقط يف ب 3
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  باه والنظائراألش
  القول يف أنه هل االعتبار باحلال أو باملآل

  .وقائل بالتحرمي فمن أين األفضلية. على الرتك قول مل يقل به أحد ، إن األئمة كما ترى بني قائل باإلباحة
رعا وأنا أجيب عن هذا بأن أفضليته ليست لثبوت سنة خاصة فيه بل لعموم االحتياط واالسترباء للدين ، وهو مطلوب ش



مطلقا ؛ فكان القول بأن اخلروج أفضل ثابت من حيث العموم ، واعتماده من الورع املطلوب شرعا فمن ترك لعب 
ليس اخلروج من اخلالف أوىل : الشطرنج معتقدا حله خشية من غائلة التحرمي فقد أحسن وتورع إذا عرفت هذا فأقول 

ىل حمذور شرعي من ترك سنة ثابتة أو اقتحاما أمر مكروه أو حنو أن ال يؤدي اخلروج منه إ: مطلقا ، بل بشرطني أحدمها 
  .ذلك ومن مث مسائل

ومنع أبو حنيفة فصله ويف وجه عندنا أن الوصل  1"وال تشبهوا باملغرب"فصل الوتر أفضل من وصله حلديث : منها 
صل ؛ وإال فال حيصل اخلروج أفضل للخروج من خالفه لكنه ضعيف لكونه يتوقف على أن يكون بقية العلماء جييزون الو 

  .من اخلالف مطلقا ، وبتقدير جتويزهم ال يلزم ألن الوصل يلزم منه ترك سنة ثابتة
ال . أن يقوى مدرك اخلالف ، فإن ضعف ونأى عن مأخذ الشرع كان معدودا من اهلفوات والسقطات: الشرط الثاين 

-قاعدة من علم حرمة شيء وجهل وجوب احلد فيه  من اخلالفيات اتهدات وسيكون لنا كالم على هذا الشرط يف
  .إن شاء اهللا تعاىل يف قواعد ربع اجلنايات -اآلتية

بل إىل أقواهلم ومداركها قوة وضعفا ، ونعين بالقوة ما يوجب  2وهناك تنبيه على أنه ال نظر إىل القائلني من اتهدين
  .ة ا ؛ فإن احلجة لو انتهضت ا ملا كنا خمالفني هلاوقوف الذهن عندها وتعلق ذي الفطنة بسبيلها النتهاض احلج
  3]يف االجتهاد[إذا عرفت هذا فمن قوي مدركه اعتد خبالفه وإن كانت مرتبته 

_________  
أوتروا خبمس أو بسبع أو تسع : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : واحلديث من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  1

  ".أو بإحدى عشرة
  .ورجاله ثقات وال يضره وقف من أوقفه 15/ 2لدارقطين وابن حبان واحلاكم ، وقال احلافظ يف التلخيص ا

  .ولذلك ال ينظر خلالف عطاء يف عدم وجوب احلد على املرن بوطئه املرهونة وعطاء من سادات العلماء 2
  .سقط من أ واملثبت من ب 3

  466|  112صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  أنه هل االعتبار باحلال أو باملآلالقول يف 

دون مرتبة خمالفة ومن ضعف مدركه مل يعتد خبالفه وإن كانت مرتبته أرفع ورمبا قوي مدرك بعضهم يف بعض املسائل دون 
  .بعض ؛ بل هذا ال خيلو عنه جمتهد

القوة بأدىن تأمل ، وقد حيتاج  قوة املدرك وضعفه مما ال ينتهي إىل اإلحاطة به إال األفراد ، وقد يظهر الضعف أو: تنبيه 
  .إىل تأمل وفكر ، وال بد أن يقع هنا خالف يف االعتداد به ناشئا عن املدرك قوي أو ضعيف

كما سنتكلم عليه يف ربع اجلنايات وكذلك ما ذهب إليه ما ذهب . إعارة اجلواري للوطء: ما يظهر ضعفه :  1]مثاله[
املنصوصة وكثري من أقوال شاذة منقولة عن  " ال ربا إال يف النسيئة"راكد ، وقوله إليه داود من قوله يف التغوط يف املاء ال



إنه ال يصح ، ومن مث : الصوم يف السفر ؛ فإن داود قال : كثري من اتهدين ومثال ما تردد النظر يف قوته وضعفه 
ضل الفطر ملنخ يتضرر بالصوم اختلف أنه هل األفضل الفطر مطلقا خروجا من خالفه ، والراجح يف مذهبنا أن األف

أن احملققني ال يقيمون خلالف أهل الظاهر وزنا وقد تكلمت على  - هنا-وزعم إمام احلرمني . والصوم ملن ال يتضرر به
هذا يف الطبقات الكربى يف ترمجة داود ، وبينت كالم أئمتنا يف خالف داود وأن الصواب االعتداد خبالفه عند قوة 

  .مأخذه كغريه
  :فصل 

وترك اجلمع أفضل لقول من منعه . فإن قوى املدرك اعتد باخلالف ، ومن مث قصر الصالة للمسافر أفضل لقول من أوجبه
  .وكتابة العبد القوي الكسوب سنة ألن داود أوجبها

وله ، نقله عن ابن الرفعة بعبارة تزيده إيهاما ؛ ففهمه الطلبة فهما يزيد على مدل- وقع هنا للقاضي احلسني كالم موهم 
  .غلط على غلط ومن يغلط ويرجى حني يدري يعذر - كما قلت- فصار 

: وزنا ، مث قال  2]الظاهر[أن احملققني ال يقيمون خلالف أهل : وهو أن ابن الرفعة يف صالة املسافر حكى قول اإلمام 
العبد عند مجع القوة واألمانة ال أمتنع عن كتابة : فإن القاضي احلسني نقل عن الشافعي أنه قال يف الكتابة  3]نظر[وفيه 

  وإمنا[
_________  

  .يف ب مثال 1
  .يف ب الظاهرية 2
  .سقط من ب 3
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  األشباه والنظائر
  القول يف أنه هل االعتبار باحلال أو باملآل

  .1]استحب اخلروج من اخلالف ؛ فإن داود أوجب كتابة عدد من مجع القوة واألمانة
  .انتهى 2]ألجل خالفه[ر ، وقد أقام الشافعي خلالفه وزنا ، استحب كتابة من ذكره وداود من أهل الظاه

وداود مولده قبل وفاة الشافعي بسنتني ؛ فال ميكن أن يراعي الشافعي خالفه ؛ فمن مث غلط الطلبة ابن الرفعة والقاضي 
بفتح - إمنا استحب : م الشافعي وقرؤوا كال  3]يف[إن هذا غلط من قوهلما عندما فهموا أن اجلملة كلها : احلسني وقاال 

. فعل مضارع للمتكلم ؛ وإمنا هو استحب بفتح احلاء ، والفعل ماض واملستحب هو القاضي احلسني -اهلمزة وكسر احلاء
فلم يزد على أنه ال مينع كتابة من هذا شأنه ؛ وإمنا استحبها فاخلالف من أوجبها قبل داود ؛ فإن داود مل : وأما الشافعي 

  .خيرتع القول بإجياا ، بل وافق جمتهدا سبقه وإال لكان خارقا لإلمجاع
أنه وقع  5]وذكرنا[يف الطبقات الكربى بأبسط من هذه العبارة ،  4]وذكرناه[ - رمحه اهللا-نبه عليه الشيخ اإلمام الوالد 



 مع تصرحيه يف كتاب الظهار مبا نظري ما وقع للقاضي احلسني- يف كتاب اختالف احلكام والشهادات " يف النهاية"لإلمام 
  .ال خيفى مثله عليه من أن داود متأخر الزمان عن الشافعي

  :فصل 
منها ما ذكرناه ، ومنها ما : فإن اعتد باخلالف ومل يلزم من اخلروج منه حمذور ، استحب اخلروج منه ؛ وذلك يف مسائل 

  .سنذكره
  .اين الذي يرتدد النظر يف قوته وضعفه كصوم السفرواعلم أن ما كان خمتلفا فيه فهو من قبيل القسم الث

  .يستحب استيعاب الرأس باملسح للخروج من خالف املوجب له وباإلجياب قال بعض أصحابنا: فمنها 
  أنا ال: وعبارة الشافعي . يستحب أن ال يقصر يف أقل من ثالثة أيام لذلك: ومنها 

_________  
  .سقط من أ واملثبت من ب 1
  .هيف ب ألجل 2
  .يف ب من  3
  .ويف ب وذكرنا 4
  .سقط يف ب 5
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  األشباه والنظائر
  القول يف أنه هل االعتبار باحلال أو باملآل

  .أحب أن أقصر يف أقل من ثالثة أيام احتياطا على نفسي
أن  1]واألفضل[ إذا مرض اإلمام ؛ فإنه يصلي قاعدا والناس قيام خلفه ،: وهو كقوله : قال القاضي أبو الطيب 

  .يستخلف من يصلي م حىت من اخلالف
: يف الركاز بعد أن بني مذهبه يف القليل - وكقوله . األفضل أن يؤخر إىل أن حينث -إذا كفر باملال- وكقوله يف احلالف 

  .ولو كنت أنا الواجد خلمست القليل
  .يستحب نية اإلمام ؛ خبالف من أوجبها: ومنها 
حرمي يف استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائظ لوجود الساتر ، فاألدب أن ال يستقبلها وال حيث انتفى الت: ومنها 

  .يستدبرها ؛ ألنه قيل باحلرمة مع الساتر
إذا رأى املتيمم املاء يف أثناء الصالة املغنية عن القضاء كصالة املسافر فال تبطل ؛ غري أن الصحيح أن قطعها : ومنها 

  .ن فيه خروجا من خالف من حرم عليه االستمرارليتوضأ أفضل ، أل
  .جيب املضي فيها ، وقيل األفضل قلبها نافلة: األفضل املضي فيها وال يلتفت إىل اخلالف ، وقيل : وقيل 



قبل باب شروط الصالة أن تقدم الفائتة منفردا أوىل ؛ " يف الروضة"من عليه فائتة ووجد اجلماعة احلاضرة ، جزم : ومنها 
  .الرتتيب خمتلف يف وجوبه والقضاء خلف األداء خمتلف يف جوازهألن 

- وذكر  2يف باب أسرار الصالة خالفه وجزم به أيضا صاحب التعجيز" يف إحياء علوم الدين"لكن الذي جزم به الغزايل 
  .أن جده عماد الدين ذهب إليه -يف شرحه

  .مجة الشيخ العماد ابن يونسوالقلب إليه أميل ، وقد تكلمت عليه يف الطبقات يف تر : قلت 
_________  

  .ويف ب واألفضل له 1
عبد الرحيم بن حممد بن حممد بن يونس بن منعة الفقيه احملقق العالمة تاج الدين أو القاسم بن اإلمام رضي الدين بن  2

باملوصل سنة مثان اإلمام عماد الدين بن اإلمام رضي الدين املوصلي كان من بيت الفقه والدين والعلم باملوصل ولد 
وتسعني ومخسمائة ، وأفاد وصنف قال اإلسنوي كان فقيها أصوليا فاضال تويف يف مجادى األوىل سنة إحدى وسبعني 

  .وقيل سنة سبعني
  .332/ 5، شذرات الذهب  295/ 13، البداية والنهاية  14/ 3، ذيل مرآة الزمان  136/ 2ابن قاضي شهبة 
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  نظائراألشباه وال
  القول يف أنه هل االعتبار باحلال أو باملآل

  : فصل 
ورمبا يرقى اخلروج من اخلالف عن درجة االستحباب عن درجة االستحباب إىل درجة كراهية الوقوع فيه وذلك يف 

  .مسائل
الكراهة أكثر  دالئل: "أن الوقيعة فيها مكروهة قال النووي " البحر"ذكر النووي تبعا لصاحب  1]العينة[مسألة : منها 

  ".من أن حتصر
على اجلواز ويف البيوع املنهي عنها على أا ليست من  -حيث ذكر املسألة يف باب الربا- واقتصر الرافعي : قلت 

  .2املناهي
يقتضي عدم الكراهة ؛ ألنه أذن له . 3بع التمر بتمر آخر مث اشرتيه"وال حيضرين دليل على كراهتها ، وقصة عامل خبري 

  .ال يأذن صلى اهللا عليه وسلم يف مكروهيف ذلك و 
_________  

  .سقط يف ب 1
وإال فقد  - يعين ليس ذلك عندنا من املناهي : قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف التلخيص معقبا على كالم الرافعي  2

ورد يف ذم بيع العينة ورد النهي عنها من طرق عقد هلا البيهقي يف سنته بابا ساق فيه ما ورد من ذلك بعلله ، وأصح ما 



أتى علينا زمان وما يرى : ما رواه أمحد الطرباين من طريق أيب بكر بن عياش عن األعمش عن عطاء عن ابن عمر قال 
إذا ضن الناس بالدينار : أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه املسلم ، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

. العينة أذناب البقر وتركوا اجلهاد يف سبيل اهللا أنزل اهللا م ذال ؛ فلم يرفعه عنهم حىت يراجعوا دينهموالدرهم ، وتبايعوا ب
صححه ابن القطان بعد أن أخرجه من الزهد ألمحد كأنه مل يقف على املسند وله طريق أخرى عند أيب داود وأمحد أيضا 

  .من طريق عطاء اخلراساين عن نافع عن ابن عمر
ندي أن إسناد احلديث الذي صححه ابن القطان معلول ؛ ألنه ال يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون وع: قلت 

صحيحا ألن األعمش مدلس ومل ينكر مساعه من عطاءن وعطاء حيتمل أن يكون هو عطاء اخلرساين فيكون فيه تدليس 
  .هو املشهورالتسوية بإسقاط نافع بني عطاء وابن عمر فرجع احلديث إىل اإلسناد األول و 

وليس من املناهي بيع رباع مكة لنا اتفاق الصحابة ومن بعدهم عليه ، روى البيهقي عن عمر أنه اشرتى دارا : قوله 
للسجن مبكة وأن ابن الزبري اشرتى حجرة سودة وأن حكيم بن حزام باع دار الندوة وأورد البيهقي يف اخلالفيات 

وبني عللها ، ولعل مراده بنقل االتفاق أن عمر اشرتى الدور من أصحاا يف  األحاديث الواردة يف النهي عن بيع دورها
  .وسع املسجد ، وكذلك عثمان وكان الصحابة يف زماما متوافرين ، ومل ينقل انكار ذلك انظر التلخيص

/ 3سلم ، وم" 2312"باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود / يف كتاب الوكالة 490/ 4انظر البخاري  3
  ".1594/ 96"باب بيع الطعام مثال مبثل حديث / يف كتاب املساقاة 1215
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  األشباه والنظائر
  القول يف أنه هل االعتبار باحلال أو باملآل

  .علمت إمنا يستحب اخلروج من اخلالف عند قوته وعدم التأدية إىل حمذور: تنبيه 
وج منه إىل حمذور ما ال نتطلبها إذا مل يؤد ؛ فرمبا راعينا اخلالف إذا كان اخلروج منه واعلم أنا نتطلب لقوته إذا أدى اخلر 

  .ال يؤدي إىل حمذور ملأخذ ال يلتفت إىل مثله إذا أدى إىل حمذور
وضعف من أجله مأخذ احملذور فراعيناه وإن أدى إىل ذلك احملذور . وكذلك رمبا قوي اخلالف جدا وإن مل تنهض حجة

مبن يدمي السفر ؛ فإن اإلمتام أفضل له من القصر مراعاة لقول بعض العلماء أنه ال جيوز القصر يف : مثل له الضعيف ولن
  .هذه احلالة وإن تضمن هذا القول ترك سنة القصر

إال أنه مل يؤد إىل تركها مطلقا ؛ بل يف هذه الصورة النادرة اليت لعل سنة القصر مل القوة وعدم التأدية إىل حمذور ، 
  .إمنا تشرتطان على الوجه الذي بيناه اآلن: فيقال 
  : فصل 

ما اجتمع احلالل واحلرام إال وغلب احلرام : ومن القواعد املتشعبات واألصول امللتقيات من هذه القاعدة قول أئمتنا 
وهو عن الشعيب ، عن ابن مسعود ،  -2رجل ضعيف-حديث رواه جابر اجلعفي :  1احلالل ، وهو كما قال البيهقي



  .؛ غري أن القاعدة يف نفسها صحيحة 3منقطع
_________  

  .169/ 1باب الزنا ال حيرم احلالل / كتاب النكاح  1
  .وأخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق يف مصنفه وهو موقوف على ابن مسعود ال مرفوع: قال السيوطي  2

أبو يزيد الكويف ، روى عن أيب الطفيل وأيب جابر بن يزيد بن احلارث بن عبد يغوث اجلعفي أبو عبد اهللا ، ويقال 
الضحى وعكرمة وعطاء وطاوس وخيثمة واملغرية بن شبيل ومجاعة وعنه شعبة والثوري وإسرائيل واحلسن بن حي ومسعر 

  .ومعمر وأبو عوانة وغريهم
أورع يف احلديث منه  إذا قال جابر حدثنا وأجزنا فذاك ، وقال ابن مهدي عن سفيان ما رأيت: قال أبو نعيم عن الثوري 

مرتوك : جابر صدوق ، وقال النسائي : ، وقال شعبة جابر إذا قال حدثنا ومسعت فهو من أوثق الناس ، وقال شعبة 
: ذاهب احلديث ، وقال ابن عدي : ليس بثقة وال يكتب حديثه وقال احلاكم أبو أمحد : احلديث وقال يف موضع آخر 

  .51-47/ 2فانظر ذيب التهذيب له حديث صاحل وإن شئت مزيد تفصيل 
هو يف اللغة مأخوذ من القطع وهو فصل الشيء مدركا بالبصر كاألجسام أو مدركا بالبصرية كاألشياء املعقولة وهو  3

  .مطاوع القطع نقول قطعته فانقطع
ملشهور ومنها ما مل ويف االصطالح فيه آراء منها ما سقط من رواته راو واحد قبل الصحايب يف املوضع الواحد وهذا هو ا

  .يتصل إسناده وهو األقرب إىل املعىن اللغوي
  .ومنها قال التربيزي ما سقط مما ليس يف أول اإلسناد من رواته راو واحد قبل الصحايب يف املوضع الواحد
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  األشباه والنظائر
  القول يف أنه هل االعتبار باحلال أو باملآل

وقد عورض احلديث املذكور مبا : ما ندر ، والعربة بالغالب قلت  1]إال[مل خيرج عنها " السلسة"قال الشيخ أبو حممد يف 
  ".ال حيرم احلرام احلالل"من حديث ابن عمر  3والدارقطين 2رواه ابن ماجة

  .اماأعطي احلالل حكم احلرام تغليبا واحتياطا ال صريورته يف نفسه حر . وليس مبعارض ، ألن احملكوم به يف األوىل
  .ومن مث مسائل

  .لو أشبهت منكوحة بأجنبيات حمصورات مل حيل: منها 
  .من باب الربا قاعدة مد عجوة ودرهم ؛ فإن اجلهل باملماثلة كحقيقة املفاضلة: منها 

  .4]خالف واألصح التحرمي[من أحد أبويه كتايب واآلخر جموسي أو وثين حل املنكاحة : ومنها 
  .لم من الصيد يف موضعه ؛ فالصحيح حترميه حلديث عدي بن حامتإذا أكل الكلب املع: ومنها 
  .رجح اجلمهور التحرمي فيما إذا أصاب صيدا وغاب مث وجد مبتا وليس فيه أثر غري سهمه ورجح النووي احلل: ومنها 



_________  
  .يف أ إذا واملثبت من ب 1
  ".2015"باب ال حيرم احلرام واحلالل حديث / يف كتاب النكاح. 649/ 1 2

  .هذا إسناد ضعيف لضعف عبد اهللا بن عمر العمري 24/ 2قال البوصريي يف زوائده 
  ".89"باب املهر حديث / يف كتاب النكاح 268/ 3 3
  .سقط يف ب 4
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  األشباه والنظائر
  القول فيما شذ عن هذا األصل

  : القول فيما شذ عن هذه األصل 
  .ميتا ؛ فإنه حيل 2]وجده[مث  1]فجرحه[ إذا رمى سهما إىل طائر: منها 

  .إذا كان الثوب منسوجا من حرير وكتان على التسوية فاألصح حله: ومنها 
  .وعسر التمييز كما إذا اختلط محامة واحدة حبماماته 3]غريه[إذا اختلط ملكه مبلك : ومنها 
  ".سد الذرائع"اشتهر عن املالكية : قاعدة 

  .ول ا وال خصوصية للمالكية إال من حيث زيادم فيهاأن كل أحد يق 4وزعم القرايف
فإن من الذرائع ما يعترب إمجاعا كحفر اآلبار يف طرق املسلمني وإلقاء السم يف طعامهم ، وسب األصنام عند من : قال 

  .يعلم حاله أنه يسب اهللا عند سبها
وقد أطلق هذه القاعدة : ف فيه كبيوع اآلجال قلت وملغى إمجاعا ، كزراعة العنب ؛ فإا ال متنع خشية اخلمر وما خيتل

على أعم منها ، مث زعم أن كل أحد يقول ببعضها ، وسنوضح لك أن الشافعي ال يقول بشيء منها ، وأن ما ذكر أن 
  .األمة أمجعت عليه ليس من مسمى سد الذرائع يف شيء

" إحياء املوات"يف باب  -رضي اهللا عنه -من نصه-ع نعم حاول ابن الرفعة ختريج قول الشافعي رضي اهللا عنه بسد الذرائ
، وأنه حيتمل أن ما كان ذريعة إىل منع  5بعد ما ذكر النهي عن بيع املاء ليمنع به الكأل - رضي اهللا عنه-من األم إذ قال 

  ما أحل اهللا مل
_________  

  .فجرحه فوقع" ب"يف  1
  .وجد" ب"يف  2
  .الغري" ب"يف  3
إدريس بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن بلني الصنهاجي األصل : بو العباس أمحد بن العالء أ: وهو شهاب الدين  4



البهين املصري اإلمام العالمة انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك رمحه اهللا كان إماما بارعا يف الفقه واألصول 
الشافعي وعن قاضي القضاء أيب بكر بن عبد والعلوم العقلية وله معرفة بالتفسري أخذ عن عز الدين بن عبد السالم 

  .الواحد املقدسي تويف رمحه اهللا بدير الطني يف مجادى اآلخرة عام أربعمائة ومثانني وستمائة ودفن بالقرافة
  .226/ 1الديباج املذهب 

 1198/ 3ومسلم " 2353"باب من قال إن صاحب املاء أحق باملاء / يف كتاب املساقاة 31/ 5انظر البخاري  5
  ".1566/ 38"باب حترمي فضل بيع املاء / يف املساقاة
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  األشباه والنظائر
  القول فيما شذ عن هذا األصل

وإذا كان هذا هكذا ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إىل احلالل : حيل ، وكذا ما كان ذريعة إىل إحالل ما حرم اهللا ما نصه 
  .انتهى. مواحلرام تشبه معاين احلالل واحلرا

حترمي املسائل ؛ ال سد الذرائع ، والوسائل  -رمحه اهللا-إمنا أراد الشافعي : وقال  -رمحه اهللا-ونازعه الشيخ اإلمام الوالد 
تستلزم املتوسل إليه ومن هذا النوع منع املاء ؛ فإنه مستلزم عادة ملنع الكأل الذي هو حرام ، وحنن ال ننازع فيما يستلزم 

. وما هذا من سد الذرائع يف شيء. لذلك نقول من حبس شخًصا ومنعه الطعام والشراب فهو قاتل لهمن الوسائل ، و 
وكالم الشافعي يف نفس الذرائع ال يف سدها ، والنزاع بيننا وبني املالكية إمنا هو يف سدها ، مث خلص : قال الشيخ اإلمام 

  .القول
  .الذريعة ثالثة أقسام: وقال 

  .له إىل احلرام ؛ فهو حرام عندنا وعند املالكيةما يقطع بتوص: أحدها 
ما يقطع بأا ال توصل ولكن اختلطت مبا يوصل فكان من االحتياط سد الباب وإحلاق الصورة النادرة اليت : والثاين 

  .وهذا غلو يف القول بسد الذرائع: قال الشيخ اإلمام . قطع بأا توصل إىل احلرام فالغالب منها املوصل إليه
: ما حيتمل وحيتمل ، وفيه مراتب تتفاوت بالقوة والضعف وخيتلف الرتجيح عند املالكية بسبب تفاوا ، وقال : ثالث ال

  .وحنن خنالفهم يف مجيعها إال يف القسم األول ، النضباطه وقيام الدليل عليه
ما مل يتم الواجب : ال ترانا نقول أما موافقتهم يف القسم األول فواضحة ؛ بل حنن نقول يف الواجبات بنظريه ؛ أ: قلت 

  ".فبطريق األوىل أن حنرم ما يوقع يف احلرام"إال به ؛ فهو واجب 
  .فكذلك ، وما أظن غري املالكية يذهب إليه وال أظنهم يتوقفون عليه: وأما خمالفتهم يف القسم الثاين 

  .ره عن النصفلعله الذي حاول ابن الرفعة ختريج قول فيه مبا ذك: وأما القسم الثالث 
وقد عرف ما فيه ، واستشهد له أيضا بالوصي يبيع شقصا على اليتيم فال يؤخذ بالشفعة على األصح عند الرافعي 

وحاول ابن . للمتربع عليه -على وجه سد الذريعة-وباملريض يبيع شقًصا بدون مثن املثل أن الوارث ال يأخذ بالشفعة 



  الرفعة بذلك ختريج
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  شباه والنظائراأل
  القول فيما شذ عن هذا األصل

وجه يف مسألة العينة ، وال يتأتى له هذا فتلك عقود قائمة بشروطها ليس فيها خلل بوجه ؛ فما ينهض عندنا منعها بوجه 
  .رمحهم اهللا تعاىل- وإن منعها أو حنيفة ومالك وأمحد 

  .ثالث غري ما ذكره ابن الرفعةأنا نقول ببعض القسم ال. رمبا يصور مصور فيها. ولنذكر صورا
بل  - كما يقول مالك- إقرار املريض للوارث على قول اإلبطال ، وليس ذلك من سد الذرائع وال ألجل التهمة : منها 

وذكر فيه أنا ال نشق  - باحلكم الظاهر -ترمجه- وقد عقد الشافعي بابا لذلك . ألن املريض حمجور ، مث هو قول ضعيف
وغري ذلك مما يدل . سالم الذي هو األصل فغريه أوىل وذكر شأن املنافقني ، وإقرارهم على النفاقعلى قلوب الناس يف اإل

  .على أن التهمة ال اعتبار هلا
حالة الرض تذكر املؤمن بلقاء اهللا وحتمله : رمحه اهللا حيث منع إقرار املريض للتهمة فقالوا  1]مالكا[وقد ألزم أصحابنا 

كان لونا ملثل ذلك وإن كنا . فالن قاتلي: إن املريض إذا قال : كما قال مالك -على الباطل  على قول احلق إقدامه فيها
  .ال نرضى ذلك القول

يقبل قوهلا ؛ ألنه من األمور اخلفية ورمبا انفردت : إذا ادعت اربة حمرميته أو رضاعا بعد العقد قال ابن احلداد : ومنها 
لصحيح ؛ ألن النكاح معلوم واألصل عدم احملرمية ، وفتح هذا الباب للنساء هو وهو ا. بعلمه وقال ابن سريج ال يقبل

  .وهذا ليس من القول بسد الذرائع ، بل هو اعتماد على األصل ؛ حبيث ال يزال إال باليقني: طريق يف الفساد 
يف -ليه باألسئلة فيجيبه وكان كثريا ما يكتب إ -اإلمام أبا حامد الغزايل -2نصر اهللا املصيصي-سأل الفقيه : ومنها 

  الرجل يطلق ثالث بعد صحبة سنني وبعد أوالد فيقول
_________  

  .سقط من أ واملثبت من ب 1
قال ابن السمعاين كان . نصر اهللا بن عبد القوي أبو القع املصيصي األشعري نسبا ولد سنة مثان وأربعني وأربعمائة 2

حسن اإلصغاء بقية مشايخ الشام وتويف يف ربيع األول سنة اثنتني وأربعني إماما فقيها أصوليا متكلما دينا خريا متيقنا 
  .ومخسمائة ودفن مبقابر باب الصغري

  .326/ 1، ابن قاضي شهبة  275/ 3، مرآة اجلنان  223/ 12، البداية والنهاية  319/ 4ابن السبكي 
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ملفيت من كان وليها ؟ هل كان يشرب اخلمر ويدخل احلمام بال مئزر وغريه مما يسقط العدالة ؟ فإذا ذكر له ذلك ، له ا
أفىت بعد وقوع الطالق ، لفساد النكاح عنده يف األصل مث عقد أو غريه عقدا من غري أن يثبت مقارنة ذلك الفسق 

لغزايل جبواب طويل رجح فيه أن الفسق ال يسلب الوالية وأن فأجاب ا. ويفسخ هذا الفعل. لألصل وأطال يف االستفتاء
- من شهد ببطالن هذا النكاح ؛ فقد شهد أوال على نفسه يف غالب األمر بأنه ولد احلرام فإن غالب الناس فساق 

وطالقهم واقع ال حيل بعد : الصحيح أن أنكحة أهل العصر صحيحة وأوالدهم أوالد حالل : مث قال  - وأطال يف ذلك
  .جديد 1]إال بنكاح[استيفاء الثالث 

وكان تاركا للصالة فاسقا ومن غري أن يزوجه حاكم وال وصي مث طلق - سئل يف عصر النووي عن رجل تزوج : ومنها 
والصواب مع الشيخ تاج . ثالثا فأفىت النووي بفساد نكاحه ، وأن ال يقع عليه طالق ؛ فأنكر ذلك الشيخ تاج الدين

  .، ومع النووي إن كان حتت جدر وصي ، ولعله إمنا أراد هذه احلالة الدين إن كان مهمال
سئل الشيخ تاج الدين عن رجل أراد السفر بزوجته فادعى عليها إنسان بدين فصدقته فطلب حبسها وتعويضها : ومنها 

  .عن السفر
  .فه وخطأهحكم خبال. 2فأجاب بأنه ال يسقط حق الزوج عن السفر وذكر أن القاضي عز الدين بن الصائغ

  .ويف فتاوي ابن الصالح ما يوافق حكم ابن الصائغ ، وحمل هذا فيما إذا سبقت إرادته السفر: قلت 
_________  

  .يف ب يعقد 1
حممد بن عبد القادر بن عبد اخلالق بن خليل بن مقلد بن جابر األنصاري قاضي القضاة عز الدين أبو املفاخر  2

لد يف شعبان سنة مثان وعشرين وستمائة وأخذ عن الكمال إسحاق ومشس الدين عبد الدمشقي املعروف بابن الصائغ ، و 
  .الرمحن املقدسي والزم الشيخ كمال الدين التقليسي ، ويل وكالة بيت املال مث ويل القضاء يف سنة تسع وستني

ر سنة ثالث ومثانني وستمائة كان عارفا باملذهب ، بارعا يف األصول واملناظرة ، تويف يف شهر ربيع اآلخ: وقال الذهيب 
  .ودفن برتبته بسفح قاسيون

، تاريخ ابن  383/ 5، شذرات الذهب  199/ 4، مرآة اجلنان  196/ 2، ابن قاضي شهبة  31/ 5ابن السبكي 
  .232/ 2الوردي 
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،  1لشريح الروياين" يف أدب القضاء"القصد منعها من السفر ، واملسألة مسطورة فإن الدعوى بعد ذلك بدين قرينته أن 



  .وجزم فيها مبا حكم فيه ابن الصائغ من أن للمقر له حبسها ، وأنه ال يقبل قول الزوج إن قصد منع املسافرة
  .فإن أقام الزوج بينة أن إقرارها كان قصدا إىل منع املسافرة: قال 

  .نتهىا. فهل يقبل ؟ وجهان
  : فصل 

وأما قتل اجلماعة بالواحد وحترمي اخللوة باألجنبية ووجوب القصاص على السكران ، وحترمي عبور احلائض املسجد ، وإن 
  .وحترمي وحتليل اخلمر 2]فيه[على اخلالف -أمنت التلويث 

  .ويف غري ذلك من كتبه مستنبطة استخرجها اإلمام الوالد رمحه اهللا وذكرها يف تفسريه يف سورة اادلة: قاعدة 
  .كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل

  .وعند مندوحة ، ومن مث مسائل. خبالف الذي منه خملص
أنت علي حرام فإنه مكروه ال ينتهي إىل التحرمي وإن اشرتكا يف حترمي ما أحل : الظهار حمرم ؛ خبالف قوله لزوجته : منها 

  .صح بأن التحرمي الذي هو كتحرمي األم مع الزوجية ال جيتمعاناهللا ، والفرق أنه ال خملص عن الظهار لو 
  .التعليق الدوري باطل ؛ إلفضائه إىل سد باب الطالق الذي شرعه الشارع: ومنها 
وهذا أصل مطرج انتهى فيه محلة الشريعة إىل ". من ارتكب حمرما ميكن تداركه بعد ارتكابه وجب عليه تداركه: "قاعدة 

مر من شرا ، ومل أجد شيئا خيرج عنه إال فيما كان حترميه بالعرض ال باألصالة فقد ال جيب تداركه يف إجياب أن يتقيأ اخل
  صور

_________  
شريح بن عبد الكرمي بن أمحد القاضي أبو نصر ابن القاضي أيب معمر ابن الشيخ أيب العباس الروياين ابن عم صاحب  1

  .مل طربستان وصنف كتابا يف القضاء مساه روضة احلكام وزينة األحكامالبحر كان إماما يف الفقه وويل القضاء بآ
  .284/ 1، ابن قاضي شهبة  416/ 1، هداية العارفني  225/ 4ابن السبكي 

  .سقط يف ب 2
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الذي صححه الرافعي والنووي أنه جيب ردها عليه ، قال ال جيوز عصبها من ذمي وإذا غصبها منه ف 1]اخلمر: [منها 
، وذهب احملققون إىل أنه ال جيب الرد ؛ بل الواجب التخلية بني الذمي وبينها ،  2]الرد[وعليه : الرافعي يف باب اجلزية 

  .وهذا الوجه قوي: قال الشيخ اإلمام 
 مسألة تكليف الكافر بالفروع ، نص الشافعي يدل وسيأيت إن شاء اهللا يف قسم أصول الفقه يف 3]األرجح[وهو : قلت 

  .عليه ، وحكى صاحب التهذيب وجها نقله عن الرافعي يف باب اجلزية أنه ال جيب اسرتجاعه ، ألنه حيرم اقتناؤه بالشرع



  .لتحجريإذا حتجر مواتا فليس لغريه اإلحياء فيه ؛ فإن أحيي الغري مكله على الراجح ، ألن األول مل ميلكه با: ومنها 
  .لو اشرتى الذمي دارا عالية مل جيز هدمها عليه ؛ فإن هدمت أعيدت: ومنها 
  .ما تعترب فيه املواالة فالتخلل القاطع هلا مضر: قاعدة 

؛ " ال يشاع األمر يف دون باب يضيق فيه أكثر"غري أنه إمنا يعرف بالعرف ، ورمبا كان مقدار من التخلل مغتفرا يف باب 
إذا بدأ بصيغة معاوضة كخالعتك بكذا اشرتط قبوهلا بلفظ غري منفصل ، وال يشرتط فيه  - يف اخللف-وج أال ترى أن الز 

  .القدر املشروط بني اإلجياب والقبول يف البيع - من االتصال- 
  .بل جملس اخللع أوسع قليال على ما أشار إليه بعض األصحاب ، وإن كان كالم األكثرين يشري إىل أنه ال فرق

ندي أظهر ، ورمبا يغتفر يف لفظ ال يغتفر مثله يف لفظ آخر ؛ أال ترى إىل قول اإلمام أن االتصال املعترب يف والفرق ع
االستثناء أبلغ من بني األجياب والقبول لصدرورمها من شخصني ، وقد حيتمل من شخصني ما ال حيتمل من شخص 

  .واحد
الثاين منقطعا عن األول ، وقد خيتلف هذا باختالف أن يعد  - يف التحلل املضر-إذا عرفت هذا فالضابط عندي 

  .األبواب ، فرب باب يطلب فيه من االتصال ما ال يطلب يف غريه ؛ ألنه يعد فيه منقطعا كما قلناه يف البيع واخللع
  -وإن كان يسري-وقد خيتلف باختالف املتخلل نفسه فقد يكون كالم األجنيب 

_________  
  .سقط يف ب 1
  .لرديف ب مؤنة ا 2
  .ويف ب الراجح 3
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  .مبنزلة الكالم الطويل غري األجنيب ، ومن غري األجنيب ومبنزلة السكوت الطويل فيما تعترب يف املواالة من األفعال
كالتنفس - وقد يغتفر من التخلل بعذر  وقد يغتفر من خلل السكوت قد ال يغتفر مثله إذا اشتغل فيه بكالم أجنيب

  .فصارت مراتب. ما ال يغتفر عند غري العذر - والسعال
أقطعها لالتصال كالم أجنيب من أجنيب وكذا من غري أجنيب وأبعدها عن قطع االتصال سكوت يسري لعذر وكذا بغري 

  .قول وفعل: ضربان  عذر ، ومن ذلك مراتب ال ختفي عن املنال وليعد ما تعترب املواالة فيه ، وهو
االستثناء وال يضر فيه سكتة التنفس والعي ، وقد قدمنا عن اإلمام أن  - وهو أشدها اتصاال-القول منها : الضرب األول 

ولذلك كان الراجح منه انقطاعه بالكالم اليسري خبالف [املعترب فيه من األتصال فوق املعترب بني اإلجياب والقبول ؛ 
  .1]اإلجياب والقبول



إال مائة صح  -استغفر اهللا-علي ألف : كن نقل النووي عن صاحب العدة والبيان أما حكيا عن مذهبنا أنه إذا قال ل
  .وصار كقوله علي ألف يا فالن إال مائة - قاال- ، وأما احتجا بأنه فصل يسري 

  .وهذا الذي نقاله فيه نظر: قال النووي 
  .بني املستشهد به وعليه "شرح املنهاج"ومجع الشيخ اإلمام يف : قلت 
  ".املهذب"يا فالن ، ونقاله عن : واغتفر صاحب البيان والعدة الفصل بالكالم اليسري كقوله ، استغفر اهللا وقوله : فقال 

استغفر اهللا ، ويا فالن ؛ : ويظهر أن الكالم اليسري إن كان أجنبيا فهو الضار ؛ وإال فهو الذي يغتفر وذلك مثل 
  .على الفصل اليسري بنحو استغفر اهللا ويا فالن ، ال على مطلق الفصل اليسريفليحمل كالمهما 

ولست أعتقد ما قاله النووي من عدم االغتفار فيه إذا  - قد حكى الرافعي فيه اخلالف يف الطالق ، ورجع عدم االغتفار 
  .كان غري أجنيب ، بل األقرب ما قاله صاحب البيان والعدة

_________  
  .ثبت من بسقط من أ وامل 1
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-اإلجياب والقبول يف البيع ويف النكاح ، ويف اخللف ، ويف املواالة بني كلمات اللعان ، وبني كلمات القسامة : ومنها 
  .ب كالبيع واهلبةوليكن متصال باإلجيا: وقبول الوقف إذا اشرتطاه ، قال اإلمام  - على خالف فيهما

  .كلمات األذان ، والفاحتة: ومنها 
هذه وهذه حكم بطالقهما ؛ فلو فصل بني اللفظني بوقفة اغتفرت : إذا أم الطالق فلما أمر بالتعيني قال : ومنها 

  .فالكالم الثاين لغو ال يستقل باإلفادة: الوقفة اليسرية ، فأما إذا طالت وقطعت نظم الكالم قال الرافعي 
العتق يف صورة االستدعاء إمنا يقع على املستدعي ؛ وإمنا جيب عليه : إذا قال أعتق عبدك عين قال الرافعي : منها و 

  .العوض إذا اتصل اجلواب باخلطاب ، فإن طال الفصل فالعتق عن املالك
يقبله الويل ؛ فإن مل يفعل  قال الرافعي وغريه يف الويل إذا وهب للصيب من يعتق عليه وهو موسر وال تلزمه نفقته: ومنها 

  .فاحلاكم ، فإن مل يفعل الصيب بعد بلوغه
وهذا فصل طويل لعله اغتفر لعدم تويل من ألزم به إياه ، مث فيه نظر ؛ ألن اإلجياب مل يصدر والصيب أهل للقبول : قلت 

ا فكيف يعترب مع طول الفصل ، وال مل يكن إجيابه معترب . مع تقارما. ولو فرضنا بلوغ الصيب بني كلميت اإلجياب والقبول
  .ميكن أن حيمل ما ذكره هنا على قبول إجياب حيدد بعد البلوغ ؛ إذ ذاك معروف ال معىن لذكره

تفويض الطالق إىل الزوجة ، األصح أنه متليك ، فتطليقها نفسها يتضمن القبول ، وال جيوز هلا تأخريه ، قال : ومنها 
  .طع القبول عن اإلجياب مث طلقت مل يقعفلو أخرت بقدر ما ينق: الرافعي 



  : الضرب الثاين 
  : وفيها مسائل : يف األفعال 

  1...إىل العادة ، وقيل - يف الكثرة والقلة-يرجع : أو كثريا أضر ، وقيل . مواالة الوضوء شرط على القدمي: منها 
  .املستحاضة ينبغي أن تبادر إىل الصالة عقب الطهارة: ومنها 

_________  
  .ياض يف األصل وبب 1
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  .االعتدال ركن قصري فلو أطاله: ومنها 
  .املواالة بني صاليت اجلمع: ومنها 
  .املواالة يف أشواط الطواف: ومنها 
  .1الدفع أسهل من الرفع: قاعدة 

وام ما ال يغتفر يف االبتداء ؛ فإنا ندفعه ابتداء ، وال نرفعه دواما ، لصعوبة السمائل اليت يغتفر فيها يف الد: ومن فروعها 
  .تلك املسائل- الرفع ، وسيأيت إن شاء اهللا يف ربع البيوع 

أنا ال نعقد اإلمامة إال بالشروط املعتربة ، ولو فسق اإلمام مل  -غري مسائل املغتفر يف الدوام- ومن مسائل الدفع والرفع 
  .بة الرفعنعزله ، لصعو 
يف أن اإلمام ال يعزل بالفسق ، مث اللبيب ال يهد مصرا . قوله-للشيخ احلموي " األرجوزة الصالحية"ويعجبين من 

  .مستوطنا ليبين قصرا
_________  

  .155/ 2، املنثور للزركشي  138انظر األشباه والنظائر للسيوطي ص 1
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  : القول يف املشرف على الزوال 
  القول يف املشرف على الزوال هل يعطي حكم الزائل ؟



وال خيفى أنه حيث ال يعطي فهو القاعدة فال تسأل عن سببه وذلك كبيع العبد املريض واجلاين ؛ فإنه صحيح مع 
  .اإلشراف على الزوال

  .سائلوحيث يعطي أو يرتدد النظر فهو موضع الكالم وفيه م
حترمي وطء املشرتي اجلارية املبيعة بعد التحالف وقبل الفسخ وفيه وجهان مرتبان على الوجهني يف حترمي الوطء بعد : منها 

  .الرتافع إىل جملس احلكم وقبل التحالف واملصحح من هذين احلل والتحرمي بعد التحالف أوىل
ط وقصد التملك بعد التعريف فحضر املالك قبل أن يتملك لو ضاعت العني املرهوبة من االبن والتقطها ملتق: ومنها 

  .وسلمت إليه ؛ فهل ميكن أبوه من الرجوع فيها ؟ خرجه ابن الرفعة على اخلالف يف املشرف على الزوال
 إذا دفع االبن ما ابه ملن غصب منه شيئا ألجل احليلولة وقلنا إن املغصوب منه ال ميلكه ؛ فإذا قدم الشيء قبل: ومنها 

  التصرف فإنه يسرتد املال وهل يرجع فيه أبوه ؟
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  .خرجه ابن الرفعة أيضا على اخلالف
  .ال ميلكه املقرتض إال بالتصرف مث رده قبل التصرف: إذا أقرضه شيئا وقلنا : ومنها 

وهو أوىل من املسألة قبله ؛ ألن له سطلنة االسرتجاع قبل : على اخلالف قال  -رمحه اهللا- خرجه الشيخ اإلمام االوالد 
  .التصرف ، خبالف الدافع القيمة ألجل احليلولة

ومنها لو باع االبن العني املرهوبة وقلنا ال يزول امللك إال بانقضاء اخليار فهل لألب الرجوع ؟ خرجه اإلمام أيضا على 
  .اخلالف
بأن جعل احلنطة هريسة ؛ فقد صحح النووي جعله ،   - يسري إىل التلف-غصوب نقص لو حدث يف امل: ومنها 

  .كالتالف ، ألشرافه على التالف وهو قول العراقيني ، وخالفه الشيخ اإلمام ، ويف املسألة وجوه شهرية
  القول يف الزائل العائد هو هو كالذي مل يزل أو كالذي مل يعد ؟

مبسألة  - ذه املسائل- على ذلك ، وعدد منها مسائل ، وقد يستأنس " النهاية"يف  يف باب التفليس-قد تكلم اإلمام 
  .السعادة والشقاوة ؛ هل يتبدالن ؟ وسنذكرها إن شاء اهللا تعاىل يف أصول الديانات

جاء  إذا: فيما إذا قال لعبده . واخلالف يف أن العائد كالذي مل يزل أو كالذي مل يعد ينتزع األصل من قولني منصوصني
ففي العتق قوالن ، ومها يشبهان اخلالف أيضا فيما إذا . رأس الشهر ؛ فأنت حر مث باعه مث اشرتاه مث جاء رأس الشهر

  .علق طالق زوجته بصفة مث أباا مث جدد نكاحها مث وجدت الصفة
  لو أفلس بالثمن ، وقد زال ملكه عن املبيع وعاد هل للبائع الفسخ ؟: ومن مسائله 

  .منشأمها اخلالف يف الزائل العائد: ن موانع الرد بالعيب زوال امللك فلو زال مث عاد فوجهان ، قال يف الوسيط م: ومنها 



  .اشرتى نصابا زكويا مث اطلع على عيب بعد احلول وأدى الزكاة من مال آخر: ومنها 
  .مل يعدالزائل العائد كالذي : له الرد إال على قول الشركة إذا قلنا " : يف الوسيط"قال 
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  .جتب الفطرة بغروب الشمس وطلوع الفجر فزال امللك ، مث عاد ليال فوجهان قاله يف النهاية: إذا قلنا : ومنها 
عينه أو بدله ؟ وجهان يف  للمقرض الرجوع ما دام القرض باقيا يف يد املستقرض ؛ فإن زال مث عاد فهل يرجع يف: ومنها 

  ".احلاوي"
قلع مثغور سن مثغور وجب القصاص ؛ فلو نبت سن اين عليه ففي سقوط القصاص وجهان أحدمها السقوط : ومنها 

  .وهذه نعمة جديدة: ألن ما عاد قام مقام األول فكأنه مل يسقط ، الثاين 
  .قوطولو نبت اللسان فقيل على اخلالف ، واألصح القطع بعدم الس

، مث نقضوها مبن معه ماء قليل وهو على " القادر على اليقني ال يعمل بالظن: "تكرر ذكرها على ألسنة الفقهاء : قاعدة 
  .شاطيء البحر ؛ فإنه جيوز له التوضؤ به مع قدرته على الوضوء مبا البحر

بب ال وقع له يف نظر الشارع ، والتحرز وهذا غفلة عن أصل آخر ، وهو أن االحتمال يف املاء القليل إذا مل يستند إىل س
  .عنه وسوسة وخزي ال ورع وزهد
وهذا أيضا غفلة عن . اتهد إذا وجد النص واملكي إذا شاهد الكعبة ال يعمالن بالظن: مث ضربوا القاعدة مثاال ؛ فقالوا 

إذا القادر على اليقني ال يقني . ن فيهالقادر على اليقني ؛ فإن من ذكروه متيقن ال قادر على اليقني ، فليس مما حن: قولنا 
  .عنده غري أنه بسبيل من أن ينتهي إليه

واصل إىل اليقني وقادر على اليقني ، وجيوز توصيله إىل : الصور ثالث : فأقول  - نقدا ومتثيال-وإذا علمت خطأهم 
  .اليقني

ألن الظن يف معارضة القطع مضمحل أنه يعمل بالظن ؛ : الواصل إىل اليقني ، وال يقول عاقل : الصورة األوىل 
ومستحيل أيضا عند ذي اليقني إذ ال يتقني عاقل شيئا يظن خالفه ، والظن مع معارضة اليقني ال يعقل ؛ فإذا ال ظن مع 

  .الواصل إىل اليقني ال يعمل بالظن: اليقني ، فال يقال 
يعمل بالظن جزما ، ويف بعضها ال  - يف بعض الصور-القادر على اليقني ، وهو نص القاعدة ، وقد نراه : الصورة الثانية 

  .يعمل به جزما ، ويف بعضها خيتلف فيه
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أن الظن إن عارضه احتمال جمرد ال وقع له يف نظر الشارع مل يلتفت إىل ذلك االحتمال  - يف ذلك- والضابط عندي 
وهذا كاملاء القليل على شاطي البحر ؛ . لقطع ؛ فال جيب العدول عنه إىل السامل عن ذلك االحتمال جزماوكان مبنزلة ا

  .فاحتمال النجاسة فيه ال وقع له ؛ فيجوز التوضؤ به جزما ، وال يتحرز عنه إال موسوس
الظن جزما ؛ وذلك عند  وإن عارضه احتمال قوي جرى خالف يقوى باعتبار قوته وضعفه ، ورمبا ترقى إىل أن يدرأ له

  .انتهاضه قاطعا أو ظنا راجحا على الظن املثار من األول ؛ فإذا االحتمال املعارض للظن درجات كثرية
  : وفيها مسائل 

  .الشاك يف جناسة أحد اإلناءين أو الثوبني ومعه طاهر بيقني األصح جواز االجتهاد له: منها 
  .ويف كل منهما قلة هل خيلطهما ليصريا قلتني أو جيتهد ؟وهو األصح يف من معه إناءان تنجس أحدمها 

وفيمن اجتهد يف دخول الوقت هل جيوز له الدخول يف الصالة مع املقدرة على متكني الوقت ؟ ورجحان العمل 
باالجتهاد هنا أقوى منه فيما قبله وإن اشرتكا يف القوة ؛ الختصاص هذه الصورة بأنه لو مل يعمل يف هذه الصورة 

قادر  2]وهو[وهو األصح فيمن كان يف مطمورة . اجتهاده ، لفات عليه مطلوب شرعي ، وهو أول الوقت 1]قتضىمب[
على اخلروج ورؤية الشمس ؛ إال أن القول للخروج ورؤية الشمس أرجح من العمل باالجتهاد يف مجيع ما تقدم ؛ ألنه ال 

  .يفوت الوقت ، إذ زمانه يسري
وال يتباطأ زمانه خبالف االجتهاد يف الثوبني واإلناءين ؛ فإنه رمبا  3]خلطهما[ين لعله ال جيب وال يضيع أحد املاءين اللذ

  .يتباطأ مث االحرتاز يف الصور كلها ورع ، خبالف األول
مع صحة احلديث - وليس يف األصح يف مستقبل حجر الكعبة دون البيت ؛ بل األصح فيه أنه ال تصح صالته ، وسببه 

سنة : "، ويف آخر " سبعة سبعة أذرع منه: "، ويف لفظ آخر " احلجر من البيت: "ظ الرواة ؛ ففي لفظ اضطراب لف - فيه
  ".مخسة: "ويف آخر " أذرع

_________  
  .سقط يف ب 1
  .زيادة يستقيم ا الكالم 2
  .وال جيب خلطهما باخللط" ب"ويف  3
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  .والكل يف صحيح مسلم ؛ فلم تكن على يقني وال ظن قائم من مروي هذا احلديث ؛ فعدلنا إىل اليقني ، وهو الكعبة



  : الصورة الثالثة 
من جوز توصله إىل اليقني كمن أشبه عليه إناءان وجوز أن يكون يف داره ماء طاهر بيقني ؛ فال جيب عليه الكشف عن 

ليني يف االجتهاد يف زمان النيب صلى اهللا عليه وسلم للغائب واحلاضر عنه فقط ، وهي ذلك ، وهذه نظري مسألة األصو 
أنه ال مثرة له يف الفقه ، اعرتضه الشيخ صدر الدين بن " احلصول"مسألة ذات خالف مشهور ذكر اإلمام الرازي يف 

  ".شرح املنهاج" املرحل بنحو ما أوردت من الصور ؛ فزعم أن مثرة اخلالف تظهر فيها وتبعته أنا يف
مث الح يل أنه وهم ، فإن القادر على سؤال النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يتقني أنه قادر على اليقني حىت يتيقن أنه أنزل 

عليه أفضل . عليه يف مسألته وحي ؛ وإال فما مل ينزل الوحي ال حكم ، فال قطع وال ظن ؛ فغاية القادر على سؤاله
  .وز نزول الوحي فيكون جموزا لليقنيوأنه جي - الصالة والسالم

  مل جرى اخلالف األصويل ؟: فإن قلت 
مأخذه باقي االجتهاد مع وجود سيد األولني واآلخرين صلى اهللا عليه وسلم من التحري وما فيه من سلوك طريق : قلت 

من أنه مثرة للمسألة -  1نال يأمن فيه اخلطأ مع التمكن من طريق يؤمن فيها اخلطأ ؛ فوضح ما قاله اإلمام فخر الدي
  .صحيح -األصولية

فيما " شرح املختصر"كما ذكرنا يف   - خالفا يظهر مثرته- اختلف يف جواز االجتهاد للنيب صلى اهللا عليه وسلم : نعم 
  .بسؤال ربه تعاىل. ذكرناه من الصور ؛ ألنه صلى اهللا عليه وسلم قادر على اليقني

  .سي أن الشرعي كالعدم وبيانه بصوراملوجود املقرتن باملانع احل: قاعدة 
_________  

حممد بن عمر بن احلسني بن حسن بن علي العالمة سلطان املتكلمني يف زمانه فخر الدين أبو عبد اهللا القرشي  1
وم البكري التيمي الطربستان األصل مث الرازي ابن خطيبها املفسر املتكلم إمام وفقيه يف العلوم العقلية وأحد األئمة يف عل

الشريعة صاحب املصنفات املشهورة والفضائل الغزيرة املذكورة ، ولد يف رمضان سنة أربع وأربعني ومخسمائة ، وقيل سنة 
، لسان  381/ 3، وفيات األعيان  366/ 2ابن قاضي شهبة . ثالث وتويف راة يوم عيد الفطر سنة ست وستمائة

  .7/ 4، مرآة اجلنان  197/ 6جوم الزاهرة ، الن 55/ 13، البداية والنهاية  426/ 4امليزان 
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إذا وجد املاء وحال دونه حائل يعجز عن دفعه ، أو احتيج إليه حليوان حمرتم ، أو كان به مرض مينعه من : منها 
  .استعماله

مسلما ثبت له الوالء ؛ ولكن ال يتوارثان ، الختالف امللتني ، كما ثبتت لو عتق املسلم عبدا كافرا أو الكافر : ومنها 
علقة النكاح والنسب بني الكافر واملسلم وإن مل يتوارثا ، وعن مالك ال يثبت له الوالء ، الختالف الدين وعن أمحد 



  .يثبت ويتوارثان
  .فعلى مذهبنا وجد املقتضي للوالء مقرتنا باملانع الشرعي من اإلرث

وجود من واجبه اإلعتاق يف الظهار عبدا فاضال عن حاجته ؛ لكن حيتاج إىل خدمته ملرض أو زمانه كالعدم ، : نها وم
وكذا كل واجب مايل متعلق حبق اهللا كاحلج على الصحيح ، أما املفلس فاملذهب أن املسكن واخلادم يباعان وإن احتيج 

  .إليها
  .ن وخادم وال يلزم بيعهما وصرفهما يف طول حرةاألصح جواز نكاح األمة ملن له مسك: ومنها 

والوجهان حكامها القاضي ابن كج كما ذكر الرافعي يف النكاح ويف الظهار وزاد يف الظهار ابن كج حكى وجهني أيضا 
. هماال جيب العريان بيع: وهو ابن القطان ، قال - يف أما هل يباعان عليه إذا اعتق شركاء له يف عبد ، وإن أبا احلسني 

  .وقول أيب احلسني غلط: وعندي جيب قال : قال ابن كج 
  .من وجد حرة ولكن رتقاء أو قرناء أو رضيعة أو معتدة عن غريه ؛ فله نكاح األمة على األصح: ومنها 
ر وينبغي أن يقيد يف املعتدة مبا إذا طال زماا ، أما إذا كان انقضاؤها قد قرب ؛ فال ينبغي أن جيوز بل ينتظ: قلت 

انقضاؤها ، كما لو قدر على حرة غائبة ال تلحقه مشقة باخلروج إليها ؛ فإنه جيب اخلروج إليها ، خبالف ما إذا حلقته 
  .املشقة
  : الغصب إذا وجد املثل بأكثر من مثن املثل فوجهان  1]يف: [ومنها 

باحثة على هذه القاعدة أنشأها رجح الشيخ اإلمام وجوب حتصيله ورجح صاحب التنبيه والنووي العدول إىل القيمة م
  .نافعة يف آية القتل ، وآية الظهار وآية الصيام ، وآية الوضوء ، وغريها - رمحه اهللا- الشيخ اإلمام 

_________  
  .سقط يف أ واملثبت من ب 1
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فليس يف التكليف به تكليف ما ال يطاق ؛ فال : وأما احلكمي . نه ما ال يطاقمانع من تعلق التكليف أل: املانع احلسي 
  .بد من دليل عليه

  .إنه خمصص ؛ بل هو غري داخل يف اللفظ للعلم بأنه غري مكلف: فمن قام به مانع حسي ال نقول 
مشل عدم الوجدان } َفِصَياُم َشْهَرْينِ َفَمْن ملَْ جيَِْد {إذا قال تعاىل يف املظاهر : فنقول  - ويتضح باملثال- وأما احلكمي 

إنه املخصص ؛ ألنه مل يكلف بالكلية وإمنا قصد : احلسي ، وال شك يف أن صاحبه غري مكلف باإلعتاق ؛ فال يقال 
  .بيان حكمه ؛ وإن حكمه اخلصلة املنتقل إليها

اخلصلة املنتقل إليها ، وإخراجه من  بني: وعدم الوجدان احلكمي كواجد رقبة حيتاجها للخدمة ، وهذا يقصد فيه أمران 



واملقصود بالعموم غريه أو أن العتق غري حمتم عليه . بأنه غري مأمور بالعتق أصالً : العموم ؛ غري أن إخراجه إما بأن يقال 
  .بل هو خمري بينه وبني الصيام

اجز اإلعتااق ، وذهب وإىل كل من االحتمالني ذهب بعض الفقهاء ؛ فذهب بعضهم إىل األول وقال ال جيوز للع
أكثرهم إىل الثاين ، وهو الصحيح ، ويكون مقصود اآلية التسهيل على من له عذر أن ينتقل من اإلعتاق إىل الصيام فإن 

  .تكلف وأتى باألعلى أجزأ
  .الواجب خمري أو معني ؟ وهو الصيام األقرب: وعلى هذا هو نقول 

  .د والكفارة واإلعتاق أكمل يف مقصودهاولكن اإلعتاق جيزيء عنه ؛ ألن املقصو : الثاين 
  .والواجب هو الذي ال جيوز تركه مطلقا ، والصيام إمنا جاز تركه إىل بدل فلم خيرج عن كونه واجبا

إذا كان يف  - من جنسه أو من غري جنسه- وال ينكر كون الشيء مرتبا يف الذمة مقصودا ويقوم مقامه شيء أعلى منه 
  .معناه سادا مسده

ث ينتفع به يف آية الوضوء وغريها ، كما ال خيفي على املتأمل وينتفع به يف وجوب القضاء على املتيمم يف وهذا البح
  ولو. بعض األحوال ؛ الندراجه حتت األمر بالوضوء
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ت كفارة الظهار بالنسبة إىل القادر املعتق واحدة ، على العاجز إنه مل يندرج أصال ألشكل إجياب القضاء ، ولكان: قلنا 
  .واحدة ، وإىل العاجز عن العتق والصوم واحدة ؛ فتكون خصلة واحدة ال ترتيب فيها - إال عن الصوم- 

واملعلوم من الشرع أا ثالث خصال مرتبة ، وظاهر ذلك أا لكل أحد وهذا يشهد ؛ ألن املعترب يف الكفارات حال 
  .انتهى كالم الوالد: ألداء ، واألول يشهد العتبار حال الوجوب ا

إنه خمصص مبين على إنكار التخصيص : أنه غري داخل فال يقال - قولكم فيمن قام به مانع حسي : ولقائل أن يقول 
ام جرى على بالعقل ، واألكثر على جوازه ، ومل ينقل فيه إال خالف لفظي عن الشافعي رضي اهللا عنه فلعل الشيخ اإلم

  .مقتضاه
بعد اعرتافكم بأن احلكم أخرجه كيف : حق غري أن للمعرتض أن يقول  - ال بد من دليل عليه-وقولكم يف احلكمي 

تبطلون دليال ؟ ومرادكم ما ادعى أن الشرع أخرجه حيتاج مدعيه إىل دليل ، وهذا ال بد منه ، وال ينكره واحد ودليله 
  .ل عليه بالقياس يستدعى جواز القياس على اخلارج املستثىن وهو الصحيحقياس أو غريه ؛ غري أن االستدال

  .وتردد الشيخ اإلمام يف العاجز ، هل هو غري مأمور بالعتق أصال أو خمري بينه وبني الصيام
ولعل مادته من اخلالف الذي حكاه أصحابنا يف كتاب الصوم أن الشيخ اهلرم هل يتوجه عليه اخلطاب بالصوم مث ينتقل 

  للفدية للعجز ؟ أم خياطب بالفدية ابتداء ؟



إن بعضهم : وهو على الوجهني يف انعقاد نذره إذا نذر يف خالل العجز صوما ؟ وصحح النووي أنه ال ينعقد ، وقوله 
فيمن جيهده الصوم وحيرمه عليه أنه " املستصفى"وقريب منه قول الغزايل يف . ذهب إىل أنه ال جيوز للعاجز اإلعتاق غريب

  .ذا تكلف وفعله ال يصحإ
وقوله األقرب أن الواجب معني مث جيزي عنه اإلعتاق ، وأنه ال ينكر االنتقال إىل غري اجلنس إذا كان أعلى يشهد له جواز 

  .االنتقال يف الفطرة إىل أعلى
الزكاة وإن  خالفا لوجه حكاه املاوردي ، وهو قوي يف غري اجلنس ؛ أال ترى أنه ال جيوز إخراج الذهب عن الفضة يف

  .أخرج ما هو أكثر قيمة
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  1الرخص ال تناط باملعاصي: قاعدة 
  : وفيه مسائل 

رجح الشيخ اإلمام رمحه اهللا أن العاصي بسفره ال يتم ، بل عليه أن يعود إذا أمكنه الرجوع والصالة باملاء قبل : منها 
  .الوقت خروج
  .ال جيوز للعاصي بالسفر الرتخص ؛ فال تقصر الصالة وال يفطر وال يستبيح قطعا ، وال يستبيح املقيم على وجه: ومنها 
فاألصح ال جيزيه ؛ ألن االقتصار على األحجار رخصة ، والرخص ، ال  -من مطعوم وغريه-لو استنجي مبحرتم : ومنها 

  .تناط باملعاصي
  : منها : بب حمرم كشرب مسكر مل تسقط عنه الصالة ويستثىن مسائل زوال عقله بس: ومنها 

  .األصح صحة املسح على اخلف املغصوب واملسروق وخف الذهب الفضة
  .ال ؛ ألن املسح رخصة والرخص ال تناط باملعاصي: والثاين 
  .ج قطعاجيوز االستنجاء بقطعة ذهب وفضة وحرير نفيس خشنة على الصحيح كما جيوز بالديبا : ومنها 
الرخص ال : إن شئت جعلتها مفتتح قاعدة ، وقع يف كالم الشيخ اإلمام رمحه اهللا يف باب املسح على اخلفني : فائدة 

  .2تناط بالشك
ذكر ذلك تعليال ملذهبه أن ابتداء مدة املسح من حني لبس اخلف ، وهو مذهب احلسن البصري يذكر الشيخ اإلمام أن 

فإن صح هذا صح مذهب : قال . أن البس اخلف له أن حيدد الوضوء قبل احلدث "شرح املهذب"النووي صرح يف 
احلسن ؛ ألنه وقت جواز الرخصة ، وإذا احتمل لفظ الشاعر تعيني احلمل عليه وترك ما زاد عليه ؛ ألن الرخص ال تناط 

  .بالشك
  أن-لكن يف صحته نظر ، ومقتضى االستدالل الرافعي وغريه من األصحاب : قلت 



_________  
ومعىن قول األئمة أن الرخص ال تناط باملعاصي أن فعل  138، األشباه والنظائر للسيوطي ص 167/ 2املنثور  1

الرخصة مىت توقف على وجود شيء نظر يف ذلك الشي ؛ فإن كان تعاطيه يف نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة وذا 
  .يظهر الفرق بني املعصية بالسفر واملعصية فيه

  .141شباه والنظائر للسيوطي صاأل 2
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البن الرفعة عقيب " الكفاية"أنه ال حيوز ، ووقع يف -ابتداء املدة من حني احلدث بعد اللبس بأن ذلك وقت الرتخص 
  .هذا االستدالل أنه مكروه

أيضا أنه إذا غسل واحدة وأدخلها اخلف ، مث األخرى وأدخلها ال يستبيح ، ألنه مث فرع الشيخ اإلمام على هذه القاعدة 
  .مل يدخلهما طاهرتني

  .أصل مستنبط
إذا قوبل جمموع أمرين فصاعدا بشيء من خارج مقابلة أحد ذينك األمرين ببعض ذلك الشيء ؛ فهل يلزم أن يكون 

لته ، وأن يكون اموع يف مقابلة اموع ، أو جيوز أن يكون الزائد يف مقابلة الشيء اآلخر أو جيوز أن يكون يف مقاب
  اموع عند حصول الزائد يف مقابلة الثاين وحده ؟

: فيه نظر تظهر فائدته فيما إذا انفرد الشيء الثاين عن األول فهل يقابل بالكل أو بالزائد أوال ؛ ألنه إمنا ثبت مضموما 
  إىل األول عند وجود األمرين ؟

  .أمثلةوهلذا 
من صلى العشاء يف مجاعة ؛ فكأمنا قام نصف الليل ومن : "من قوله صلى اهللا عليه وسلم  1ما يف صحيح مسلم: منها 

فيحتمل أن يكون من صلى الصبح يف مجاعة كان كأمنا قام الليل وإن مل ". صلى الصبح يف مجاعة فكأمنا قام الليل كله
  .يصل العشاء يف مجاعة
بح يف مجاعة والعشاء يف مجاعة كمن قام ليلة ونصف ليلة ، وحيتمل أنه إمنا يكون كمن قام كل وحينئذ فمن صلى الص

  .الليل إذا كان قد صلى العشاء يف مجاعة
  .وعلى هذا االحتماالن

  .أحدمها أن يكون من صلى الصبح يف مجاعة ، ومل يصل العشاء يف مجاعة كمن قام نصف الليل
ألن شرط كونه إذا مجع يف الصبح يكون كمن قام نصف الليل أو يكون قد مجع يف  أن ال حيكم له بذلك ؛: الثاين 
  .العشاء



  "من صلى العشاء يف مجاعة: "فهذه االحتماالت أظهرها أن قوله عليه السالم 
_________  

  ".656/ 260"يف كتاب املساجد ومواضع الصالة باب فضل صالة العشاء والصبح يف مجاعة  454/ 1 1
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 1يريد به والصبح ، وأن صالما يف مجاعة تعدل قيام ليلة ، وهذا هو الراجح عند احملدثني ، ويدل له ما رواه أبو داود
عشاء من صلى العشاء يف مجاعة كان كقيام نصف الليل ومن صلى ال: "من قوله صلى اهللا عليه وسلم  2والرتمذي

وطرق احلديث كلها صرحية يف أن كل واحدة منهما تقوم مقام نصف ليلة : ، قالوا " والفجر يف مجاعة كان كقيام ليلة
  .واجتماعهما يقوم مقام ليلة

  .لكن بقي انفراد الصبح فأين التصريح بكونه يقوم مقام نصف ليلة ؛ ألنه ال بد هلذا من دليل: قلت 
  .مجاعة العتمة تعدل نصف ليلة ومجاعة الصبح تعدل ليلة: األول على ظاهره ، وقال ومن احملدثني من محل احلديث 

  .فهذه ليلة ونصف ملن صالمها مجاعة ، ووجهه أن املشقة يف مجاعة الصبح أكثر منها يف العشاء فناسب أن تضاعف
يها فله قرياط ، ومن شهدها من شهد اجلنازة حىت يصلي عل: "أنه صلى اهللا عليه وسلم قال :  3يف الصحيحني: ومنها 

  .احلديث..." حىت تدفن فله قرياطان
  .احلديث... ، ومن صلى على جنازة فله قرياط ، من اتبعه حىت يوضع يف القرب فله قرياطان 4ويف لفظ

فلو اتبعه حىت وضع يف القرب ولكن ومل يصل عليه احتمل أن ال حيصل له شيء من القرياطني ؛ إذ حيتمل أن يكون 
  .اط الثاين املزيد مرتبا على وجود الصالة قبله ، وحيتمل أن حيصل له القرياط املزيدالقري 

  .وأما احتمال أن القرياطني حيصالن باالتباع حىت يوضع يف القرب وإن مل يصل عليه ، فهو هنا بعيد
_________  

  ".555"باب يف فضل صالة اجلماعة حديث / يف كتاب الصالة 152/ 1 1
  ".221"باب ما جاء يف فضل العشاء والفجر يف اجلماعة حديث / واب الصالةيف أب 433/ 1 2
باب فضل الصالة / يف اجلنائز 652/ 2ومسلم " 1325"باب من انتظر حىت تدفن / يف اجلنائز 333/ 3البخاري  3

 491/ 1وابن ماجة  77- 67/ 4، والنسائي  401/ 2وأمحد يف املسند " 945-52"على اجلنائز وابتاعها حديث 
  ".1539"حديث 

  ".945/ 54"، حديث  653/ 1انظر صحيح مسلم  4
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من : وأما احتمال أن من صلى واتبع حىت يدفن ، حيصل له ثالث قراريط ؛ فمرتب على هذا االحتمال الثالث إن قلنا 
  .ك أن من صلى يزداد قرياطا ثالثااتبع ومل يصل فله قرياطان ؛ فال ش

الفقيه الشافعي الرجل الصاحل صاحب الكرامات أبا نصر بن الصباغ عن هذا  1وقد سأل الشيخ أبو احلسن ابن القزويين
جيد بالغ ، وطولب ابن الصباغ بالدليل فاستدل : ال حيصل ملن صلى واتبع إال قرياطان ، قال له ابن القزويين : فقال 

  :  2بقوله تعاىل
َني ، َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمْن فـَْوِقَها ُقْل أَِإنُكْم لََتْكُفُروَن بِالِذي َخَلَق اْألَْرَض ِيف يـَْوَمْنيِ َوَجتَْعُلوَن َلُه أَْنَداًدا َذِلَك َرب اْلَعاَلمِ {

َر ِفيَها أَقْـَواتـََها ِيف أَْربـََعِة أَيامٍ  فاليومان مجلة األربعة بال شك: ل قا} ...َوبَاَرَك ِفيَها َوَقد.  
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام : "من قوله صلى اهللا عليه وسلم  3ما يف صحيح البخاري: ومنها 

احنلت عقدة فإن توضأ : ثالث عقد يضرب على عقدة مكاا عليك ليل طويل فارقد ؛ فإن استيقظ وذكر اهللا تعاىل 
  .احلديث..." احنلت عقده كلها احنلت عقدة فإذا صلى

  فلو استيقظ ومل يذكر اهللا غري أنه توضأ وصلى فهل تنحل عقدتان ، أو شرط احنالهلا تقدم ذكر اهللا ؟
هذا موضع نظرة " وكلها: "؛ وذلك بقوله " فإن صلى احنلت عقده كلها: "تنحل الثالث ، إلطالق قوله : أو يقال 
  .واحتمال

_________  
ن حممد بن احلسن البغدادي املعروف بالقزويين ولد يف احملرم سنة ستني وثالمثائة ، وكان عارفا بالفقه علي بن عمر ب 1

  .تويف يف شعبان سنة اثنتني وأربعني وأربعمائة. والقراءات واحلديث تفقه على الداركي وقرأ النحو على ابن جين
  .230، ص 229ص 1ابن قاضي شهبة ج

،  62/ 12، البداية والنهاية  61/ 3، مرآة اجلنان  299/ 3الشافعية للسبكي ، طبقات  43/ 12تاريخ بغداد 
  .49/ 5النجوم الزاهرة 

  ".10-9"فصلت  2
باب عقد الشيطان على قافية الرأس / يف التهجد 24/ 3متفق عليه من رواية أيب هريرة رضي اهللا عنه ، البخاري يف  3

افرين وقصرها باب ما روي فيمن نام الليل أمجع حىت أصبح يف كتاب صالة املس 538/ 1ومسلم " 1142"حديث 
207 /776.  
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جاء رجل إىل النيب صلى اهللا : "من حديث عمران بن حصني قال  3والنسائي 2والرتمذي 1يف سنن أيب داود: ومنها 
: د عليه مث جلس ؛ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم عشر ، مث جاء رجل آخر فقال السالم عليكم فر : عليه وسلم قال 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، فرد : عشرون مث جاء آخر فقال : السالم عليكم ورمحة اهللا فرد عليه فجلس ؛ فقال 
  ".ثالثون: "عليه ، فجلس ، فقال 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته : مث أتى آخر فقال "أنس وهي  زيادة من حديث معاذ بن 4ويف رواية أليب داود
  .5؛ غري أن يف إسناد هذه الرواية مقاال" أربعون: فقال 

السالم املنتهي إىل : وبركاته فقال ابن عباس : من أن رجال سلم على أبن عباس على قوله  6وقد يعارض مبا يف املوطأ
  .الربكة

: ومغفرته مشروطة بسبق قوله : هل العشر املزيدة لقوله : إفرادها بعد السالم عنه ؛ غري أنا نقول  إذا علم هذا فال ميكن
  وبركاته مشروط بسبق لفظ الرمحة ؟: وبركاته ؟ وهل العشر املزيدة لقوله 

ن وإ-كما أن ذلك كله مشروط بسبق لفظ السالم ، أو ال يشرتط هذين ؟ بل لكل لفظ من األلفاظ الثالثة عشر 
  .السالم عليكم ورمحة اهللا ومغفرته ، وحنو ذلك حيصل أربعون ؟ هذا أيضا موضع نظر واحتمال: حىت لو قال  -انفرد

  .لو هشم فلم يوضح فوجهان: ومنها 
_________  

  ".5195"باب كيف السالم حديث / يف كتاب األدب 350/ 4 1
  .، وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه ]2689[باب ما ذكر يف فضل السالم / يف االستئذان 52-53/ 5 2
  ".327"باب ثواب السالم حديث  287من طريق أيب داود يف عمل اليوم والليلة ص 3

  .يف االستئذان 277/ 2والدارمي يف السنن  439/ 4وأمحد يف املسند 
  ".5196"أبو داود يف املصدر السابق حديث  4
عبد الرمحن بن ميمون وسهل بن معاذ ال حيتج ما ، وقال فيه سعيد بن قال املنذري رمحه اهللا يف إسناده أبو مرحوم  5

  .أيب مرمي أظن أين مسعت نافع بن يزيد
  .103/ 14عود املعبود 

  ".2"باب العمل يف السالم حديث / يف كتاب السالم 959/ 2 6
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وأصحهما وجوب مخس من اإلبل ؛ ألنه . مة ؛ ألنه كسر عظم بال إيضاح فأشبه كسر سائر العظامجتب احلكو : أحدمها 
ووقع يف معاياة . لو أوضح وهشم وجب عشر ، ولو جترد اإليضاح مل جيب إال مخس ؛ فيكون اخلمس يف مقابلة اهلشم

  .من ناسخأن الوجهني يف أنه هل جيب عشر أو احلكومة ؟ ولعل لفظ العشر غلط  1اجلرجاين
  : فصل 

إذا تعقب شيء مجلة مركبة من أجزاء أو جزئيات ؛ فهل يكون املؤثر فيه هو اجلزء األخري "قريب املأخذ من هذا األصل 
منها أو اموع ؟ فيه للعلماء تردد ، وقد يظهر يف باديء األمر أنه لفظي ؛ ألن اجلزء األخري متوقف الوجود على ما 

  .عا ذا االعتبار ، والتحقيق أنه ليس بلفظي بل معنوي يرتتب عليه فوائدسبقه ؛ فلما سبقه فدخل قط
والذي يظهر أن املؤثر اموع ، ويف حفظي أنه املعزو إىل مذهب الشافعي ، وأن املعزو إىل أيب حنيفة مقابله ، ولعل 

الف ، وهذا األصل مذكور كما سنذكره يف عد فوائد اخل. ذلك مأخوذ من اختالفهما يف مسألة السكر بالقدح العاشر
يف الرافعي يف باب اخللع يف املسألة اليت سنذكرها بن املزين واألصحاب فمنها حكم الشافعي رضي اهللا عنه بأن السكر ال 

حكم ما قبله يف التحرمي : حيصل بالقدح األخري ؛ بل به ومبا قبله وليفرض فيمن سكر بعشرة أقداح ، ومن مث قال 
  .وإجياب احلد حكمه

  .واملعزو إىل أيب حنيفة خالفه ، ومن مث مل جيب احلد على شارب النبيذ إذا مل يسكر
  .واحلاصل أن املفسدة إمنا تتحقق عند انضمامه إىل غريه

إذا أراد النظر إىل األجنبية لتحمل الشهادة ، وهو يعلم أن املعرفة ال حتصل له بنظرة واحدة -وهو على عكسه : ومنها 
 ؛ فاقتصر على واحدة فهل يفسق ؛ ألن التحمل ال يقع ا فصارت لغرض غري صحيح أو ال ، ألن بل ال بد من نظرتني

  هلذه تأثريا يف شهادته ؟
_________  

أمحد بن حممد بن أمحد أبو العباس اجلرجاين قاضي البصرة وشيخ الشافعية ، تفقه على الشيخ أيب إسحاق الشريازي  1
مات راجعا من أصبهان إىل البصرة سنة اثنتني ومثانني . والنثر ومسع من مجاعات وحدثوكان من أعيان األدباء له النظم 

  .وأربعمائة
  .31/ 3طبقات الشافعية الكربى للسبكي 
  .260ص 1، ابن قاضي شهبة ج 31/ 3وطبقات الشافعية البن هداية اهللا 
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  األشباه والنظائر
  القول يف املشرف على الزوال

  .قبيل كتاب الشهادات" البحر"ماالن للروياين ؛ ذكرمها يف فيه احت
  .من قفأ عني األعور مل جيب عليه إال نصف الدية ؛ ألن العمي ال حيصل ذا الفقء وحده ؛ بل به ومبا قبله: ومنها 



أنه ال  "املختصر"طلقين ثالثا بألف وهو ال ميلك إىل طلقة فطلقها تلك الواحدة فقد نص يف : لو قالت : ومنها 
  .يستحق متام األلف ، حلصول مقصود الثالث ، وهو البينونة الكربى بتلك الطلقة

ال يستحق إال ثلث األلف توزيعا للمسمى على العدد املسؤول ، كما لو كان ميلك الثالث ؛ فطلق  - معرتضا- قال املزين 
، فيكون حكمها حكم األوىل والثانية وقاس هذا واحلرمة ال تثبت بتلك الطلقة ؛ وإمنا تثبت ا ومبا قبلها : واحدة قال 

  .على مسأليت السكر وفقء عني األعور
  .وفرق ابن سريج وابن إسحاق بني أن تكون املرأة عاملة بأن مل يبق إال واحدة فيستحق األلف أو جاهلة فالثلث

ل يسترت على التدريج ؛ وأجيب عما احتج به املزين بأن العق - علمت أو جهلت-والصحيح اجلريان على ظاهر النص 
أثر فيه ما قبله ، واحلرمة املوصوفة بالكربى ال : والثاين . فكل قدح يزيل شيئا من التمييز وزوال البصر كما أثر فيه الفقء

  .يثبت منها شيء بالطلقتني األولتني
 - ال تتبعض-صلة واحدة وقد يقال املراد م احلرمة الكربى توقف احلل على أن تكح زوجا آخر ، وهذه خ: قال الرافعي 

هذا حمل : رمحه اهللا يف هذا البحث ، وقال -وتوقف الشيخ اإلمام . حىت يتأثر بعضها بالطلقة الثالثة وبعضها مبا قبلها
بكل طلقة يتشعب النكاح وينقض حق الزوجة ، وبالثالثة يتكمل النقص ، وبطالن احلق : نظر ، حيتمل أن يقال 

  .بالكلية
  اخلمر أحد وأربعني فمات ؛ هل جيب كل الضمان أو نصفه أو جزء من أحد وأربعني جزءا ؟لو ضرب يف : ومنها 

  .الثالث -عند الرافعي والنووي-أظهرها : فيه أقوال 
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  األشباه والنظائر
  القول يف املشرف على الزوال

  .انني جزءا ؟ فيه القوالنولو جلد يف القذف أحدا ومثانني ؛ فهل جيب نصف الدية أو جزء من أحد ومث
لو جوع من به بعض اجلوع حىت مات ، ففي القصاص أقوال ؛ أظهرها إن علم اموع جوعه السابق وجب ، : ومنها 

  .جيب الدية بأكملها ، واألظهر نصفها: قيل . وإال فال ، وعلى عدم القصاص
  ت برجل وامرأتني ويثبت ما ما قبله أو إىل اموع ؟العتق يف الكتابة ، هل ينسب إىل النجم األخري حىت ال يثب: ومنها 
لو جرح اثنني صيدا جرحني مرتتبني وحصل اإلزمان ما وكل منهما لو انفرد مل يزمن ؛ فهل الصيد بينهما أو : ومنها 

  .الثاين ؟ به وجهان
النصف أو الثلث أو التقسيط لو اكرتى اثنان دابة فارتدفها ثالث بغري إذما فهلكت ؛ فهل على املرتدف : ومنها 

  .حبسب الوزن ؟ أوجه
  لو كانت السفينة مثقلة بتسعة أعدال فوضع آخر فيها عدال آخر عدوانا فهل يغرم مجيع األعدال التسعة ؟: ومنها 

  .وهو كخالف اجلالد" الروضة"واألصح بعضها ؛ فقيل النصف ، وقيل بالقسط ، قال يف 



استأجره حلمل مائة ؛ فحمل مائة وعشرة ، : يف مسألة اصطدام السفينتني ومنها وله نظائر متقدمة ومتأخرة ؛ ذكره 
اجلميع ، وهو قول غريب وإن مل يكن معها : النصف ، وقيل : فتلفت الدابة وصاحبها معها ضمن قسط الزيادة ، وقيل 

  .فاجلمهور قالوا يضمن الكل ، وعللوه بأنه انفرد باليد ، وصار حيمل الزيادة غاصبا
  .ويف كونه غاصبا نظر ؛ ألن تعديه بالزيادة ال يوضع باليد: قال  - ولقوله اجتاهه: قال الشيخ اإلمام - الفهم ابن كج وخ

  .وقول ابن كج قياس نظائره يف هذه القاعدة ومنازعة الشيخ اإلمام يف كونه غاصبا ، عندي فيه وقفة: قلت 
ولكن يف قدر ما يغرمان : قال املاوردي . ا رجع عليهم باملهرإذا شهدا بالطلقة الثالثة بعد الدخول مث رجع: ومنها 
  .وجهان
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  األشباه والنظائر
  القول يف املشرف على الزوال

  .ما كانوا يغرمون لو كانت الشهادة بالثالث ؛ ألم منعوه ا من مجيع البضع كالثالث: أحدمها 
فكان ثلث املنع منها فوجب : طلقات ، اختص الشاهدان بواحدة منها  ثالثة ألنه ممنوع من بعضها بثالث: والثاين 

  .ثلث الغرم عليهم
ومل يظهر يل " الكفاية"وعلى هذا لو كان الزوج طلقها واحدة ، وشهدوا عليه بطلقتني لزمهم الثلثان ، قال ابن الرفعة يف 

  .بأن حكمها حكم الثالث فرق بني هذه الصورة ، وبني ما إذا طلقها واحدة قبل الدخول ، وقد جزم
وهذا عجيب ، والفرق أوضح من أن خيفي مثله على ابن الرفعة ، فإن الواحدة قبل الدخول تستقل بالبينونة فهي  : قلت 

  .كالثالث بعده
  : فصل 

إن اخلالف ليس : عرفت الكالم فيما إذا تعقب جمموع أمور أمر هل ينسب إىل األخري منها أو إىل جمموعها ، وقلنا 
  .فظي ؛ بل ترتب عليه فوائد وانفصلنا عن ذلك الفصلبل

  .أن أثر اخلالف يف مسائل أخر على نوع آخر له بعض القرب من هذا املأخذ-والذي ننبه عليه يف هذا الفصل 
  ؟لو باع الوكيل بأقل من مثن املثل بقدر ال يتغابن الناس مبثله ؛ فهل يضمن الزائد على ما ال يتغابن أو اجلميع : منها 

فيه وجهان ، ووجه قرب مأخذمها من هذا أنا هل جنعل العدوان مقصورا على القدر األخري ، أو عاما يف كل جزء ؛ ألن 
  ما كان قبله إمنا كان يغتفر عند انفراده ال عند انضمامه ؟

موع ، وأن لكل هب أن السكر واقع با: وذا يظهر يف مسألة األقداح باب من الكالم للخصوم ؛ فلقائلهم أن يقول 
قدح مدخال غري أين أغتفر القدح منفردا فال أحد شاربه ، النتفاء السكر عنه ، ولكن أحده جمموعا مضموما إىل غريه ، 

  .حلصول املفسدة حينئذ تعني ما قلتم أنتم يف بيع الوكيل على أحد الوجهني أنه يضمن الكل
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  األشباه والنظائر
  لى الزوالالقول يف املشرف ع

السنة الصحيحة القاطعة لتشكيك املشككني ، وترهات  - يف مسألة ما ال يسكر من النبيذ- وطريق جوابنا عن هذا 
  .اادلني

ومن حيث املعىن أن مسألة األقداح وقع الشرب فيها مرتتبا على كل قدح منفصل عن صاحبه ؛ فأمكن أن يفرد حبكم 
  .ثله ؛ فإنه وقع دفعة واحدةنفسه خبالف البيع بأقل مما يتغابن مب

" بالنسبة إىل ما يتفاوت بني الكيلني"إذا ادعى على اخلارجي غلطا بأكثر مما يتفاوت بني الكيلني فهل يقبل : ومنها 
  .الذي يقبل عند االقتصار عليه ؟ فيه وجهان

  .لو أكل من األضحية: ومنها 
  .الثلث أو أقل جزء - للثالث- لو دفع مجيع السهم إىل اثنني ، هل يغرم : ومنها 
  إذا أقام عند الثيب سبعا ؛ فهل يقضي أربعا أو مجيع السبع ؟: ومنها 
إذا صب املاء يف الوقت وصلى بالتيمم ، هل يقضي صالة واحدة ؛ ألنه بالنسبة إىل الصالة الثانية كمن صب : ومنها 

  .الظن إمكان أدائه بوضوء واحد ؟ فيه وجوهاملاء قبل الوقت ، أو كل صالة صالها بالتيمم ما مل حيدث أو يغلب على 
وقع يف واحد من ثالثة أوان جناسة ومل يعرف عينه فاجتهد فيها ثالثة ، أدى اجتهاد كل منهم إىل طهارة واحد : ومنها 

وأم كل بصاحبه ؛ فصالته اليت أم فيه صحيحة ، وكذا أول صالة ائتم فيها بغريه إذا اقتصر عليها ؛ فإن مل يقتصر فهل 
  .يقتصر العشاء على األخرية ؛ ألن ا يتعني فقدان الشرط أو يفسدان مجيعا ؟ فيه وجهان

فأمان الكل مردود ، وحاول الرافعي فيما إذا : لو أمن مائة ألف من املسلمني مائة ألف من الكفار ، قال اإلمام : ومنها 
  .صدر هذا التعاقب على الصحة إىل ظهور اخللل

مل ال يصح ، وإن جهل مث يستعمل القرعة : ولك أن تقول . ، وابن الرفعة قيده مبا إذا عرف األولووافقه النووي وأطلق 
  ".التوشيح"ويل عليه كالم ذكرته يف كتاب 

إذا زاد األمان على املدة هل تبطل يف الزائد أم يف الكل ؟ فيه خالف وإذا حققت القدر املشرتك بني هذه : ومنها 
الصفقة وانفتح لك باب لعد مسائلها يف هذه القاعدة ما دام الكالم مقصورا على املعيشة  املآخذ آل بك الذكر خالف

؛ فإن عممته يف املعية والتعاقب أجنز ذلك الكالم على مسائل انعطاف احلاضر على الذاهب وتذكرت مسائل انعطاف 
  .النية ومسألة انعطاف ثواب من نوى يف أثناء النهار على أوله ونظائرها
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  األشباه والنظائر
  القول يف املشرف على الزوال

  : فصل 
قدمنا الكالم فيما إذا تعقب أمر جمموع أمور لو مل جتمع ملا كان ، وقد يتعقب أمر أمورا هو غين عن جمموعها ، ونعين 

  .بغناه عن اموع أن بعضها كان كافيا يف إثارة ذلك األمر الذي يعقبها
أمورات كمسح قدر زائد على الواجب يف الرأس ، واملنبهات كمن شرب من النبيذ قدرا يسكره منه وذلك يعرض يف امل

بعضه ؛ فهل احلاصل له كائن من جمموعها أو من القدر الذي لو انفرد ألثر ؟ فيه نظر واحتمال ، ولذلك إذا شهد أربعة 
  ني على اإلام ؟ثبت احلق بالكل أو باثن: حبق يثبت بشهادة اثنني منهم ؛ فهل نقول 

  : يظهر فيه هذا الرتدد ، وتظهر فائدته يف مسائل 
  لو رجع اثنان هل يتعلق ما غرم ؟: منها 

  .ال غرم عليهما - وبه قال ابن سريج واإلصطخري وابن احلداد-وفيه وجهان أصحهما 
اص فال قصاص ، خالفا للقفال فيما عليهما الغرم باحلصة ؛ لكن إذا كان يف القص- والثاين ، وبه قال املزين وأبو إسحاق 

  .إذا تعمد
  .األوقاص اليت بني النصب أصح القولني أا عفو ، والثاين أن الواجب يبسط على الكل: ومنها 

اإلمكان شرط : أربع وقلنا  - قبل التمكن-وتظهر فائدة فيما لو ملك تسعا من اإلبل وحال عليها احلول مث تلف 
الوقص عفو فعليه شاة ، وإال فاألصح أن عليه مخسة اتساع شاة ال شاة ، ومنها لو :  الضمان ال الوجوب ؛ فإن قلنا

  .بال خالف" زيادة الروضة"باتفاق األصحاب ، وقال يف : حضر ابنان للزوج وابنان للزوجة انعقد النكاح ، قال اإلمام 
ال غرم ، فما ذاك إال لثبوت احلق الثنني :  إن قلنا: "ورأى ابن الرفعة ختريج خالف فيها من مسألة الشهود قبلها ، قال 

  .مضافا إىل اثنني من أربعة ؛ فيعود اخلالف -هنا- على اإلام ، فيكون االنعقاد 
  وإن قلنا بالغرم فما ذاك إال ألن احلق ثبت باجلميع ، وقياسه إضافة االنعقاد هنا
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  األشباه والنظائر
  القول يف املشرف على الزوال

  .إىل اجلميع وإذا جرد النظر إىل واحد واحد كان متصفا مبا مينع االنعقاد
وإن ثبت - مل قلت إن عدم الغرم ال يكون عند الثبوت األربعة ؟ وجاز أن ينتفي الغرم : وملنازع يف األول أن يقول : قلت 

  .لبقاء من تنهض به احلجة - احلق باألربعة
- قول أيب إسحاق فيما إذا تلف أربع من التسع قبل التمكن  - ي عنه يف الزكاةكما نقله الرافع-وبذلك وجه ابن الصباغ 

وإن تعلق ا - أن عليه شاة ؛ فقال الزيادة على اخلمس ليست شرطا يف الوجوب فال يؤثر تلفها  - املسألة املتقدمة



  .كما لو شهد مخسة بالزنا ورجع اخلامس بعد الرجم فال ضمان  - الواجب
أن على الراجح الضمان فكيف  -تضي هذا التوجيه ؛ ألن املنقول عن أيب إسحاق يف هذه املسألةال أر  -أنا-وإن كنت 

  .يوجه مذهبه يف الزكاة خبالف ما يعتقده يف الشهادة
حمتمل لكن جعله ذلك أصال لعدم الغرم يقتضي أنه ملا رجع االثنان  -على اإلام- أنه ثبت باثنني : مث قول ابن الرفعة 

- ق باللذين مل يرجعا ، وليس كذلك ؛ ألن احلكم إمنا وقع مببهم فكيف يعود مبعني وليس كمن طلق تبني ثبوت احل
  .مث عني ، فإن ذلك له أن يعني ما أم - مبهما

مكابرة يف احملسوس ؛ وإمنا كان ميكن هذا لو   -بعد ذلك- وهذا حكم مستند إىل مبهم ، فاعتقاد أنه استند إىل معني 
  .خيدش يف احلكم املستند إىل شهادما لكنه ال خيدش ؛ إذ ال ينقض احلكم برجوعهماكان رجوع الراجعني 

  .نعم ميكن أن يوجه عدم الغرم بأنه ملا وقع احلكم باملبهم مل يكن إلزام هذين بغرم ، إذ ال يتعني أن يكون احلكم ما
  موع ؟ أم باثنني مبهمني ؟ أم ماذا ؟أفصح يل عما تعتقد يف الشهود األربعة ، أتعتقد ثبوت احلق با: فإن قلت 

واجتماعهما كاجتماع دليلني " باثنني"إن شهدوا دفعة واحدة ؛ فاألظهر ثبوته باموع وحيتمل أن يقال ثبت : قلت 
ثبت باثنني مبهمني ؛ لكن ال يصريان معينني أبدا ، ألن ] أن يقال[وحيتمل  - عند من يقول به- على مدلول واحد 

  ثبت باألولني وال ينبغي أن يقال: ثبت باموع وقد يقال : وإن شهدوا مرتبني فقد يقال . ع هكذااحلكم إمنا وق
  466|  146صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  القول يف املشرف على الزوال

عدم  وإن مل يكن املانع منه إال-قبل شهادة اآلخرين . هنا باإلام ألن املقتضي حلكم القاضي قد حصل بشهادة األولني
إذ لو سأل قبل شهادة األخريين لتعني احلكم ، وذا يظهر لك أن الواقعة فيها شهود ليست أرجح من  -سؤال املدعي

بل أن الكثرة قد تضر ؛ فإن استناد احلكم يبقى  - كما هو مذهبنا- الواقعة فيها شاهدان ، وأنه ال ترجيح بكثرة الشهود 
  .داد هذا بياناعلى ما ذكرنا من التفصيل واالحتمال وسيز 

ولنفرض ذلك يف - إذا رجع اثنان وبقي النصاب املعترب : إن احلق ثبت باموع ؛ فقد يقال : وحيث قلنا : فأقول 
فينبغي أال يستويف ؛ حىت يعود األوالن ويعيدان شهادة جديدة ؛ ألن شهادما األوىل مل يكن  -العقوبات قبل االستيفاء

غريها فيصري رجوع البعض مبطال للمجموع الذي هو احلجة ، ورجوع احلجة قبل استيفاء احلكم ا جمردة ، بل ا مع 
  .العقوبة مينع من استيفائها فليكن هذا مثله أو هو هو ، فتأمل ما أجربته لك من البحث

ى القول بأن فممنوع عل... لو جردنا النظر إىل كل واحد لكان متصفا مبا مينع االنقعاد-أما قول ابن الرفعة يف الثاين 
  .الشاهد ألبيه وأجنيب يقبل ، وهو الصحيح

ليست مسألة ابين الزوج وابين الزوجة كمسألة األربعة يف احلق : مث ملنازع أن ينازع ابن الرفعة يف أصل التنظري ، ويقول 
ربعة ينشأ عنها ما الذي ثبت باثنني ، وال مما حنن فيه ؛ ألن كالمنا يف جمموع ينشأ عنه ما ينشأ عن بعضه ، كما يف األ



ينشأ عن االثنني لو جترد ، أما ابنا الزوج وابنا الزوجة فليس بعضهم بكاف ؛ أال ترى أنه لو شهد ابن الزوج وابن الزوجة 
  .أو ابنا الزوج وابنا الزوجة ، ففيه وجوه شهرية

ال ، ولكين مل أره ، وما ذكره : ت أتقطع بانتفاء اخلالف عن ابين الزوج وابين الزوجة ، كما نفاه النووي قل: فإن قلت 
  .ابن الرفعة من التخريج فيه ما عرفت

هل ال يصح أن خيرج فيها خالف من وجهني حكامها الرافعي يف كتاب الطالق فيما إذا قلنا بصحة النكاح : فإن قلت 
  .بالكتب ؛ فكتب

يف كتاب النكاح ، ووجه التخريج أنه  أصحهما أال يشرتط وبه جزم: هل يشرتط أن حيضر القبول شاهد اإلجياب ؟ وقال 
  .ال يثبت بابين الزوج إجياب النكاح وال بابين الزوجة إال قبوله

وقد يفرق بأن كال من األبناء يشهد على النكاح جبملته ؛ وإمنا وقع الرد يف حق أصله ، وليس هو مبردود على : قلت 
  اإلطالق ؛ أال ترى أنه لو شهد خشية ابتداء ، قيل كما
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لو  : فإن قلت . قال األصحاب يف األب يشهد بنكاح ابنه إن شهد ضمن دعواه مل يقبل ، وإن شهد خشية ابتداء قبل
  .كان كل األبناء يشهد جبملة النكاح جلرى فيه اخلالف فيمن شهد ألبيه وأجنيب

م مل يشهدوا ؛ وإمنا حضروا عقد النكاح ولسنا على جزم باالحتياج إىل شهادم ألصلهم قد بينا بأنه يعرف أ: قلت 
ألنه قد ال تقع شهادة ، وبتقدير وقوعها قد تقع مقبولة فيما إذا أخرجوها خمرج احلسبة ؛ فليس كمن بت شهادته ألبيه 

  .وأجنيب
  ف تبطل ؟أنه جاء بشهادة بعضها مردود ، وهذا مل يأت إىل اآلن بشيء فكي

  .املعترب يف شهود النكاح أن يكونا بصفة القبول وقت األداء ، ولذلك مل تنعقد بالفاسقني: فإن قلت 
إما ليسا بصفة القبول عند األداء ، وقد : هذا على إطالقه غري مسلم ، ولذلك ينعقد باملستورين ، مث قلت : قلت 
  .ةإنه جاز أن تكون شهادما عند األداء مقبول: قلنا 

  .ألن العدواة قد تزول: ومن مث امتنع بعض األصحاب يف إجراء اخلالف يف االنعقاد يف العدوين ، قال 
  : فصل 

  .إذا تولد الشيء بني مضمون وغري مضمون ؛ فهل يعطى مجيعه حكم الضمان: يقرب من هذه املآخذ 
  : وفيه صور 

فالواجب مجيع الضمان للتعدي أو نصفه ؛ ألن أصل  - فرطنيكما يف احلر والربد امل-إذا أوجبنا الضمان باخلتان : منها 
  .أظهرمها الثاين: قال الرافعي : اخلتان واجب واهلالك حصل من مستحق وغري مستحق ؟ فيه وجهان 



  .وجهان كذلك يف إقامة اجللد يف احلر أو الربد املفرطني: ومنها 
ألنه قد يكون ذلك من رقة اجللد ، فإن عاد فضربه يف موضع فأر دمه فال ضمان عليه ؛  - يف اجللد- إذا ضربه : ومنها 

  .اار الدم ففي الضمان وجهان
يف كتاب " الذخائر"نصفها ذكره القاضي جملى يف : مجيع الدية ، والثاين : أحدمها : فإن أوجبناه ففي قدره وجهان 

  .موجبات الضمان
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  : أصل مستنبط 
كل من يتوقف صحة الشيء على إذنه مل يؤثر منعه فيه خبالف من يتوقف وجود الشيء على إذنه فإن منعه مؤثر يف 

  .إبطاله
ومن مث لو ت غري ارب عن أن يوكل يف تزوجيها مل يكن له التوكيل ادعى اإلمام البغوي أنه ال خالف ، وقال 

  .يعترب إذا لتوكيل مل يؤثر منعها منه ال: إن قلنا : املاوردي 
: ومن هنا أثبت ابن الرفعة خالف ، وشكك به على دعوى اإلمام البغوي نفي اخلالف ، ونازعه الشيخ اإلمام وقال 

  .األشبه القطع بنفي اخلالف
  1"ما ثبت بالشرع أوىل مما يثبت بالشرط: "قاعدة 

إذا قال طلقتك بألف على أن يل الرجعة يسقط قوله بألف ويقع رجعيا قاله األصحاب ووجهوا به القول الصحيح يف أنه 
  .؛ ألن املال ثبت بالشرط والرجعة ثبتت بالشرع فكانت أقوى

هنا املال املعني ال مطلق املال ، ألن - املاء ثبت يف اخللف بالشرع أيضا فينبغي أن يكون الساقط : غري أن لك أن تقول 
  .وىل من دفع الرجعةالشرع يثبته فليس دفع املال أ

والقاعدة  - إن شاء اهللا تعاىل-وسيجيء يف هذا البحث تتمة من حرف الباء من قسم النحو يف أواخر هذا الكتاب 
صحيحة ؛ وإمنا الكالم يف ختريج هذا الفرع عليها وأوضح منه تدبري املستولدة فإنه ال يصح ؛ ألن عتق املتولدة عند 

  .ت املوت إىل تدبرياملوت ثابت بالشرع فال حيتاج وق
الصواب عندنا أنه ال يضر وال ينفع ومقتضى العقد مستفاد من العقد جبعل الشارع : ونظريه الشرط الذي يقتضيه العقد 

  .ال من الشرط ، وهو رأي اإلمام الغزايل والرافعي وغريهم
_________  

  .149، األشباه للسيوطي  134/ 3املنثور  1



  .هلذه القاعدة يف فروع التعليقات أشار الرافعي: قال الزركشي 
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إن عين به أنه ال يفسد فحق ، وإن عين به أنه يؤثر شيئا فال نوافقه  - " إن شرط مقتضى العقد صحيح: "وقول احملاملي 
  .عليه

وهذا سنتكلم عليه إن شاء اهللا يف مسائل أصول  -جتماع علتنيعلى رأي من جيوز ا- يكون املعلول علتان : وقد يقال 
  .الدين عند الكالم على التعليل بعلتني

، وهو  1]إذا اجتمع خيار الس وخيار الشرط يكون ابتداء خيار الشرط من حني التفرق[وكل هذه الفروع تدل ؛ ألنه 
  .وجه ؛ ألن ما قبله ثابت بالشرع ، فال حيتاج إىل الشرط

ال تعارض بينهما عند من جيوز اجتماع علتني وتشبه هذه القاعدة نذر الفرائض فإنه ال يصح ؛ ألا ثابتة : يقال وقد 
  .بالشرع وورود االلتزام عليها ال يفيد شيئا ، وذلك مما يوضح أنه ال جيتمع علتان

  ".اإلكراه يسقط أثر التصرف فعال كان أم قوال: "قاعدة 
ذكر الغزايل منها يف  : على املستثىن منها ، وهو مسائل  - هنا- يف أصول الدين ، ونقتصر  وسنتكلم على هذه القاعدة

  .كتاب الطالق مخسا
اإلسالم ، ويف استثنائه نظر ؛ فإنه إذا كان املكره عليه ذميا فاألصح عدم صحته وإن كان حربيا أو مرتدا فاإلكراه : منها 

  .هنا حبق
خبصوص اإلكراه بغري حق ما سنبني يف أصول الدين إن مل جنعل صفة اإلكراه منافية اإلكراه يسقط أثر التصرف : وقولنا 

  .2للتكليف وهو احلق وإن جعلناها منافية فال فرق بني اإلكراه حبق وباطل فليقع االستثناء
الذكر  وحكى الرافعي عن احلناطي يف مس. الرضاع واالستقبال واحلدث ؛ فيصح عن إكراه لتحققها يف أنفسها: ومنها 

  .ناسيا وجهني ال يبعد جرياما يف اإلكراه
األصح بطالن صالة املتكلم يف الصالة مكرها ، وال خالف يف بطالا باألفعال الكثرية وإن صدرت عن إكراه : ومنها 

  .، واختلفوا يف فطر املكره
  اإلكراه على القتل ال يتجه إمجاعا ، وال يسقط القصاص على الصحيح ، : ومنها 
_________  

  .سقط من أ واملثبت من ب 1
  .فليقع االستثناء على هذا" ب"يف  2
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اقتل هذا وإال - وال يصح استثناء القتل ؛ ألن ما من شيء يكره به عليه إال وهو أشق منه ، وقد يعرض يف قول القائل 
  .يات يصعب على النفوس ويسقط مطلق القتل يف مقابلتهاتعذيب بكيف - قتلتك قبله
  .يتصور اإلكراه عليه وهو الصحيح ؛ فإنه ال يباح باإلكراه: إن قيل : ومنها الزنا 

  .إذا علق الطالق على صفة فأكره عليها ففيه قوالن: ومنها 
صاء عن صاحب اإلفصاح أنه إذا تبايعا يف عقد الصرف وتفرقا مكرهني قبل القبض ، نقل صاحب االستق: ومنها 
  .يبطل

  - رمحه اهللا- وجياب بضيق باب الربا ، وللوالد . وقد يعرتض على هذا بأن اإلكراه ال يبطل خيار الس على الصحيح
  .كالم مبسوط يف شرح املهذب واملنهاج

لقاضي أيب الطيب فإنه ولعله أخذه من تعليقة ا -على وجه حكاه ابن الرفعة- احللف باهللا مكرها ينعقد ميينه : ومنها 
  .حكاه فيها

الوقوع حلصول اختيار املالك ، : الوكيل يف الطالق إذا أكره ففي صحته احتماالن أليب العباس الروياين أحدمها : ومنها 
  .وأصحهما عنده أنه ال يقع ألنه املباشر

  ".معزوة إىل األودين: "قاعدة 
  ".ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه باإلكراه وما ال فال"

  .ويرد شرب اخلمر ؛ فإنه يباح بل جيب باإلكراه وحده ال يسقط بالتوبة على األصح والقذف مثله أيضا
  .1إعراض عن املقصود. االشتغال بغري املقصود: قاعدة 

  .لو حلف ال يسكن هذه الدار وال يقيم فيها فرتدد فيها ساعة من غري غلط حنث ، وفيه حبث للرافعي: يف صور منها 
  .بكم اشرتيت أو اشرتيت رخيصا بطل حقه: و قال طالب الشفعة للمشرتي عند لقائه ومنها ل

_________  
  .158األشباه للسيوطي ص 1
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  . فال ؟ إذ ال إعراضلو كتب أنت طالق مث استمر فكتب إذا جاءك كتايب فإن مل حيتج إىل االستمرار طلقت وإال: ومنها 



  ".واعرتاف بصحته 1الرضا بالشيء رضا مبا يتولد منه: "قاعدة 
  : يف مسائل منها 

  .رضا أحد الزوجني بعيب صاحبه ؛ فازداد العيب فال خيار على الصحيح ألن رضاه به رضا مبا يتولد منه
رمية مل يقبل ؛ ألن رضاها بالنكاح يتضمن أن بينها وبني الزوج حم -حيث يعترب إذا- ادعت املنكوحة برضاها : ومنها 

  .اعرتافها حبكمه ؛ فال يقبل منها نقضه إال إذا ذكرت عذرا ، كنسيان وحنوه فتصدق لتحليفه
علمت بإعساره عن املهر وأمسكت عن احملاكمة بعد طلب املهر كان رضاه باإلعسار مسقطا للخيار ؛ خبالف : ومنها 

  .ن التأخري لتوقع النسيانما إذا كان قبل الطلب الحتمال أ
ال يقبل ، قال الرافعي كأنه : أا زوجت بغري إذا ، قال البغوي  -وهي معتربة اإلذن-لو ادعت بعد الدخول : ومنها 

  .نزل الدخول منزلة الرضا
  .جتب الدية: اقطعين ففعل فسرى فهدر ، ويف قول : لو قال رشيد : ومنها 

  .اب الزكاة يف الشاةومثل علماؤنا لذلك بالقيمة من إجي
أنا مستنبط معىن معمم ال بيطل ؛ ألين ال أمنع : وأنا متوقف يف صحة التمثيل به ، وأقول ملن أجاز القيمة أن يقول 

هب أنك : قد يقول أصحابنا : أجزاء الشاة ، وهي شيء ذكرته يف شرح املختصر ، وأنا باق عليه ؛ غري أين هنا أقول 
يف أربعني " - ك من حيث مل حتصر األجزاء فيها مبطل للفظها يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم تقول أجزاء الشاة إال أن

  2شاة شاة
_________  

  .وقريب منها قاعدة املتولد من مأذون فيه ال أثر له 1
  .141، األشباه للسيوطي ص 176/ 2انظر املنثور 

  .وفيه احلارث األعور وعاصم بن ضمرة" 1572"ة باب يف زكاة السائم/ يف الزكاة 99/ 2أبو داود يف السنن  2
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وليست القيمة أعم من الشاة بل هي قيمة هلا فما لذكر الشاة فائدة ؛ إذ ال تنبيه فيها باألخص على األعم ؛ إذ ال أعم 
  .عمت اخلصوم ، ولكين ال أرتضي هذا كل الرضاهنا كما بيناه ، وال هي نفس الواجب على ما ز 

جاء ذكر الشاة من قبل مقابلته ملثله ؛ فإنه ملا كان املوجب فيه شياها حسن يف اللسان أن : قد يقول اخلصم : وأقول 
ا ما جتزئ يذكر لفظ املقابل بإزائه ؛ أال ترى أن أحدا مل يقل بأن القيمة ال جتزئ يف اإلبل والبقر وجتزئ يف الغنم ؛ بل إ

  .يف الكل فلم يكن لفظ الشاة واردا لتعينه فافهم ذلك فيه يضمحل التمثيل
فلقد اقتحم اخلصوم فيه أمر عظيما وقدروا  1"ذكاة اجلنني ذكاة أمه"وأنا أرى أن منثل هلذا بقوله صلى اهللا عليه وسلم 



إليه إلمكان صحة الكالم دونه باطل ألنه عائد  لفظ املثل فقالوا املعىن مثل ذكاة أمه وهذا التقدير مع كونه غري حمتاج
 - ال خصوصية ألمه-على الكالم باإلبطال وتصيريه لغوا ؛ فإن اجلنني إن احتيج إىل ذكاته فذكاته كذكاة سائر احليوانات 

  .مث إن كل عاقل يعرف أن ذكاته كذكاا وذكاة غريها بال تفاوت فال يكون اللفظ مقيدا ، البتة
، أن املعىن بست من الفطر إىل أيام الفطر ؛ فال  2"من صام رمضان وأتبعه بست من شوال"عض املالكية ونظريه تقدير ب

  .ينبغي تفريقهما وال يأيت ا متتابعة ؛ فانظر كيف حمقوا اللفظ حمقا: فرق بني شوال وغريه مث قال 
  : فصل 

؛ فلقد  3"ال يقضي القاضي وهو غضبان: "لم وجيوز استنباط معىن يعمم ، كمشوش الفكر من قوله صلى اهللا عليه وس
  .عممنا الغضب ، ونقل القاضي أبو الطيب اإلمجاع على ذلك

وخصصناه بالغضب إال اهللا ؛ إذ ال كراهة على ما ذكر اإلمام البغوي فيما إذا كان الغضب هللا ، واستنباط معىن يعمم هو 
  .باب القياس

_________  
يف كتاب  114/ 4، واحلاكم يف املستدرك " 2826"يف املبالغة يف الذبح باب / األضاحي 103/ 3أبو داود  1

  .األطعمة باب ذكاة اجلنني ، وقال صحيح على شرط مسلم وأقره الذهيب
باب استحباب صوم ستة أيام من شوال / يف الصيام 822/ 2مسلم من حيث أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه  2
"204 /1164."  
يف  1343-1342/ 3ومسلم " 7158"حديث ... باب هل يقضي القاضي/  األحكاميف 136/ 13البخاري  3

  ".1717/ 16"باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان / األقضية
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  : فصل 
  .ويف استنباط معىن خيصص قوالن
  : ظهر أثرمها يف مسائل ي" املطلب"قال ابن الرفعة يف الصداق من 

، ويه صلى  2"من اشرتى ما مل يره"وقوله صلى اهللا عليه وسلم  1"ال تتلقوا اجللب"قوله صلى اهللا عليه وسلم : منها 
فمن نظر إىل اللفظ أثبت اخليار عند صدق تلقي اجللب وإن : ، وغري ذلك قال  3اهللا عليه سلم عن بيع اللحم باحليوان

موافقة املبيع ملا وصف عند رؤيته ، وصنع بيع اللحم حبيوان غري مأكول ، ومن نظر إىل املعىن عكس مل حيصل غنب وعند 
  ".احلكم
خطأ وحبق وغريمها من نظر إىل املعىن  - ، من تعليق بلفظه عمم القاتل " ليس للقاتل من اإلرث شيء"وكذلك : قلت 



  .خصصه
من اعترب جترد اللفظ نقض الوضوء مبجرد ملس احملارم ، ومن نظر إىل املعىن  4}أَْو الَمْسُتُم النَساءَ {: وكذلك قوله تعاىل 

  .خصصهن
  .5}فَِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمائٌَة َصاِبرٌَة يـَْغِلُبوا ِمائـَتَـْنيِ َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم أَْلٌف يـَْغِلُبوا أَْلَفْنيِ {: وقوله تعاىل 

  .مني من تسعة وثالثني من اعترب املعىن جوزهمن اعترب اللفظ منع فرار عشرين ضعفاء من املسل
_________  

  ".1519/ 17"باب حترمي تلقي اجللب / يف كتاب البيوع 1157/ 3مسلم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه  1
أخرجه الدارقطين يف سنته عن زاهر بن نوح ، ثنا عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي ، ثنا وهب اليشكري عن حممد بن  2

وزاهر ..." من اشرتى شيئا مل يره فهو باخليار إذا رآه: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ين عن أيب هريرة قال سري 
  .بن نوح ال يعرف

يف  538/ 3والرتمذي " 3356"باب يف احليوان باحليوان نسيئة حديث / يف كتاب البيوع 250/ 3أخرجه أبو داود  3
حسن صحيح ، بيع احليوان باحليوان : ، وقال " 1237"بيع احليوان احليوان نسيئة باب من جاء يف كراهية / البيوع 
باب يف النهي عن بيع / يف البيوع 254/ 2والدارمي يف السنن  21- 19-12/ 5، وأمحد يف املسند " 2270"نسيئة 

  .احليوان باحليوان
  ".43"النساء  4
  ".66"األنفال  5
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  األشباه والنظائر
  القول يف املشرف على الزوال
  .1"من احتكر فهو خاطيء"وقوله صلى اهللا عليه وسلم 

وهو املنقول عن مالك ، ومن اعترب املعىن  - وإن مل يضر-ومن اعترب اللفظ حرم االحتكار يف كل موضع ويف كل سلعة 
  .خصصه بوقت الغالء ، وعليه مذهبنا

  : تنبيه 
يعود عليه بالتخصيص ،  - من نص وغريه- معىن  2]إسقاط[ولني ؛ إمنا هو ال خيفى عليك أن املمتنع على أحد الق

  .العتقاد أنه مبطل
وهو وإن كان مستبطا من نص آخر . يعود عليه بالتخصيص فال ميتنع مث يتعارض -من نص وغريه- أما استنباط معىن 

بحث على كل عام أخرجت منه صور قدم عليه ، أو من قياس فالكالم فيه كالكالم يف التخصيص باألقيسة ؛ فإياك أن ت
ملعان استنبطت وتقول مل ال جرى فيها قوالن ؛ بل ليس لك هذا السؤال إال أن وجد املعىن استنبط من اللفظ نفسه ال 



  .من سواه
َا الصَدقَاُت لِْلُفَقرَاءِ {: وإال فكم من عام خصص باملعاين وهذا كقوله تعاىل  خمصوص باملسلمني إمجاعا 3}ِإمن.  

َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فََأن لِلِه ُمخَُسُه َولِلرُسوِل َوِلِذي اْلُقْرَىب {: قوله تعاىل و  خص من ذوي القرىب الكفار بال  4}َواْعَلُموا أَمن
خالف وخص أبو حنيفة األغنياء واشرتط الشافعي الفقر يف أبناء السبيل ، وتردد يف اليتامى ؛ فأما ختصيصهم الكفار 

  .من معىن مستنبط من النص ، بل ألن املأخوذ منهم ال يرد عليهم ، وغري ذلك من أمور خارجية فليس
  امليسور ال يسقط باملعسور: قاعدة 

  ".إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: "ومن أشهر القواعد املستنبطة من قوله صلى اهللا عليه وسلم 
_________  

/ 129"باب حترمي االحتكار يف األقوات / يف كتاب املساقاة 1227/ 3العدوي  مسلم من حديث معمر بن عبد اهللا 1
1605."  

  .سقط يف ب 2
  .60: التوبة آية : سورة  3
  .41: األنفال آية : سورة  4
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  األشباه والنظائر
  القول يف املشرف على الزوال

؛ فقالوا إذا مل يتيسر سرت العورة فلم يسقط القيام " قاعدا إن العريان يصلي: "وا رد أصحابنا على أيب حنيفة قوله 
  املفروض ؟

وذكر اإلمام يف أواخر الغياثي ومن خطه نقلت أن هذه القاعدة من األصول الشائعة اليت ال تكاد تنسى ما أقيمت 
  .أصول الشريعة

  .وأكثر من عد مسائلها" شرح املنهاج"وقد ذكر الشيخ اإلمام يف باب التيمم من 
  .إذا كان مقطوع بعض األطراف جيب غسل الباقي جزما: فمنها 
  .إذا قدر على بعض السرتة فعليه سرت القدر املمكن: ومنها 
  .إذا قدر على بعض الفاحتة أتى ا: ومنها 
  .إذا مل ميكن املصلي رفع اليدين إال بالزيادة على املشروع أو نقص أتى باملمكن: ومنها 
  .اهر إىل املرتبة األخرية ؛ فلم جيد إال إطعام ثالثنيإذا انتهى املظ: ومنها 

  .يتعني عندي إطعامهم قطعا: قال اإلمام 
  .إذا وصى بإعتاق عبد فلم خيرج كله من الثلث عتق ما خيرج منه قطعا: ومنها 



ه ماء ولكن معه إذا وجد من املاء ما ال يكفيه فاألظهر وجوب استعماله ، والقوالن جاريان فيما إذا مل يكن مع: ومنها 
  .ما يشرتي به ماء

  .أصحهما جيب استعماله والثانية طرد القولني: إذا قدر على بعض املاء وال تراب معه فطريقان : ومنها 
  .على القولني: الوجوب وقيل  - يف القدرة على بعض الرتاب- األصح : ومنها 
  .على القولني: وتيمم على اجلريح ، وقيل إذا كان يف بعض بدنه ما مينع استعمال املاء غسل الصحيح : ومنها 
  .على األصح - إذا قدر على بعض الصاع من الفطرة لزمه إخراجه : ومنها 
  .إذا قدر على بعض الرقبة يف الظهار مل يقدر على الصيام وال اإلطعام ؛ فأوجه خرجها ابن القطان: ومنها 

  .االكتفاء به: أحدها 
  . ذمتهإخراجه ، ويبقى الباقي يف: والثاين 

  .ال خيرجه: والثالث 
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  األشباه والنظائر
  القول يف املشرف على الزوال

  .عتق بعض الرقبة وهو موسر ببعض قيمة الباقي فاألصح السريان إىل القدر الذي هو موسر به: ومنها 
  .رج منها وجبأوصى بشراء عبد بألف وعتقه فلم خيرج األلف من الثلث وأمكن شراؤه مبا خي: ومنها 
  .على القولني: عليه جناسات ووجد ما يغسل بعضها غسله قطعا ، وقيل : ومنها 
  .لو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لزمه القيام خالفا أليب حنيفة: ومنها 
  .يقعد - تبعا إلمامه- لو مل يقدر على االنتصاب بأن تقوس ظهره وصار يف حد الراكعني فقال الغزايل : ومنها 

  .واألصح ال ؛ بل يقف راكعا
لو اطلع على عيب املبيع ومل يتيسر له املبادرة بالرد وال اإلشهاد من وجوب التلفظ بالفسخ وجهان جاريان فيه : ومنها 

  .ويف الشفعة
اشرتى الشقص بثمن مؤجل فالشفيع خمري بني أن يعجل ويأخذ الشقص يف احلال وأن يصري إىل حيلولة األجل : ومنها 

  .وهل بنيه املشرتي على املطلب ؛ فيه وجهان - أصح األوجهعلى - 
ملك مائة نقدا أو مائة مؤجلة على مليء فكيف تزكي ؟ والتفريع على األوجه وهو أنه جتب الزكاة يف املؤجل وال : ومنها 

  .تأخر باملعسورجيب اإلخراج يف احلال ولكن بعد االستيفاء األصح أنه يلزمه اإلخراج عما يف يده ؛ ألن امليسور ال ي
أن األخرس يلزمه أن حيرك لسانه بدال من حتريكه إياه يف قراءة الفاحتة ،  - عن نص الشافعي- ذكر العراقيون : ومنها 
  .والتحريك من غري قراءة كاإلمياء بالركوع والسجود: قالوا 

 -بدال- ال يدانيها ، فإن إقامته وهذا مشكل عندي ؛ فإن التحريك مبجرد ال يناسب القراءة و " النهاية"وقال اإلمام يف 



  .بعيد
أن يلزموا التصويت من غري حروف مع حتريك اللسان ، وهذا أقرب من التحريك  - على قياس ما ذكروه-مث يلزم "قال 
  .ارد
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  األشباه والنظائر
  القول يف املشرف على الزوال

  .مل يكن بدال فالتحريك الكثري يلحق بالفعل الكثري انتهىأراه بدال عن القراءة ، وإذا : مث على اجلملة قلت 
إن وجد غري تراب -على نفس أو مال يلبث ، ووجب عليه التيمم  - من اخلروج من املسجد- ومنها لو خاف اجلنب 

  .املسجد
وي يف الروضة ، وصر به النو " الشرح الكبري"صرح به القفال واألستاذ أبو منصور وصاحب التتمة وأفهمه كالم الرافعي يف 

  .، ووجهه أن أحد الطهورين وهو الرتاب ميسور فال يسقط املعسور
  .، يف هذه املسألة أنه حيسن ويتعني تأويلها ، لئال ختالف النقل والعقل" الشرح الصغري"ووقع يف عبارة الرافعي يف 

ومل جيد املاء - معه مصحف قول القاضي أيب الطيب فيمن أحدث و  - الشاهد لعدم املوجود- يؤيد ظاهرها : فإن قلت 
  .أن له محله من غري تيمم -وهو قادر على الرتاب

  .وقد أفىت القفال يف هذه الصورة أيضا بأنه يتيمم ؛ فلم يكن قول القاضي أيب الطيب مسلما: قلت 
وإذا . كالم القاضي حممول على من املصحف يف يده فلم يغتفر إلقاؤه على األرض ألجل الطهارة الكربى: مث أقول 

  .محل على املصحف يف يده مل يكن كمسألة اجلنب يف املسجد
يف الزوج بعد مضي املدة احملسوبة يف إيالء كمرض ال يقدر معه على الوطء  - طبيعي- إذا وجد مانع من اجلماع : ومنها 

  .؛ فيطالب بالفيئة باللسان أو الطالق إن مل يفئ
  .صلبه وجهان من اجتمع عليه قتله وصلب فمات ففي وجوب: ومنها 
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  األشباه والنظائر
  ويستثىن من القاعدة مسائل

  " : ويستثىن من القاعدة مسائل"
  .إذا مل جيد املظاهر إال بعض رقبة عدل إىل البدل: منها 



  .الشفيع إذا وجد بعض مثن الشقص ال يأخذ قسطه من الشقص: منها 
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  األشباه والنظائر
  من القاعدة مسائل ويستثىن
  .اشرتوا ثلثي رقبة وأعتقوها فلم جيد رقبة ال يشرتي الشقص: إذا قال املوصي : ومنها 
عند الرافعي والنووي  - على األصح - رقاب وعتقهم فلم يتيسر إال اثنان وشقص مل يشرت الشقص-أوصى بشراء : ومنها 

  .، وخالفهما ابن الرفعة والوالد
جيب ، فيتيمم : وقيل . وجب استعماله على املذهب - ال يقدر على إذابته-إال ثلجا أو بردا  لو مل جيد احملدث: ومنها 

  .مث يتيمم على الرجلني. على الوجه واليدين ، مث ميسح به الرأس
الشيء الواحد ال يتضمن : إذا تضمن الشيء اخلروج من أمر فال يتضمن الدخول يف مثله ، وإن شئت قل : قاعدة 

  .الشيء الواحد ال يتضمن قطع الشيء ووصله: ل يف شيء واحد أو اخلروج والدخو 
وهذه عبارة الرافعي ذكرها عند الكالم يف بيع املبيع يف زمن اخليار . أو الشيء الواحد ال حيصل به الفسخ والعقد مجيعا

  : ومن مث مسائل 
تكبرية اإلحرام ؛ فإن صالته تنعقد - برياته لو كرب لإلحرام للصالة مث كرب ثانية أو أكثر قاصدا بكل واحدة من تك: منها 

باألوتار وتبطل باإلشفاع ، فإن انتهى إىل وتر فصالته صحيحة وإن انتهى إىل شفع مل تصح ألا تنعقد باألوىل فإذا كرب 
الته الثانية لإلحرام يضمن إبطال األوىل والدخول يف الصالة والتكبرية الواحدة ال تصلح لقطع الصالة ووصلها فتبطل ص

  .ألنه ليس يف صالة ، فإذا كرب الرابعة بطلت ملا قلناه يف الثانية ، وهلم جرا: ؛ فإذا كرب الثالثة انعقدت 
لكوا ليست يف الرافعي يف هذا  -من زوائد  - "صفة الصالة"يف باب " يف الروضة"- وقد ذكر النووي هذه املسألة 

الكالم يف أن بيع البائع املبيع يف زمن اخليار هل يكون فسخا ؟ ويف الباب ولكنها يف الرافعي يف موضعني يف البيع عند 
  .الشفعة عند الكالم يف تصرف املشرتي يف الشقص

  .بل باعتبارات صفة الصالة فقط -على اإلطالق- فليست من زوائد الروضة 
  .قض بناهلو تصرف املشرتي يف الشقص فعن أيب إسحاق أنه ليس للشفيع نقض تصرفه ، كما ال ين: ومنها 
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  األشباه والنظائر
  ويستثىن من القاعدة مسائل

تصرف املشرتي : واختلفوا يف موضع هذا الوجه فمنهم من خصصه بتصرف تثبت فيه الشفعة ومنهم من عمم ، وقال 



دد أيضا ؛ ألنه  يبطل حق الشفيع مطلقا نعم لو كان بيعا وحنوه حيدد حق الشفعة ، وعن رواية الشيخ أيب علي ال يتج
  .كان مبطال للشفعة ال يكون مبتا هلا كمسألة الصالة

األصح صحة بيع البائع العني املبيعة يف زمن اخليار إذا كان اخليار له ، مث األصح أن ذلك فسخ للبيع السابق : فإن قلت 
  .؛ فهذا تصرف يتضمن إبطال بيع سابق وصحة بيع الحق

  .ا على وجه البيع ، وليسا مقصودينإبطال البيع السابق وقع ضمن: قلت 
وعند  -رفع احلدث عن الوجه - عند الغسل الوجه- للمتوضئ تفريق النية على أعضائه على األصح ، أن ينوي : ومنها 

  .اليدين رفع احلدث عن اليدين وكذا عند الرأس والرجلني
- إىل أن صورة التفريق أن ينوي  - صالحشيخ الغزايل فيما نقله عن ابن ال 1وذهب الشيخ أبو حامد الراذكاين الطوسي

  .مث يعود إىل مثل ذلك يف كل عضو. رفع احلدث عن مجيع األعضاء - عند الوجه
  .واعرتاضه ابن الصالح بأن ذلك ليس قطعا ؛ بل هو تأكيد ملا تقدم

  .وبتقدير كونه قطعا ؛ فإمنا هو قطع لنية ما وراء العضو الذي انغسل مث هو قطع ضمين فيغتفر: قلت 
_________  

وهذا الراذكاين أحد أشياخ الغزايل يف الفقه تفقه عليه قبل : أمحد بن حممد الطوسي ذكره يف الطبقات الكربى وقال  1
  .رحلته إىل إمام احلرمني

  .وراذكاين براء مهملة مث ألف ساكنة مث ذال معجمة مفتوحة مث كاف مث ألف مث نون من قرى طوس: وقال 
  .91/ 4الطبقات الكربى 
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  األشباه والنظائر
  ويستثىن من القاعدة مسائل

، أن عتق املبيع قبل القبض ؛ إمنا صح مع كون بيعه غري صحيح  1ذكر ابن الصباغ فيما نقله عن شبيب الرحيب: ومنها 
  .، ألن العتق قبض ، خبالف البيع

رد ألن األول حصل به القبض ، أي فال حيصل مع إذا جعلت العتق قبضا فيجب أن ال يقع العتق إال بعتق جم: فقيل 
  .القبض اخلروج من اليد

أعتق عبدك عين ففعل فإن العتق يقع عن السائل ، وحيصل به القبض والعتق : هذا غري ممتنع كما لو قال لغريه : فقال 
  .معا

مران معا كما إذا قتل العبد املبيع العتق إتالف ؛ فيجوز أن حيصل به األ: اسأل ، فقال : فقال له السائل عن املوضوعني 
  .يف يد البائع

قلت واحلاصل أن القبض يقع ضمنا كما قلنا يف املبيع زمن اخليار فكان امتناع تضمن الشيء واخلروج والدخول ليس 



  .على اإلطالق ؛ بل يف اخلروج والدخول املقصودين دون ما إذا كان أحدمها ضمنيا
يف باب ما على األولياء إذا ثبت حق التزوج لعصبات النسب فقد مسي األصحاب ذلك  "يف النهاية"قال اإلمام : ومنها 

والية مث توقف اإلمام يف األخ ؛ ألنه ال يزوج أخته البالغة قهرا ، وحكى تردد األصحاب يف أنا هل نسمي األخ وليا 
  ألخته الصغرية ؟

يصري وليا بعد البلوغ ، إذ البلوغ قد يؤثر يف قطع  فمن ناف ؛ ألنه ال ميلك تزوجيها ، ومن مثبت ألن ال يستحيل أن
  .انتهى ملخصا. الواليات ويستحيل أن يؤثر يف إفادا

وحمل غرضنا منه أن البلوغ  - على غري وجهه-ونقله ابن الرفعة يف باب الوكالة يف الكالم على التوكيل ببيع عبد سيملكه 
  .ال يصح إلثبات الوالية ؛ ألنه صاحل النتفائها

إن شاء اهللا - أن اليمني الواحدة ال تصلح إلثبات ما يدعيه ونفي ما يدعى عليه ، وهلذا قاعدة خنصه بذكرها : نها وم
  .يف الدعوى والبينات يف أن اليمني ال تصلح يف اجللب والدفع مع نظائرها - تعاىل

_________  
هو من تالمذة أيب منصور ابن أخي صاحب شبيب بن عثمان صاحل الفقيه أبو املعايل الرحيب من أهل رحبه الشام و  1

  .9، ص 7انظر الطبقات الكربى ص. الشامل
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  .أنه ال يتخذ القابض واملقبض ، وأمثاله ، وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل يف قواعد البيع: ومنها 
ا ادعى عليه بألف فقال قبضته أنه يكون مقرا مع حكايتهم قولني فيما إذا جزم مجاعة من األصحاب بأنه إذ: ومنها 
له علي ألف قضيتها ، وتكلف ابن الرفعة الفرق بأن قضيته لفظ واحد تضمن اإلقرار والرباءة والشيء والواحد ال : قال 

  .يستعمل يف الشيء وضده لغة وعرفا وشرعا ، فأبلغناه فيما له دون ما عليه
علي ألف قضيتها لفظان يقتضي أحدمها الشغل واآلخر الرباءة ؛ وذلك ينتظم لفظا وإن امتنع شرعا وعقال فال له : وقوله 

ولو قيل بالعكس مل يبعد ألن قوله علي ألف قبضتها يقتضي  : قال الشيخ اإلمام رمحه اهللا . خرج على القولني. جرم
  .ه اإلقرار بدين سابق ، فهو مثل كان له علي ألفكوا يف احلال عليه وأنه قضاها ، خبالف قضيته فإن مضمون

فينبغي أن يكون : كذلك قال . أنه ليس بإقرار ؛ فلم ال يكون هنا 1]ألف[وقد صحح النووي يف مثل كان له علي 
  .الصحيح يف قضيته أنه غري إقرار

  .ويف باب استقبال القبلة" شرح املنهاج"ذكرها الشيخ اإلمام يف باب احليض من : قاعدة 
إىل الظاهر أو إىل ما يف نفس األمر ؟ وهذه العبارة فيها خلل ؛ فإن نفس األمر منظور قطعا ، يعين أنه ال بد منه  2النظر

هل يؤثر ؟ وفيه  -غري املطابق-؛ إمنا النظر يف إن ظن خالفه هل يؤثر يف اندفاع حكمه ؛ فاألوىل أن يعرب أن الظن 



  : خالف يف مسائل 
  .إذ باع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت فاألظهر الصحة- ب وهي أم البا: منها 

  .وجيري اخلالف فيما لو باع العبد على ظن أنه آبق أو مكاتب فبان أنه قد رجع مع الكتابة: ومنها 
وأحلق الشيخ صدر الدين ابن املرحل . زوج أمه أبيه على ظن أنه حي فبان ميتا ففي صحة النكاح خالف: ومنها 
  .فقوالن ، األصح الصحة: فإذا هو ميت ، قال - الباب إذا تزوج أمرأة املفقود على ظن أنه حي  مبسائل

_________  
  .سقط يف ب 1
  .هل النظر" ب"يف  2

  466|  162صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  ويستثىن من القاعدة مسائل

مث بان أن املفقود   - بناء على القدمي-الرتبض بل بعد مدة . وفيه نظر ، فإن صورة مسألة القولني إذا مل يظن حياته: قلت 
  .كان ميتا وقت احلكم بالفرقة ففي صحة النكاح على اجلديد وجهان بناء على بيع مال األب على ظن حياته

وإذا علمت أن صورة املسألة فيما ذكرناه . بصحة النكاح يف صورة امرأة املفقود- إما إذا ظن أنه حي فال قائل فيما أعلم 
ختريج البناء ؛ ألن يف بيع مال األب على ظن احلياة عن املنايف حالة البيع ، ويف تزويج امرأة املفقود مل يظن  فال يصح

  .للنايف يف حالة العقد
  .لو رأى العسكر سوادا فظنوه عدوا فصلوا صالة اخلوف مث بان غري عدو فأصح القولني وجوب القضاء: ومنها 
  .ن أنه كان بينهم خندق فاألصح وجوب القضاء أيضارأوا عدوا فخافوه ، مث با: ومنها 
  .استباب املغصوب الذي ال يرجى برؤه مث برئ فاألصح عدم اإلجزاء: ومنها 
اشتبه عليه إناءان فتوضأ مبا ظن طهارته منهما ، مث تيقن أنه كان جنسا أو أخربه بذلك عدل لزمه اإلعادة على : ومنها 

  .أصح القولني
  .بأن إمامة امرأة أو كافرا ولو كفرا خمتفيا على األصح وجبت اإلعادة: لة كذلك ومنها اشتباه القب: ومنها 
  .بان إمامه جنبا أو حمدثا أو ذا جناسة خفية ؛ فال جتب اإلعادة لعد األمارة على ذلك: ومنها 
  .بان أميا فهو كما إذا بان امرأة على األصح: ومنها 
  .مل يسقط القضاء يف األظهر اقتدى مبن يظنه خنثى فبان رجال: ومنها 
وكل وكيال بشراء شيء مث باعه ظانا أن وكيله مل يشرته بعد وبان أنه كان قد اشرتاه فاألصح يف املسألتني الصحة : ومنها 

  .؛ نظرا إىل ما يف نفس األمر كاألصح يف غالب مسائل القاعدة ؛ وإمنا خولف يف مسألة اخلنثى ، لرتدد النية
  .بامرأة فبان رجال مل يصح تزوج خنثى: ومنها 



  .مل يصح وعللوه بأن األصل يف اإليضاح احلرمة. تزوج املرأة من يشك يف كوا حمرمة عليها: ومنها 
  .وهو يشكل بتزويج أمه أبيه: قال الشيخ اإلمام 
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  .فقريا فبان غنيا مل جتزه يف األظهر ؛ خبالف ما إذا كان الدافع اإلمام فإنه جيزئدفع املالك الزكاة ملن ظنه : ومنها 
  .إذا بان كون املدفوع إليه كافرا أو عبدا مل جيزئ أيضا يف األصح: ومنها 
  .إذا أقام بينة أنه غارم ، فأخذ من سهم الغارمني ، مث بان كذب الشهود ففي سقوط الفرض اخلالف: ومنها 
  .فسد عقد اهلدنة مل جيز اغتيال الكافرين ، بل جيب إنذارهم لظنهم الصحة إذا: ومنها 
بواحد اعتبارا : وطيء زوجة أجنيب يظنها زوجته اململوكة فاألصح يلزمها االعتداء بقرأين اعتبارا باعتقاده ، وقيل : ومنها 

  .ثة ؟ فيه أوجه أصحها الثالثوإن ظنها زوجته احلرة ؛ فهل يلزمها قرء أو قرءين أو ثال. مباا يف نفس األمر
  .ولو وطئ امرأة يظنها أمته قطع مجاعة بثالثة أقراء ؛ ألن الظن يؤثر يف االحتياط دون املساهلة

هل : إن اعتربنا حاهلا فثالثة أقراء ، أو ظنه فقرء ولو ظنها زوجته اململوكة فطرد فيه الوجهني : وأجرى املتويل الوجهني 
  .ألشبه إىل ظنه ؛ ألن العدة حلقهقرءان لظنه أو ثالثة ؟ وا

ظاهرا . أو ظن أن زوجته أجنبية فخاطبها بالطالق فاملشهور املنصوص وقوع الطالق - وهو ال يدري- زوجة أبوه : ومنها 
، ويف نفوذه باطنا وجهان بنامها املتويل على اإلبراء عن اهول ، وللغزايل احتمال أنه ال يقع ظاهرا ألن من ال يعرف 

  .ة ال يقصد إىل قطعهاالزوجي
فهو ملحق عند األئمة ببيع : لو عامل املأذون من علم رقه ومل يعلم كونه مأذونا مث بان أنه مأذون قال الرافعي : ومنها 

فيما إذا كذب مدعي الوكالة مث عاملة فظهر صدقه يف  -حكامها احلليمي-مال امليت على ظن احلياة ويقرب منه وجهان 
  .دعوى الوكالة

  .مل أعلم: أبرأتك منها مث قال : إذا قال ملن عليه ألف درهم : ا ومنه
املستحاضة إذا عاد الدم على خالف ما اعتادته من طول زمن االنقطاع طوال يسع وضوءا وصالة فال جيب : ومنها 

  .إعادة الوضوء يف األصح اعتبارا مبا يف نفس األمر
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خيرج على : ولو خريها وهي ال تشعر فاختارت نفسها قال إمساعيل البوشنجي : قال الرافعي يف فروع الطالق : ومنها 
  .بيع مال األب على ظن احلياة

أعتق هذا العبد فأعتقه ظنا أنه ملك للغاصب ، فالصحيح النفوذ نظرا إىل ما يف : إذا قال الغاصب للمالك : ومنها 
  .ألمرنفس ا
  .إذا اعتق أمته بشرط أن تتزوج به ؛ فمنهم من بناه على بيع مال األب املظنون احلياة: ومنها 
لو أسلم ونكح أخت املتخلفة وأصرت املتخلفة انبىن صحة النكاح على : قال يف الوسيط يف نكاح املشركات : ومنها 

  .القولني مبن باع مال أبيه على ظن احلياة
جيري عليه أحكام الفاسقني ، جلرأته ، : يف ذهنه لوطئ زوجته يظنها أجنبية قال الشيخ عز الدين  ارتكب كبرية: ومنها 

  .وال يعذب تعذيب زان
كان ينفق على ظن احلمل ، مث بان أنه ال محل فله االسرتداد ألنه مسلم عن جهة الواجب ، وقد تبني خالله : ومنها 

خالفه ، وما إذا أنفق على أبيه على ظن إعساره ، فبان يساره وعن القاضي  فأشبه ما إذا ظن أن عليه دينا فأداه مث بان
علم رجال القرآن أو شيئا منه فأهدى له شيئا فقال له  -رضي اهللا عنه- أن أيب كعب : "احلسني أنه احتج لذلك مبا روي 

  .1"إن أخذا أخذت قوسا من النار: "النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ظن وجوب األجر عليه من غري شرط وكان معطي القوس على ظن أنه يعطي الواجب عليه فمنع  إن ذلك الرجل: وقال 

  .النيب صلى اهللا عليه و سلم عن أخذه
قال الرافعي يف باب الكتابة فيما إذا أوصى برقبة املكاتب كتابة فاسدة ، وهو يظن أن الكتابة صحيحة أن يف : ومنها 

  : الوصية قولني 
  .ألنه أوصى ، وعنده أن ما يأيت به لغو ال يصح ؛: أحدمها 
  .يصح به اعتبارا حبقيقة احلال ، وهو أشبه عن املزين: والثاين 
  ولو باع املكاتب كتابة فاسدة أو املبيع بيعا فاسدا أو وهب أو رهن وهو: مث قال 

_________  
وقال " 2158"لقرآن من حديث باب األجر على تعليم ا/ يف كتاب التجارات 730/ 2أخرجه ابن ماجة يف السنن  1

يف الزوائد إسناده مضطرب قاله الذهيب يف امليزان يف ترمجة عبد الرمحن بن سلم وقال العالء يف املراسيل عطيه : البوصريي 
  .بن قيس الكالعي عن أيب بن كعب مرسل
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القطع بالفساد خبالف الوصية ؛ فإا حتتمل من اخلطر ما ال : طرد القولني ، والثاين : حدمها جاهل بالفساد فطريقان أ



  .حيتمله البيع والرهن
  .انتهى ملخصا ، وخرج منه أو الوصية باملكاتب كتابة صحيحة باطلة على القولني واألمر كذلك على اجلديد

اجلديد إا باطلة  : وقال  - كما قلنا- ه وقد قدمه الرافعي قبل هذا أما القدمي الذي جيوز بيع الكتب ؛ فإنه جيوز الوصية ب
 - أيضا-ويف تسويته . كما لو أوصى بعبد الغري يف تسويته بني البيع والوصية نظر ؛ إذ ال يلزم من منع البيع منع الوصية

  .لكهمنع الوصية باملكاتب وهو مي-بني الوصية باملكاتب والوصية بعبد الغري وال ملك له عليه 
  .أنا إذا منعنا بيع املكاتب فالوصية به كالوصية مبال الغري -يف باب الوصية يف الركن الثالث يف املوصي به- وقد تقدم 

 - إن ملكه- أو ذا العبد  -وهو ملك لغريه-أوصيت ذا العبد : وإذا أوصى مبال الغري فقال : ونقله عن التتمة قال 
قلت األوىل : قال النووي . لشيء الواحد ال جيوز أن يكون حمال لتصرف شخصنيالصحة ؛ ألن الوصية به وا: فوجهان 

أفقه وأجرى على قواعد الباب ؛ فتبني ذا أن الوصية مبال الغري على ما ظهر من الكتابة ومن الفوائد أن قضية كالم 
عبد فالن فقد أوصيته به فإنه  إن ملكت: الرافعي يف باب الكتابة الفرق بني الوصية بعبد الغري فتبطل ، وبني قوله 

  .كما رأيت جعلهما على حد واحد- صحيح على الراجح ، ويف باب الوصية 
  : فصل 

فيمن أخطأ الطريق وأصاب املطروق ، وبعبارة أخرى فيمن هجم فتبني أنه فعل الصواب هل يكون خطؤه يف الطريق ؛ 
  .يه إال من حيث أمر وال يضر ذلك فيه صورحيث هجم موجبا لتغيري حكم املطروق ؟ إذا كان من حقه أن يأت

اشتبه ماء طاهر بنجس فاملذهب وجوب االجتهاد ؛ فلو هجم بال اجتهاد وتوضأ بأحدمها مل يصح وضوءه وال صالته ؛ 
  .ال يصح لكونه متالعبا ، وخالفه ابن الصباغ: فإن بان أنه توضأ بالطاهر قال الشيخ أبو إسحاق 
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فوافقه مل يصح ، وللغزايل يف املسألتني كالم طويل ذكره شبيب  -بغري اجتهاد- صلى شاكا يف دخول الوقت : ومنها 
  .الرحيب
: ، وقال مالك رضي اهللا عنه " الظن ملغي إال ما قام الدليل على إعماله: "قال الشافعي رضي اهللا عنه : قاعدة 

  ".إال ما قام الدليل على إمهاله معمول به"
  .كذا نقلت هذه القاعدة عن شيخ اإلسالم عز الدين بن عبد السالم رمحه اهللا

عنه ؛ إال أنه ميكن أخذه من  - ، ويثبت ذلك عندي " الطوالع املشرقة"يف كتاب  -رمحه اهللا-قال الشيخ اإلمام الوالد 
  .اختالف الشافعي ومالك يف املصاحل املرسلة

األصل عدم العمل إال ما قام الدليل : "وكان الشيخ اإلمام يرتضي هذه العبارة وحيرر عنها عبارة أخرى ؛ فيقول  :قلت 
  .األصل العمل إال ما قام الدليل على إلغائه: وقيل " على إعماله



  : ويف القاعدة مسائل 
النجس ؛ بل ال بد من اجتهاد وظهور عندنا أنه ال يكفي ظن الطهارة عند اشتباه اإلناء الطاهر ب- الصحيح : منها 
  .عالمة
  .إذ ال انضباط هلذا الظن - وإن أثار ظنا- أنه ال يقبل قول الصيب املميز : ومنها 
يف زيادة الروضة يف االستنجاء لو غلب على ظنه زوال النجاسة ، مث شم من يده رحيا فاألصح ال يدل على بقاء : ومنها 

  .النجاسة يف احملل كما هي يف اليد
: ووصفها وظن امللتقط صدقه مل جيب الدفع إليه على املذهب ؛ بل جيوز ، وقيل -إذا جاء من يدعي اللقطة : ومنها 
  .جيب

وأمثلته كثرية ، وحاصلة أن جمرد الظن إن مل يقصد بشاهد شرعي ال يعترب ؛ ألن األصل إلغاؤه ، ومن تأمل الكتاب 
  .مل مبجرد الظنونوالسنة وجد فيهما الكثري مما يدل على ذم الع

خالفناه فيما تأكد بدليل ، كوطء الرجل املرأة إذا زفت إليه يظنها زوجته ، واألكل من املنحور واملشعر يف الفالة ودخول 
  : األزقة والدروب املشرتكة يظن رضاء أهلها ، وما هذا شأنه يعترب الظن فيه لقيام الدليل عليه ومن مث مسائل اختلف فيها 

  - من اختالج وحنوه-إذا مل يتيقن حياته ولكن دلت عليها أمارة  السقط: منها 
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  .صلى عليه يف أصح القولني ؛ ألن االختالج أمارة احلياة فأشبه الصراخ
  .والقول اآلخر ال يصلي عليه لعدم التيقن ، وعدم اعتضاد هذا بأصل

ربط به الشارع حكما فعمد املكلف إىل استعجاله لينال ذلك احلكم ؛ فهل يفوت عليه معاملة له بنقيض  ما: قاعدة 
  مقصوده أو ال لوجود األمر الذي علق الشارع احلكم عليه ؟

  .، ويأخذ ذلك كالما عاما" املعاملة بنقيض املقصود"وهذه القاعدة هي اليت يسميها من ال حتقيق عنده 
- إن كان الذي ربط الشارع به احلكم أمرا يتطلب إيقاعه فإذا فعل نال احلكم املرتب عليه : يقال  وحتريره عندي أن

كل سبب شرع : كالثواب الذي ربطه الشارع بالصالة وغريها من األعمال حثا على تلك ، وهذا ال ينحصر ، وضابطه 
فاملسبب  -األقصى وركعيت الفجر وغري ذلك كمضاعفة األجر بالصالة يف مكة واملدينة واملسجد  -حثا على فعل املسبب

  .نصب باعثا للمكلف على فعل السبب
وينبغي أن ينظر هل من هذا القسم ما نصه الشارع مسببا ليبعث وحيمل على فعل املسبب وما نصه إال كذلك ؟ فيكون 

  .هذا القسم على قسمني
  .اين الذي هو غريهما كان مسببه منصوبا ليبعث على سببه ، وهو أبلغ من الث: أحدمها 



  .وإن مل يكن أمرا وطلب الشارع إيقاعه ؛ فإما أن ينهي عنه أوال
أن ينهى عنه فيعمد املكلف إىل ارتكابه لينال ما يرتتب عليه املوت سبب ملرياث الوارث املال ؛ فيعمد الوارث : األول 

وحتقيقه أن يقال إن مل . مد هذا موضع النظرإىل قتل مورثه لينال املرياث فهل حصل له ما يرتتب على املوت ؟ أو مل يع
  .عومل خبالف مقصوده: وهنا يقال . خيتل بانتفاء ذلك احلكم املرتب عليه قاعدة من قواع الشرع فينتفي وال حيصل

ومن مث ال يرث القاتل ؛ ألن انتفاء مرياث بعض الوارثني ال يهدم قاعدة مهدها الشارع ؛ إذ رب قريبني ال يتوارثان 
وإن اختلفت قاعدة فال ينتفي ؛ بل يبقى على حاله مستندا . اه حاهلما دم أو غرق أو اختالف دين أو غري ذلكالشتب

  : ويف هذا مسائل . إىل السبب الذي نصبه الشارع
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كاة فال جيب ، وال يلزم وإجياب الزكاة يف مال مل حيل عليه احلول ، إذا باع نصاب الزكاة قبل احلول ، فرارا من الز : منها 
  .أو يف مال حال عليه احلول ال يف ملكه فتختل قاعدة الزكاة

  .إذا طلق امرأته فرارا من مرياثها فيه فال ترثه على الصحيح اجلديد وإال يلزم توريث بال سبب وال نسب: ومنها 
  .نظريه يف الزكاة فإن قلت قلنا قول إا ترث مل جير

خبالف الزوجة ونقض الفرق بأن مستحق الزكاة قد . فرق بعض أصحابنا بأن املستحق يف الزكاة غري معني: قلت 
  .ورد النقض بأن احنصارهم عارض ، واألصل عدمه. ينحصرون فيعينون
  .فهل يأمث يف هذا القسم: فإن قلت : قال ابن الصباغ 

قبل انعقاده سبب - ومنشأ ذلك أن اإلقدام على الفعل . حيرم ، وللغزايل احتمال يف حترميه قالوا يف الزكاة يكره وال: قلت 
ال حيرم ؛ ألن احلكم ملن يرتبط به بعد ، وإال فيحرم ، ويف الزكاة مل ينعقد السبب ؛ ألنه املال مع احلول أو املال بشرط 

طالق الغائر حيرم ، ألن الزوجية هي السبب واملوت احلول ؛ فلم يوجد السبب بتمامه ألن فقد شرطه يوجب فقده ، ويف 
  .شرط واملتوسط منهما فراره

وميكن  -تعتق باملوت-إذا قتلت املستولدة سيدها فتعتق وال تعامل خبالف مقصودها ؛ فال ختتل قاعدة أم الولد : ومنها 
عتقها السيد ، بل الولد ، فلم يكن ويقال مل ي" اعتقها ولدها"االستدالل على هذا خبصوصة قوله صلى اهللا عليه وسلم 

  .القتل مانعا ، ومل يكن هذا من القسم الذي حنن فيه
  ...إذا قتلت املدبرة سيدها: ومنها 
كما لو أخر : إذا دخل املسجد يف وقت الكراهة ليصلي التحية صحح الرافعي كراهة صالة التحية حينئذ ، قالوا : ومنها 

  .الفائتة ليقضيها يف هذه األوقات
ورجح الشيخ اإلمام أن الصالة ال تكره ؛ إمنا املكروه الدخول والتأخري هلذا الغرض فإن دخل أو أخر فال حيكم على 



بالكراهة وما قاله هو األرجح ، وليس ملا صحح الرافعي والنووي وجه إال أن يكونا عاماله بنقيض  - حينئذ- الصالة 
  .مقصوده حيث ارتكب املنهي ودخل ليصلي
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قال أبو جعفر الطحاوي احلنفي يف كتاب مشكل اآلثار أن املكاتب إذا كانت له قدرة على األداء فتأخر ليتسع : تنبيه 
ه عن الوالد رمحه اهللا ونقل. له النظر إىل سيدته مبلكها إياه فحرام عليه ؛ ألنه منع واجبا عليه ليبقى له ما حيرم عليه إذا أداه

  .إنه ختريج حسن ال يبعد من جهة الفقه: ، عند الكالم يف نظر العبد إىل سيدته وقال " شرح املنهاج"يف 
وأن تعتد عدة احلرة وال تسافر إال -وبىن عليه الطحاوي أن األمة املكاتبة إذا قدرت على األداء ؛ فعليها أن يصلي بقناع 

  .ال زكاة عليه ؛ فإذا أخر األداء مع قدرته عليه كان حراما عليهمع حمرم ، والعبد املكاتب 
وبعض ما ذكر الطحاوي مردود وبعضه ال بأس به فإن تعبري األحكام من إجياب القناع على األمة  - رمحه اهللا- قال الوالد 

  .واعتدادها اعتداد احلرة يعترب حكم الشرع
  .نت الكتابة جائزة من جهته لكنه قادروحترمي تأخري األداء مع القدرة ال بأس به وإن كا

املشرف على الزوال كالزائل ، وإما - وحترمي نظره والنظر إليه ؛ إما ألن ما قارب الشيء أعطي حكمه كما يقول أصحابنا 
  .عقوبة له ، وإما ألن يف متكينه من النظر إعانة له يف تأخري الواجب فال بأس بذلك

وألجل هذا ذكرناه يف هذه القاعدة املنقول من كالم الطحاوي هنا أنه حيرم عليه  وأما معاملة له بنقيض قصده ،: قلت 
  .تأخري األداء ألجل تفاحل النظر إىل سيدته ، وأنه حيرم عليه النظر معاملة له بنقيض قصده

إن : مه أن يقول وأما الصالة بقناع واالعتداد عدة احلرة ؛ فال سبيل إليهما وهي أمة ، وال وجه له ولو مت ذلك لكان يلز 
  .املكاتب يعطي مبجرد القدرة على األداء مث يلزم باألداء ؛ لكنه مل يقل بذلك

  واعلم أن أصحابنا خمتلفون يف أنه هل للمكاتب أن يفسخ عقد الكتابة ؟
اب إن فيه ردا على من حرم تأخري األداء ، أو ميكن اجلو : قد يقال  -وهو املرجح عندهم- فعلى القول بأن له الفسخ 

  ".التوشيح"بأن تأخري األداء حرام ؛ فإما أن يؤدي ، وإما أن يعجز نفسه ويرتفع عقد الكتابة ، وقد ذكرت هذا يف 
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يف  - تمة هلا ، واستشهد صاحب الت" إعمال الكالم أوىل من إمهاله"مرتددة يف غضون كالم أكثر األصحاب : قاعدة 



حيمل : كتاب البيع يف مسألة وهبتك بألف يقول الشافعي رضي اهللا عنه فيمن أوصى بطبل وله طبل حرب وطبل هلو 
املطلب يف باب الوصية "وذكر ابن الرفعة يف . على طبل احلرب لتصح الوصية ، وتبعه صاحب البحر يف هذا االستشهاد

ى يف كتاب الطالق فيما إذا تردد اللفظ على وجه حيتمل االستحالة ، عند الكالم يف الوصية للدابة أن اإلمام حك
وحيتمل إمكانا أن من األصحاب من ال يبعد احلمل على االستحالة ، ومنهم من يوجب احلمل على اإلمكان حىت ال 

  .يلغي اللفظ ، ومن هذا ما إذا قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق
وى اإلعمال واإلمهال بالنسبة يف الكالم أو تقاربا ، كمسألة الطبل ؛ فإن الطبول حمل القاعدة فيما إذا است: وأقول 

بالنسبة إىل لفظ الطبل فيحمل على ما يصح سواء كان عنده النوعان من الطبول أو مل يكن عنده ؛ فإن مل يكن عنده 
  .اضمحل هنا احتمال اإلعمالإال طبل اللهو فالوصية باطلة ؛ ألن قرينة كونه عنده يرشد إىل أنه املوصي به ، ف

  .أما إذا بعد عن اللفظ وصار بالنسبة إليه كاللغز فما اإلعمال راجحا وبني القرب والبعد الدرجات: ومن مث نقول 
وبعد ما كتبت هذا وجدت حنوه يف كالم الوالد رمحه اهللا يف باب الوصية كالم على الوصية للدابة ؛ فإنه ذكر بعدما 

هذه القاعدة ؛ حيث يكون تردد اللفظ على السواء أو ال : فعة عن اإلمام من اخلالف ما نصه حكى ما حكاه ابن الر 
يكون على السواء ؛ ولكنه راجع إىل موضوع اللفظ مع احتمال قريب ، أما إذا مل يكن للفظ إال موضوع واحد واحتمال 

، وإن كان مستحيال إذا مل يدل دليل على  ال حيتمله إال مكلف فاملصري إليه بعيد ، والوقوف عند موضوع اللفظ واجب
  .انتهى. ذلك للمحتمل البعيد

ما جزم فيها باألعمال فلقربه : فلله احلمد على أن وقع ذهين وفهمي على ما وقع عليه ذلك احلرب ، وها أنا ذاكر مسائل 
  .، وما جزم به فيه باإلمهال فلبعد اإلعمال وما تردد فلرتدد النظر

من عيدانه وله عيدان هلو غري صاحلة ملباح وعيدان قسي وبناء ؛ فاألصح بطالن الوصية تنزيال على  أوصى بعود: ومنها 
لوقوعه على اجلميع وقوعا : عيدان اللهو ؛ ألن اسم العود عند اإلطالق له واستعماله يف غريه مرجوح وليس كالطبل 

  واحد كذا فرق
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  .األصحاب ، وعزوا املسألة إىل النص ، والنص شهد ملا قدمته
  .زوجتك فاطمة ومل يقل بنيت ، مل يصح لكثرة الفواطم ، وفيه وجه: قال : ومنها 
  .طلقت زينب ومل يقل زوجيت طلقت على املذهب ، وحيتاج إىل الفرق بني النكاح والطالق: قال : ومنها 
أردت األجنبية ، ذهب األكثرون إىل أنه يصدق وذهب : إحداكما طالق مث قال : المرأته وأجنبية  إذا قال مشريا: ومنها 

  .بعضهم إىل أنه ال يصدق ويقع على امرأته ، وقاسه على مسألة الطبل
لة ظاهر القاعدة أن الوكيل يف الشيء إذا تصرف فإن كان املوكل فيه ما يصح فعله منه عن قبل نفسه وعن الوكا: ومنها 



  .محلنا األمر على ذلك - وإن مل يعلم نيته-ومل ينو املوكل أنه حيمل على التصرف عن نفسه 
وإن كان ال يصح عن نفسه حيمل على أنه عن جهة الوكالة صونا للتصرف عن اإللغاء ومحال على الظاهر ؛ فإن الظاهر 

  .من حال العاقل أنه إمنا تصرف تصرفا صحيحا
ىل أن ينوي كونه من موكله أو إمنا حيتاج إىل عدم الصارف مبعىن أنه إن أطلق محل على أنه وهل حيتاج يف نفاذ تصرفه إ

  .عن الوكالة ، وإن نوى أنه غري الوكالة
  وحاصل هذا أنه هل يكون عن الوكالة إال أن تصرف ذلك بنية أو ال يكون منها إال أن ثبوته فيه خالف ؟

أن الشراء : قول األصحاب فيمن اشرتى شيئا ومل يتلفظ بالوكالة وال نواها -  هذا كله تفقها ويشهد له من املنقول: أقول 
وكيل الزوجة باخللع إذا خالع ومل يتلفظ بالوكالة وال نواها أنه يقع عن : قال الغزايل : يقع له ال للموكل ؛ فإن قلت 

  .الوكالة
  .لفظ بالوكالة وال نواها يقع الشراء له ال للموكلالقياس الظاهر أن من اشرتى شيئا ومل يت: اعرتضه الرافعي وقال : قلت 
وقد يفرق بني البابني بأن األصل وقوع العقد ملن حتصل هل فائدته ومنفعته والشراء حتصل فائدته لكل من يقع : قال 

وغريها ببذل  الشراء له ومباشر العقد أوىل حلصول منفعة العقد له من غريه ويف االختالع تعود الفائدة واملنفعة إىل الزوجة
  .املال على سبيل الفداء ؛ فكان صرف العقد إليها إذا أمكن أوىل من صرفه إىل غريها
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  .مث املسألة جيب أن تقيد مبا إذا كان الوكيل ميكنه أن خيتلع عن نفسه وهو مطلق التصرف: قلت 
ته ليختلعها من زوجها ؛ فخالع وأضاف إليها وقد قدم الرافعي قبل هذا الفرع عن التتمة أن يصح ؛ إذ أما السفيه إذا وكل

  .ال ضرر يف ذلك عليه ولو فرض هنا أن الوكيل سفيه تعني أن يوقع تصرفه عنها أو يلغو ، إذ ال سبيل إىل جعله عنه
أعتقت نصفك وأطلق فهل يتعني فيما هو : نصيبه قال  لو وكل أحد الشريكني يف الرقيق صاحبه يف عتق: ونظري املسألة 

  .مكله أو فيما هو وكيل فيه ؟ وفيه وجهان
 -حيث ميكن- لعل أقوامها األول ؛ فهذا ما يدل من كالم األصحاب ، على أن إسناد التصرف إىل نفسه : قال النووي 

  .فنيأوىل ، والرتدد وقع فيه بني إعمال كل من األمرين ، وال إمهال يف الطر 
إنه ال ميكن وقوعه عن املباشر ؛ وذلك كالطالق يكون وكيال فيه عن : وهو ما قلنا -أما إذا دار بني اإلعمال واإلمهال 

قبل "الزوج ، فيطلق وال ينوي الطالق وأنه عن املوكل ؛ ففي الوقوع وجهان حكامها الرافعي يف فصل الكناية من الطالق 
  .األقرب أنه ال حيتاج: ملفهمة ، مث أعاد حكايتهما يف أثناء فروع الطالق ، وقال الفصل الثاين يف الفعل واإلشارة ا

نويت الطالق عن نفسي فيكون لغوا ، ال عن موكلي فيحتمل : وهو األرجح ، وهو إذا أطلق أما إذا نوى وقال : قلت 
ات عن فتاوى صاحب التهذيب أن تسمع بينته هذه وال يقع الطالق ، ويدل له ما يف الرافعي قبل باب الدي: أن يقال 



  .قبلته بشهوة نفسي عن جهة املوكل يلزمه القصاص: الوكيل باستيفاء القصاص إذا قال 
ال يسمع منه ملخالفته للظاهر ، وألن إعمال الكالم أوىل من إمهاله ، وليس كمسألة القصاص ، فإن : وحيتمل أن يقال 

ل معترب على كال التقديرين ؛ فإنه إن كان عن الوكالة كان استيفاء معتربا قول اإلنسان على نفسه مقبول وما فعله من القت
؛ وإال كان فعال موجبا للقود فلم يكن ملغي خبالف الطالق ؛ فإنه إذا مل يكن عن الوكالة كان لغوا بالكلية ال سيما 

  .على قول من ال يوقف العقود وهو الصحيح
  انت قرينة على نية الصرف تباعدإن ك: فيقال  - وهو األقرب- وحيتمل أن يفصل 
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إمنا نويت التصرف عن نفسي واخلالص عن : دعواه ، كما لو أكره على طالق من هو وكيل يف طالقها فطلق ، وقال 
افعي ، عن أيب العباس الروياين يف الوكيل غائلة اإلكراه فيسمع منه ؛ وإال فال ويدل على ذلك احتماالن حكامها الر 

: هو أصح ، قلت : بالطالق يكره عليه ، هل يقع حلصول اختيار املالك ؟ أو ال يقع ألنه املباشر ؟ قال أبو العباس 
  .وينبغي أن يكون حملهما عند اإلطالق

ا فرعنا على أنه ال بد عند اإلطالق من إما إذا نوى التصرف عن نفسه فقد يقال باجلزم بعد الوقوع ملا ذكرناه ال سيما إذ
وأما إذا نوى التصرف عن املوكل فينبغي أن جيري يف اخلالف املذكور يف املكره على اإلطالق إذا . نية التصرف عن الوكيل

  .مع لفظ صادر عن اإلكراه. نواه هل يقع ؟ وهو األصح ؛ ألن النية دفعت اإلكراه أوال ، ألنه ال أثر هلا
واإللغاء ال مطلقا لكن بالنسبة  - بالكلية- إذا دار األمر بني اإللغاء بالكلية واإلعمال ؛ فإن دار بني اإلعمال مث هذا كله 

  .أعتقت نصف هذا العبد ، وليس هو بوكيل لصاحبه: إىل البعض كأحد الشريكني يف العبد املشرتك يقول 
شاعة فيبطل يف حصة شريكه ويصح يف حصته ؛ فهذا تصرف دار بني أن حيمل على نصيبه فيعمل بتمامه أو على اإل

أصحهما الثاين ال إطالق اللفظ وهو املعزو يف الروضة قبل باب املتعة إىل : ويف املسألة وجهان . فال يعتق إال ربع األصل
ساقي أحدمها صاحبه وشرط . األكثرين ، وقد يستشهد له بقول اإلصحاب يف باب املساقاة يف حديقة بني اثنني مناصفة

  .له ثلثي الثمان أنه يصح
  .وإن شرط له ثلثها ، أو نصفها مل يصح ؛ ألنه مل يثبت له عوضا باملساقاة ؛ فإنه يستحق النصف بامللك: قالوا 

  : فصل 
إذا عرفت أن اإلعمال مقدم على اإلمهال عند اإلمكان مل خيف عليك بعده أنه إذا تعذر إعمال لفظ دار األمر فيه بني 

  .ني محله على معىن صحيح أن محله على الصحيح أوىلطرحه وإلغائه وب
  ".هل االعتبار بألفاظ العقود أو مبعانيها ؟: "وهذه قاعدة مستقلة تلقب بأنه 
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ها نص صريح ، ولكن دل ال يعرف في-وهذه القاعدة متعددة الفروع غري منصوصة لصاحب املذهب ، رضي اهللا عنه 
نصه يف باب اخليار يف السلف يف مسألة اشرتيت منك ثوبا صفته كذا ذه الدراهم على اعتبار املعىن وكذلك قال يف 

إذا كانت اهلبة على ثوب معلوم وهو باملبيع أشبه ؛ ألن البيع مل يعطه إال بالعوض ، وهكذا " األم"أول باب الشفعة من 
  .وضهذا مل يعطه إال بالع

  .وأنا منبهك يف هذه القاعدة على أمور
أا خمصوصة بالعقود فيما يظهر من كالم كثري من األصحاب منهم اإلمام الغزايل ، وصاحبا التتمة والبحر : أحدها 
  .والرافعي

ف حممول على من قيد بالعقود ، وسيظهر لك عند عد الفروع كي -أنه هل العربة باللفظ أو باملعىن- وكالم من أطلق 
  .خرج قوم على هذا الضابط وليس هلم هذا ؛ فإن املذهب نقل ومل ينقل اخلالف إال يف العقود

إا : أن حملها ما إذا تعذر العمل باللفظ ، أما إذا مل يتعذر فال شك يف اعتباره ، ومن مث أقول قد يقال : األمر الثاين 
؛ ألن تلك يف إعمال لفظ أمكن محله على أحد حمامله وإن ليست فرعا للقاعدة السابقة يف أن اإلعمال أوىل ن اإلمهال 

بعدت ، وهذه يف اخلروج عن اللفظ بالكلية إىل معىن آخر واألقرب أا هي ؛ فإن املعىن الذي حيمل عليه فال بد أن 
  : يكون بينه وبينه عالقة وإال فيكف حيمل على ناء عنه بالكلية 

كاللغز ؛ فال يعترب وقد قدمنا كالم الشيخ اإلمام الوالد رمحه   - بالكلية- اللفظ وقد قدمنا أن مثل هذا يصري بالنسبة إىل 
  .اهللا يف ذلك

مل أر من بسط القول يف مفتاح هذه القاعدة أكثر من صاحب التتمة وتبعه صاحب البحر ، وهو كثري : األمر الثالث 
  .االتباع له فيما ال جنده يف احلاوي

  .خالف يف أن االعتبار بظواهر اللفظ أو مبعانيها" منك بألف وهبت"وملخص ما ذكرناه يف مسألة 
وأراد بالظواهر األلفاظ ، واستدل باعتبار اللفظ بأنه املوضوع إلعادة املعىن الذي يفهم منه عند اإلطالق ، وهلذا إذا أراد 

دول عن مقصود اللفظ ، ولفظ واعتبار املعىن ع: الطالق بالظهار وعكسه ال تعترب إرادته وحيمل اللفظ على بابه ، قاال 
  اللغة ال يعدل به
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  .والعقود تفسد بشرط مفسد فما ظنك بتغيري مقتضاها: عن موضوعه ؛ فكذلك لفظ العقود ، قاال 
لعوض هو دين على صاحبه يف حمياه ومماته ، واحتجا العتبار املعىن ، مبا روي عن أيب الدرداء أنه قال يف اهلبة شرط ا

وبأن ظاهر األمر الوجوب ، مث إذا تعذر محله على االستحباب وحنوه فكذلك ظاهر الكالم إذا تعذر محله على الصحيح 
  .واطاال يف ذلك ومنازعتهما ممكنة يف كثري مما ذكرناه ؛ غري أنا لسنا هلا اآلن. محل على املعىن تصحيحا له

  : بع األمر الرا
ولقد اضطربت الفروع يف ذلك ، وحاول الرافعي يف باب . يف أنه هل األرجح اعتبار اللفظ أو املعىن أو ال يطلق ترجيح

بطرق تقارب الطريق اليت ذكرا يف باب اإلعمال واإلمهال ؛ فقال فإن اختل  - بعد اعرتافه بتنوعها- اإلجارة ضبطها 
؛ فإن متام معىن السلم ال يوجد يف الشراء ألنه أخص منه ، وال يؤخذ األخص اللفظ أمهل ، وذلك كالشراء بلفظ السلم 

أن يكون املعىن األصلي مشرتكا بني : يف األعم ، وكذلك أن يرفع آخر اللفظ أوله مثل بعتك بال مثن وإن انتظم مثل 
ألصلي للشراء موجود بتمامه خاصني يشتهر يف أحدمها مع كونه مستعمال يف اآلخر كالسلم بلفظ الشراء ؛ فإن املعىن ا

  .يف السلم إال أنه اشتهر يف شراء األعيان ؛ فهنا يعترب املعىن
وقريب من كالم الرافعي قول ابن الرفعة بعدما ذكر اختالف الصحيح يف مسائل القاعدة ، أن ينظر إىل اللفظ عند بعد 

  .املعىن ، وإىل املعىن عند قربه
  .فعي ؛ فإن الطريق اليت حاوهلا بعيد أن تستقيم يف كل الفروعولعل هذا الكالم أقرب من كالم الرا

يف بعتك بال مثن رفعا ألول اللفظ مناقشة ميكن أن يقال إن هذا غري منتظم بالكلية ، ألن بعتك مبجرده ال : أما قوله 
  .قيب اإلقرار مبا يرفعهفال يكون كتع. يقتضي شيئا حىت يذكر الثمن ، فإذا نفاه مل يرد النفي على شيء ولوال وروده لثبت

  .يف تعديد فروعها: األمر اخلامس 
  إذا وهب بشرط: املسألة اليت جعلها صاحب التتمة والبحر أم الباب : فمنها 
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  .ارا باملعىن ؟ األصح الثالثالثواب فهل يبطل لتناقضه ؟ أو يصح ويكون هبة اعتبارا باللفظ ؟ أو بيعا اعتب
  .وهبتك بألف أو هذا لك بألف: وعرب صاحب التتمة والبحر عن املسألة بأن يقول 

فإما وهبتك بألف فظاهر وأما هذا لك بألف ؛ فلم أجده يف غري كالمهما والذي يظهر أن هذا ال تعارض فيه بني اللفظ 
صريح يف " بألف: "ع كصالحيته ألن يكون باهلبة وقوله بعده واملعىن ؛ فإن لفظ هذا لك صاحل ألن يكون بطريق البي

  .معىن البيع
فالذي يظهر القطع بأن هذا بيعن غري أن لفظه هذا حيتمل أن يكون كناية يف البيع ؛ فال يطرق هذا خالف يف كونه بيعا 

  .إال من قبل اخلالف يف انعقاده بالكنايات



اشرتيت وقبضه فليس بيعا ، ويف انعقاده هبة قوال تعارض اللفظ واملعىن : ال ومنها بعتك بال مثن أو ال مثن يل عليك ؛ فق
صورة وال " شرح املنهاج"، ويف كونه مضمونا على القابض وجهان ذكره الرافعي يف باب السلم وحذف الوالد رمحه اهللا يف 

  .مثن يل عليك
فإن جعل يف األوىل عدم الثمن عوضا ، وعدم  ويظهر أن التهافت يف بال مثن أقوى منه يف وال مثن يل عليك ؛: قلت 

  .الثمن ال يكون عوضا ؛ خبالف وال مثن يل عليك ، فإن غايته نفي الثمن ال جعل النفي عوضا
  .هذا اجلار وارور وحده افت ، ال قضية أن عدم الثمن مثن ، مل يبعد: ولو قال قائل 

  .على أن ال مثن يل عليك: صوير املسألة بأن يقول قبيل كتاب السلم على ت" النهاية"واقتصر اإلمام يف 
وال مثن يل عليك ، للتصريح باشرتاط نفي الثمن ودون بال : وهذه صيغة ثالثة يظهر أا بني الصيغتني ؛ فهي فوق قوله 

  .مثن ، ملا يف تلك من جعل عدم الثمن مثنا
  ثمن أو عدم ذكره ؟بال مثن هل هو نفي ال: ولك هنا أن تبحث عن أن املفسد يف قولنا 

  وبأرشق من هذه العبارة هل عدم ذكر الثمن أو ذكر عدم الثمن حبثا ينبين عليه الفروع عقيبه ؟
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  .بعتك ومل يتعرض للثمن بنفي وال إثبات ؛ فيظهر: إذ قال : ومنها 
  .الفساد فيه ويف هذا سواء] ألن[عدم الثمن  - بلهيف الفروع ق- املفسدة : إن قلنا 

  .املفسد جعل العدم مثنا ؛ ففساد هذا دون فساد ذاك ، مع اشرتاك الكل يف الفساد: وإن قلنا 
  .إىل هذا التدقيق النتفاء اجلدوى فيه -مع اشرتاكهما يف الفساد- ال ضرورة يل : فإن قلت 

فساد سواء ؛ فيظهر أن يتخرج يف كونه هبة اخلالف األول بعينه ، وبذلك صرح مها يف ال: له فائدة ؛ فإنا إن قلنا : قلت 
فإن راعينا املعىن انعقد هبة ، وإن راعينا اللفظ فهو بيع فاسد ، ويظهر  - ومل يذكر مثنا-إذا بعتك : صاحب التتمة فقال 

ين بكونه أفسد أن انتفاء صفة البيع األول أفسد ونع: أن جيري اخلالف فيه يف الضمان كما جيري يف األول ، وإن قلنا 
  .عنه أوضح ، وثبوت اهلبة أوىل

بعدما حكى يف بعتك بال مثن هل يكون هبة ؟ قولني ، وهل : ، وتبعه الرافعي فقال " النهاية"وهذه طريقة اإلمام يف 
  : يكون مضمونا ؟ وجهني 

ا ، واملقبوض مضمون ، ومنهم من طرد فيه مل يكن ذلك متليك - ومل يتعرض للثمن أصال- ولو قال بعت هذا : ما نصه 
  .انتهى. الوجهني

إذا عرفت هذا فال خالف عندمها يف أن عدم التعرض . باالتفاق على أن ال يكون متليكا - يف النهاية- وصرح اإلمام 
  .للثمن ال يقتضي متليكا كما ال يقتضي بيعا ؛ خبالف نفيه



: فإنه إن أشار بقوله  - مستدرك- ليس متليكا على املذهب  - جمردا-يف بعتك " الروضة"وذا يعلم أن قول النووي يف 
وبعتك املقيد بنفي  -املطلق- إىل خالف فليس اخلالف يف الرافعي ، وال تقتضيه طريقته ؛ ألا تقتضي التفرقة بني بعتك 

  .الثمن
مما ذكره اإلمام من أنه إذا نفي والفرق يؤخذ . وأما صاحب التتمة فحكى اخلالف ملا اقتضته طريقته من استواء الصورتني

  .الثمن فقد رضي حبظه ، وهذه قرينة اهلبة ، ومن مث جرى الوجهان يف أنه هل يكون مضمونا على قابضه
  فمن قائل بالضمان ، ألنه يف حكم بيع فاسد ، ومن قائل بعدمه ووجهه اإلمام بأن
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البائع رضي حبظه وبىن األمر عليه ؛ فصار القبض قبض وديعة ومل جيزما على الصحيح عند اإلمام والرافعي وغريمها فيما 
  .إذا سكت عن الثمن بل كان الصحيح أنه كان مضمونا

  .عليهوقد بان لك ذا فائدة الرتدد يف أن الفساد هل هو مستمد من عدم الثمن أو من ذكر عدم الثمن لبناء الضمان 
ومن مث ال يضمن على . بعتك بال مثن ال انعقاد له يف البياعات أصال ؛ وإمنا هو مرتدد بني اهلبة واللغو: وميكن أن يقال 

  .قابضه ، وإىل ذلك اإلشارة بقول اإلمام ؛ ألنه يف حكم بيع فاسد ومل يقل أنه بيع فاسد
وذا يظهر لك أن جانب اهلبة يف بعتك بال . ون مضموناوأما بعتك إذا جترد عن الثمن فينعقد بيعا فاسدا ومن مث يك

مثن أرجح منه يف بعتك ارد عن ذكر الثمن ؛ ألن قوله بال مثن قرينة أنه جيوز بلفظه بعتك عن ملكتك ، خالف بعتك 
  .1]تصحبه[جمردا ؛ فإنه ال قرينة 

على طريقة من يقول إن - وإن كان هبة أيضا قد يقال بعتك بال مثن حاصله اهلبة بشرط الثواب ؛ فيتخرج فساده : نعم 
وإن شرط انتفائه شرط ينايف مقتضى العقد ، لكن  2]يقتضيه[اهلبة إذا بقي فيها الثواب تفسد بناء على أن مطلقها 

  .املذهب خالفه
ن وهنا حبث مل يربح خيتلج يف ذهين ، وهو أن املقتضي للملك يف وقولنا بعتك بدرهم صيغة اإلجياب مع ذكر الثم

  .3]جزء علة[فيكونان 
  .وهذا أقرب عندي -والثمن شرط-وهذا يرشد إليه عد األصحاب الثمن ركنا أو صيغة اإلجياب وحدها 

ويتخرج على هذا السكوت عن ذكر الثمن يكون على األول مقتضيا لإلبطال وأن الكالم لغو ، وعلى الثاين يكون فاقد 
  .نا بني الفاسد والباطل كما يفرق بني اخللع والكتابة وحنومهاإنه بيع فاسد ويفرق ه: شرط ؛ فيمكن أن يقال 

ال الثمن ؛ إذ الثمن شرط ال  - مبجردها - أن بال مثن رافع ؛ ألن املقتضى بعتك - على األول- وقد يتخرج عليه أيضا 
  إنه ركن: شطر ، فيجيء ما قاله الرافعي ، وإن قلنا 

_________  



  .لصحته" ب"يف  1
  .تقتضيه" ب"يف  2
  .جرى عليه" ب"يف  3
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  .فليس برافع ، إذ مل يوجد شيء حىت يرتفع بنفي الثمن
  .بعتك مع قوله بدرهم: قلبت عقب قول البائع : وقد بتخرج عليه أيضا فرع مل أجده منقوال ، وهو ما إذا قال املشرتي 

  .فال يصح ؛ ألن الشرط يف القبول أن يكون عقب اإلجياب وال يتم اإلجياب إال بذكر الثمنالثمن ركن : فإن قلنا 
  .بالصحة ؛ ألن القبول وجد بعد متام اإلجياب ، وال يضر مقارنة القبول للشرط: شرط ، فيحتمل أن يقال : وإن قلنا 

  .ثمن ولكن نويا أن حيتملوقد يتخرج عليه أيضا الفرع املنقول عن صاحب الذخائر فيما إذا تلفظا بال
  : قلت 
بعين ؛ فقال بعتك ؛ فالصحيح الصحة ؛ ألن الطلب واالستدعاء مثل صريح : مسألة االستيجاب إذا قال : ومنها 

فإن اللفظ املوضوع للعقد مل يوجد ، : اللفظ والبطالن خيرج من اعتبار اللفظ دون املعىن ، كذا قال صاحب التتمة ، قال 
  .وفيه نظر: قلت 
  .يبطل ، للفظ التعليق: بعتك إن شئت صح نظرا إىل املعىن ؛ فإنه لو مل يشأ مل يشرت ، وقيل : إذا قال : ومنها 
: ، لو قال بعتك هذه الدار على أن لك نصفها صح كما لو قال " اإلشراف"قال القاضي أبو سعد اهلروي يف : ومنها 

  .إال زيدا: القوم وما جاءين زيد كما تقول  جاءين: نقول . إال نصفها ، ألن التخصيص كاالستثناء
  .ال يصح ألنه قابل الدار جبميع الثمن على أن له نصفها ، ففيه تناقض:  1وقال حممد بن احلسن
  .هذا حمتمل: قال القاضي أبو سعد 

_________  
، وهو ابن مثان ومخسني  أبو عبد اهللا حممد بن احلسن الشيباين موىل لبين شيبان مات بالري سنة سبع ومثانني ومائة 1

سنة حضر جملس أيب حنيفة سنتني مث تفقه على أيب يوسف وصنف الكتب الكثرية ونشر علم أيب حنيفة قال الشافعي 
رمحه اهللا محلت من علم حممد وقر بعري ، وقال أيضا ما رأيت أحدا يسأل مسألة فيها نظر إال وتبينت يف وجهه الكراهة 

  .302/ 1، العرب  324/ 3، ابن خلكان  42/ 2، اجلواهر املضيئة  135ي صإال حممد بن احلسن الشرياز 
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مبنزلة االستثناء الشرتاكهما  - وهي قوله على أن لك نصفها- كان األول ينظر إىل املعىن ؛ فإنه نزل صيغة الشرط : قلت 
  .والثاين ينظر إىل اللفظ .يف أن كال منهما ختصيص

على أن لك نصفها ال يقتضي : كما رأيت على أن لك نصفها ، ولك أن تقول قوله - واعلم أين وجدت يف غري نسخة 
ختصيصا ؛ وإمنا هو ذكر لبعض أفراد اجلملة ، فهو كذكر بعض أفراد العام وذلك ألنه إذا كانت للمشرتي كلها فقد كان 

تبقية النصف للبائع إال على القول مبفهوم اللقب واالعتبار به ؛ أال ترى أم قالوا يف باب له نصفها ، فال يقتضي هذا 
  .إذا جاء الغد وأحدكما يف ملكي فهو حر فجاء الغد ومها يف ملكه عتق أحدمها: العتق إذا قال لعبديه 

  .يهمع أن مفهوم أحدكما أن يكون هو مبفرده ومل ينظر إليه وهذا أوضح من أن يسشهد عل
  .يقتضي أنه يبقى للبائع التصرف فلعل الصيغة على أن يل نصفها" إنه مبنزلة االستثناء: "وقوله 

عن القاضي أيب سعد مع أن إحدى النسخ اليت وقفت عليها من " شرح املنهاج"وكذلك نقله الوالد يف أوائل البيع من 
اإلمام حرر النقل عنه فليكن األمر على ما نقله ،  اإلشراف هي نسخة والدي ومل أقل فيها إال ما نقلت ، ولعل الشيخ

  .هو وحيمل أمر ما وقفت عليه من النسخ على غلط الناسخ
  .يشهد للصحة مسألة بعتك عشرة آصع كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا أو على أن أنقصك صاعا: وباجلملة 

طعا ، وال ينعقد بيعا على أصح القولني عند أسلمت إليك هذا الثوب يف هذا العبد فليس يسلم ق: لو قال : ومنها 
  .املشايخ الثالثة ، الختالف اللفظ
  .والثاين ينعقد بيعا نظرا إىل املعىن

اختلف املشايخ الثالثة يف : بعتك ففيه وجهان : اشرتيت منك ثوبا صفته كذا وكذا ذه الدراهم فقال : ومنها 
  نعقدأنه ي - الرافعي والنووي-فزعم الشيخان . أرجحهما
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  .بيعا اعتبارا باللفظ ، وزعم الشيخ اإلمام أنه ينعقد سلما نظرا إىل املعىن ، واللفظ ال يعارضه ؛ ألن كل سلم بيع
  : وهبته منك ؛ ففي اشرتاط القبول وجهان : إذا قال ملن عليه الدين : ومنها 

  .يشرتط اعتبارا بلفظ اهلبة أنه: أحدمها 
  .عدم اشرتاطه ؛ فإن معناه اإلبراء: والثاين 

  .من غري ترجيح وبناه على اللفظ واملعىن - وصححه الرافعي يف كتاب الصداق ، وذكر اخلالف يف باب اهلبة
األظهر : عي ونظري املسألة الصلح من ألف يف الذمة على مخسمائة يف الذمة أيضا ؛ فاألصح الصحة ، مث قال الراف



  .إنه خمالف ملا صحح يف نظريه من اهلبة: اشرتاط القبول وقد يقال 
بعد ما حكى ما ذكرته من كالم الرافعي إىل أنا إن اعتربنا اللفظ اشرتط القبول يف  - رمحه اهللا- وذهب الشيخ اإلمام 

  .الصلح واهلبة ، وإن اعتربنا املعىن اشرتط يف اهلبة دون الصلح
  .أعتقه عين بألف ، بيع يف وجه ، وعتق بعوض يف وجه: سعد اهلروي  قال أبو: ومنها 
  .أنت حر غدا على ألف: فائدته 
  .بيع ، فسد ، وجيب قيمة العبد: إن قلنا 

  .عتق بعوض ، صح ، وجيب املسمى: وإن قلنا 
  .القضاء القاضي شريح الروياين يف أدب - على هذا الوجه- وهذه مسألة غريبة ، وقد تبعه يف ذكرها : قلت 
أوصى ألجنيب بزائد على الثلث ، وأجاز الوارث وقلنا اإلجازة ابتداء عطية فلم تتقيد اإلجازة بلفظ اإلجازة ؟ فيه : ومنها 

  .وجهان ، ووجه املنع أن اإلجازة تشري إىل أمر سابق
  اصد ؟وهذا التقدير ينبين على أن النظر إىل األلفاظ أو إىل املق: وما سبق باطل ، قال الغزايل 
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  .إذ قال خالعتك ومل يذكر عوضا: ومنها 
  .ال شيء: خرجها القاضي أبو سعد على القاعدة ، وحكى فيها قولني أحدمها 

  .أنه خلع فاسد ، وجيب املهر: والثاين 
  .وفيه وجه ، أنه طالق رجعي: قال 

راحة اخللع تعتمد ذكر املال ؛ فإن مل يذكره فهو كناية ووقع يف كالم املنهاج النووي ما يوهم الصحيح أن ص: قلت 
  .تصحيح أنه جيب مهر املثل ، وهو مؤول كما ثبت يف التوشيح ، والقول بأنه رجعي غريب

مضاربة فاسدة : وكذا لو قال خذها مضاربة ؛ ففي قول إبضاع فال جيب أجر مثل ، ويف قول : قال القاضي أبو سعد 
  .فيستحقه

  .الرجعة بلفظ النكاح ، فيه خالف خرجه القاضي أبو سعد ، على القاعدة: ومنها 
األصح أن بيع البائع املبيع قبل قبضه كبيعه لغريه ؛ فيكون باطال وحيل الوجهني فيما إذا باعه بغري جنس الثمن : ومنها 

  .فظ البيعأو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة ؛ وإال فهو إقالة بل
مث رأيت التخريج : على أن النظر لصيغ العقود أو ملعانيها ، قال  -رمحه اهللا-وخرجه الشيخ اإلمام : قال صاحب التتمة 

  .إن اعتربنا اللفظ ؛ فعلى الوجهني وإن اعتربنا املعىن فإقالة: للقاضي احلسني قال 
  .استأجرتك لتعهد خنيلي بكذا من مثرا: إذا قال : ومنها 



إجارة فاسدة نظرا إىل اللفظ وعد وجود شرط : أنه يصح مساقاة نظرا إىل املعىن ، وأصحهما : أحدمها : جهان فو 
  .اإلجارة ؛ ألن الثمرة ، املعدومة ال تصلح أن تكون كذا بدراهم معلومة فوجهان

  .يصح إجارة نظر إىل املعىن: أحدمها 
  .وجود شرط املساقاة ؛ إذ من شرطها أن ال تكون بدراهمأا مساقاة فاسدة نظرا إىل اللفظ وعدم : وأصحهما 
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قدمنا أنه إذا وهب بشرط ثواب معلوم كان بيعا على الصحيح اعتبارا باملعىن ، مث ويف الشيخ اإلمام بتمام التشبيه : ومنها 
إن ذلك : لس والشرط ، وأنه جيوز للويل أن يهب مال الصيب بشرط معلوم ، وقال ا: فصحح أنه يثبت فيه اخلياران 

  .هو الذي تقتضيه قواعد املذهب
ال يثبت اخليار ؛ ألنه ال يسمى بيعا ، وال يهب الويل مال الصيب بشرطه ؛ ألن اهلبة ال يقصدها : وقال الرافعي والنووي 

  .ا العوض
تاب اهلبة فإن ثبت اخليار ؛ فليكن املعتمد ما ذكره يف باب اهلبة من ثبوت اخليار وفاء ويف ك. كذا ذكره يف البيع واحلجر

بتمام التشبيه ، واعتماد على ما ارتضاه الوالد رمحه اهللا ؛ فإن الراجح عنده ثبوت اخليارين ، وصحة هبة الويل مال الصيب 
  .بشرط الثواب

  .املطلقة تقتضي الثواب: هب مطلقا ، وقلنا غري أن سؤاال ، وهو أنه يف باب الشفعة فيما إذا و 
  .ذكر أن الرافعي صحح ثبوته الشفعة ، وأنه صحح أن له يأخذ قبل القبض أيضا ؛ ألنه صار بيعا ، وتبعه النووي

  .وهذا منهما اعتبارا للمعىن ، عكس ما فعاله ، يف إثبات اخليار يف اهلبة بشرط الثواب ؛ فإما اعترب اللفظ
إن يف تصحيح الرافعي نظرا ، وإن األوىل النظر إىل جانب اللفظ هنا "يف باب الشفعة يف هاتني املسألتني : د مث قال الوال

  .عكس ما فعله يف مسألة اخليار
الشفعة على خالف القواعد ؛ فاقتصرنا على مورد النص وهو فيما كان بيعا أو حنوه يف اللفظ : وليس لك أن تقول 

إثبات اخليار على خالف القواعد ، وقد أثبتناه يف اهلبة ذات الثواب اعتبارا باملعىن ؛ فإما أن  :واملعىن ألنا نقول أيضا 
  .يعترب املعىن يف الوضعني أو يرتك فيهما وأما التفرقة فال تبني

؛ فتعني  إذا اقرتن بلفظ اهلبة شرط الثواب فإن ذكره يشبه ذكر السبب . أن الوالد إمنا يعترب املعىن: وجواب هذا السؤال 
  كون لفظ اهلبة باب مناب لفظ البيع ، وال كذلك إذا
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وافق يف اهلبة املصرح فيها باشرتاط الثواب على ثبوت الشفعة فيها ؛ وإمنا منع الشفعة يف  1]ولذلك[مل يصرح به ، 
  .املطلقة

  .فليست املطلقة ، وإن قلنا يقتضي الثواب مبنزلة املذكور فيها الشرط فإنه قرينة العوضيةالثواب  2]مبقتضى[وإن قلنا 
  .3الفرض أفضل من النفل: قاعدة 

..." وما تقرب إيل عبدي بأحب إيل من أداء ما افرتضته عليه: "قال صلى اهللا عليه وسلم فيما حيكيه عن ربه تعاىل 
  .4احلديث

ن اهللا ملا خص به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من وحيه وأبان بينه وبني خلقه مبا فرض إ: قال الشافعي رضي اهللا عنه 
  .عليهم من طاعته ، افرتض عليه أشياء خففها عن خلقه ليزيده ا إن شاء اهللا قربة إليه

ل اإلمام يف أوائل قا. من سائر املطلوبات. حكمة االفرتاض الدالة على أنه أعلى درجة-قدس اهللا روحه : وبني الشافعي 
النكاح ، قال األئمة خص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإجياب أشياء لتعظيم ثوابه ، فإن ثواب الفرائض تزيد على 

  .ثواب املندوبات
يقول اهللا : وقال صلى اهللا عليه وسلم ". يقول اهللا ال يتقرب املتقربون إيل مبثل أداء فرائضهم: "قال صلى اهللا عليه وسلم 

عبدي إد ما افرتضت عليك تكن أعبد الناس وانته عما يتك تكن أورع الناس وارض مبا قسمت لك تكن : "عاىل ت
  ".أغىن الناس وتوكل علي تكن أكفأ الناس

الفريضة يزيد ثواا على ثواب النفل بسبعني درجة ومتسكوا مبا رواه سلمان الفارسي ، إن رسول اهللا : وقال بعض علمائنا 
عليه وسلم قال يف شهر رمضان ، من تقرب فيه خبصلة من خصال اخلري كان كمن أدى فريضة فيما سواه ،  صلى اهللا

  ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى
_________  

  .ولكذلك" ب"ويف  1
  .تقتضي" ب"يف  2
  .145األشباه للسيوطي ص 3

  الفرض أفضل من تطوع عابد حىت ولو قد جاء منه بأكثر: وقالوا 
  هر قبل وقت وابتدا للسالم كذاك إبراء معسرإال التط

  ".6502"باب التواضع / يف كتاب الرقاق 340/ 11البخاري من رواية أيب هريرة رضي اهللا عنه  4
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فيه بسبعني فرضا يف غريه فأشعر هذا بأن ؛ فقابل النفل فيه بالفرض يف غريه ، وقابل الفرض  1سبعني فريضة فيما سواه
  .انتهى كالم اإلمام يف النهاية. الفرض يزيد على النفل بسبعني درجة من طريق الفحوى

 2]فعلى. [؛ ففي صحيح البخاري ، وأما حديث عبدي أد ما افرتضته عليك..." ال يتقرب املتقربون"فإما حديث 
ديث سلمان فرواه ابن خزمية يف صحيحه والبيهقي يف شعب اإلميان ، حفظي أن شيئا منه يف سنن ابن ماجة ، وأما ح

فأشعر بأن الفرض يزيد بسبعني لعل مراده بالسبعني يف احلديث العدد الكبري ، وذكر لفظ السبعني مبالغة ال : وقوله 
أشعر من جهة : "له يزيد بالسبعني ولوال ذلك لقال تسع وستني وقو : ، ومن مث قال اإلمام  3]اخلاص[للتقييد بالعدد 

  .مل يتبني يل وجه هذا اإلشعار" الفحوى
  : فصل 

وأحب إىل اهللا منه وأكثر أجرا ؛ فاعلم أن هذا أصل مطرد ، إذ ال سبيل إىل . إذا عرفت أن الفرض أفضل من النفل
املرأة وليس  الرجل خري من: كقولنا - نقضه بشيء من الصور ألننا إذا حكمنا على ماهية بأا خري من ماهية أخرى 

مل ميكن أن تفضلها األخرى بشيء من تلك احليثية ؛ ألا لو فضلتها من تلك احليثية لكان ذلك خلطا  - الذكر كاألنثى
من حيث إنه رجل مل ميكن أن تفضله املرأة من حيث أا غري رجل ، وإال لتكاذبت - ؛ فإن الرجل إذا فضل املرأة 

أنه  4]التقرير[امرأة ما رجال ما من جهة غري الذكورة واألنوثة ، والقصد ذا القضيتان وهذا بديهي ، نعم قد تفضل 
  : شاع أنه يستثىن من هذه القاعدة ثالثة فروع 

  .إبراء املعسر ؛ فإنه أفضل من إنظاره ، إنظاره واجب ، وإبراؤه مستحب: أحدها 
  : ، لقوله صلى اهللا عليه وسلم االبتداء بالسالم فإنه سنة والرد واجب ، واالبتداء أفضل : والثاين 

_________  
  .أخرجه ابن خزمية وقال وإن صح اخلرب 1

  ".3608"يف كتاب فضائل شهر رمضان حديث  305/ 3أخرجه البيهقي يف الشعب ، 
  .وقال احلافظ ابن حجر مداره على علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف

  .ففي" ب"يف  2
  ".ب"احلامل واملثبت من " أ"يف  3
  .التقدير" ب" يف 4
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  .1وخريمها الذي يبدأ صاحبه بالسالم"
وجهني يف أن االبتداء أفضل أو اجلواب ، كذا نقل الشيخ برهان الدين يف باب " التعليقة"وحكى القاضي حسني يف 

  .صفة الصالة
ة نافلة واحدة أفضل من إحدى اخلمس الواجب فعلها على من ترك واحدة منها صال: قال ابن عبد السالم : والثالث 

  .ونسي عينها
يف االنفصال عنه اإلبراء يشتمل على اإلنظار اشتمال : يقول  - رمحه اهللا- فكنت أمسع الشيخ اإلمام : فأما األول 

وهو اإلنظار الذي تضمنه - ب األخص على األعم لكونه تأخريا للمطالبة فلم يفضل ندب واجبا ؛ وإمنا فضل واج
  .وهو جمرد اإلنظار. واجبا آخر -وزيادة وهو خصوص اإلبراء. اإلبراء

اإلنظار هو تأخري الطلب مع بقاء العلقة واإلبراء زوال العلقة ومها قسمان ال يشمل أحدمها اآلخر ؛ فينبغي : وقد يقال 
  .دةإن اإلبراء حمصل ملقصود اإلنظار وزيا: أن يقال يف التقرير 

ٌر َلُكمْ {: بقوله تعاىل . وهذا كله بتقدير تسليم أن اإلبراء أفضل ، وغاية ما استدل عليه ُقوا َخيـْ وهذا حيتمل } َوَأْن َتَصد
  .أن يكون افتتاح كالم فال يكون دليال على أن اإلبراء أفضل

ق القلب ، وهذا فضل ليس يف اإلبراء ويتطرق من هذا إىل أن اإلنظار أفضل ، لشدة ما يناله املنظر من أمل الصرب مع شو 
الذي انقطع فيه اليأس ؛ فحصلت فيه واحدة من احليثية ليست يف اإلنظار ، ومن مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  من أنظر معسرا كان له بكل"
_________  

تاب األدب باب اهلجرة يف ك 492/ 10متفق عليه من رواية أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه أخرجه البخاري  1
  .2560/ 25باب حترمي اهلجر حديث / يف كتاب الرب 1984/ 4ومسلم " 6077"حديث 

أخرجه أمحد ". إن أوىل الناس باهللا من بدأ بالسالم: "وحديث أيب أمامة أيضا مشريا إىل هذا ، قال صلى اهللا عليه وسلم 
باب فضل من بدأ / يف األدب 451/ 4داود يف السنن  ضمن مسند أيب أمامة رضي اهللا عنه وأبو 254/ 5يف املسند 

، وقال هنا حديث ، " 2694"يف كتاب االستئذان باب فضل الذي يبدأ بالسالم  56/ 5والرتمذي " 5197"السالم 
  .قال حممد أبو فروة الرهاوي مقارب احلديث إال أن ابنه حممد بن يزيد يروي عنه مناكري
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ولعل سره ما أبديناه ، فاملنظر كل يوم ينال -؛ فانظر كيف وزع أجره على األيام تكثر بكثرا ، وتقل بقلتها " يوم صدقة
ولست أستطيع . يستعقبه وينتهي بنهاية -وإن كان أوفر - عوضا جديدا ، وال خيفى أن هذا ال يقع باإلبراء ؛ فإن أجره

اإلنظار أفضل على اإلطالق ؛ وإمنا قلت ما قلت على حد سبق درهم دينارا أو سبق درهم مائة ألف كما  :أن أقول 



  .سأحبث عنه إن شاء اهللا تعاىل فينظر إىل ما حررته من البحث فإنه حمتاج إىل مزيد حترير
خري من ايب ، وهذا ألن  وأما االبتداء السالم ؛ فليس يف احلديث أن االبتداء خري من اجلواب ، بل إن املبتديء

املبتديء فعل حسنة وتسبب إىل فعل حسنة وهي اجلواب مع ما دل عليه االبتداء من حسن طوبة املتبدئ وترك ما 
يكرهه الشارع من اهلجر واجلفاء ؛ فإن احلديث ورد يف املسلمني يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا فكان املبتديء خريا 

واعلم أن للقرايف يف كتاب الفروق كالما . كرهه الشارع من التقاطع ال من حيث إنه مسلممن حيث إنه مبتديء ترك ما  
  .على هذه القاعدة يقبل املؤاخذة

  .1]املطر[أنه اعرتض على تقدم الواجب على املندوب جبمع : فمنه 
لتحصلها وكذلك اجلمع  قال فإنه يلزم منه تقدمي املندوب فإن املندوب اجلماعة فسقط من أجلها الوقت الواجب رعاية

بعرفة مث قال املندوب قسمان ما قصرت مصلحته عن الواجب وهو الغالب وما كانت مصلحته أعظم كالتصدق بدينار 
أعظم أجرا من التصدق بدرهم ، وقد يستوي مصلحتهما فيكون الواجب أكثر ثوابا كالفاحتة يف الصالة وخارجها ، 

واملندوبات اليت قدمها الشارع على الواجبات فسبع صور إبراء املعسر : مث قال  ودينار الزكاة أعظم من دينار الصدقة ،
وصالة يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خري من ألف  2على إنظاره ، وصالة اجلماعة تفضل على صالة الفذ

  وصالة يف مع أن اجلماعة غري واجبة ، والصالة فيه غري واجبة 3صالة فيما سواه إال املسجد احلرام
_________  

  ".أ"سقط يف  1
  .بسبع وعشرين درجة كما ورد بذلك احلديث 2

باب / يف املساجد 450/ 1ومسلم " 645"باب فضل صالة اجلماعة حديث / يف األذان 131/ 2انظر البخاري 
  ".650/ 249"فضل صالة اجلماعة 

/ يف احلج 1012/ 2ومسلم " 1190"يف كتاب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة حديث  63/ 3البخاري  3
  ".1394/ 505"باب فضل الصالة مبسجدي مكة واملدينة 
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، واخلشوع يف  1املسجد احلرام كذلك ويف املسجد األقصى خبمس مائة ، وصالة بسواك أفضل من سبعني بال سواك
: قال بعض العلماء " ال تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم متشون وعليكم السكينة: " 2صحيحالصالة مندوب ، ويف ال

  .إمنا أمر بعدم اإلفراط يف السعي لئال يذهب خشوعه إذا أتى إليها فأمر بالسكينة وإن فاتته اجلمعة
من املندوب ما مصلحته  :وقوله  -على القول به- ما ذكره يف اجلمع باملطر غري مسلم ؛ فليس اجلمع أفضل : قلت 

فيه نظر ، واملثال الذي ذكره ممنوع ، فألف دينار ال جيزئ عن ردهم زكاة واهللا يف الفرائض  - أعظم من مصلحة الواجب



سبق درهم دينارا أو سبق درهم مائة "أسرار ال تنتهي العقول إليها ومن مث منع الشافعي القيمة يف الزكاة ويف احلديث 
  .وأما الصور السبع ؛ فقد تقدم الكالم يف إبراء املعسر. فضلية ليست بالكميةدل على أن األ" ألف

_________  
إنه غري قوي : أخرجه البيهقي من حديث فرج بن فضالة عن عروة بن رومي عن عمرة عن عائشة مرفوعا به ، وقال  1

ألسود عن عروة عن عائشة مرفوعا اإلسناد ، وساقه أيضا من طريق الواقدي عن عبد اهللا بن حيىي األسلمي عن أيب ا
الركعتان بعد السواك أحب إيل من سبعني ركعة قبل السواك ، وضعفه أيضا الواقدي ، وقد رواه من غري جهته : بلفظ 

صالة على أثر سواك أفضل من سبعني صالة : احلارث بن أيب أسامة يف مسنده من رواية ابن هليعة عن أيب األسود بلفظ 
ذكر الزهري عن عروة : خرجه ابن خزمية وغريه كأمحد والبزار والبيهقي من طريق ابن إسحاق قال بغري سواك ؛ بل أ

فضل الصالة اليت يستاك هلا على الصالة اليت ال يستاك هلا سبعني ضعفا وتوقف ابن خزمية والبيهقي يف صحته : بلفظ 
: ال سيما وقد قال اإلمام أمحد أنه إذا قال خوفا من أن يكون من تدليسات ابن إسحاق وأنه مل يسمعه من الزهري ، 

وذكره مل يسمعه وانتقد بذلك تصحيح احلاكم وهو قوله إنه على شرط مسلم ، ولكن قد رواه معاوية عن الزهري ، 
أخرجه البزار وأبو يعلى والبيهقي ومجاعة وابن عدي يف كامله ، ويف معاوية ضعف أيضا قال البيهقي ويقال إن ابن 

منه ، ورواه أبو نعيم من حديث احلميدي عن سفيان عن منصور عن الزهري ورجاله ثقات ، ويف الباب  إسحاق أخذه
صالة يف أثر سواك ، أفضل من مخس وسبعني ركعة بغري سواك وعن ابن : عن أيب هريرة عن ابن عدي يف كامله بلفظ 

من أن أصلي سبعني ركعة بغري سواك وسنده  ألن أصلي ركعيت بسواك أحب إيل: عباس عن أيب نعيم يف السواك له بلفظ 
وكذا عن أم الدرداء وجبري بن نفري مرسال ، كما بينته يف بعض التصانيف ، وبعضها . جيد وعن أنس وجابر وابن عمر

إنه : يعتضد ببعض ، ولذا أورده الضياء يف املختارة من جهة بعض هؤالء ، وقول ابن عبد الرب يف التمهيد عن ابن معني 
  .باطل هو بالنسبة ملا وقع له من طرقه حديث

  .متفق عليه من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه 5
باب استحباب / يف املساجد 421-420/ 1، ومسلم " 908"باب املشي إىل اجلمعة / يف اجلمعة 390/ 2البخاري 

  ".602/ 151"إتيان الصالة بوقار وسكينة 
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وأما صالة اجلماعة ففضلت صالة الفرد خبمس وعشرين درجة ملا أثرت اجلماعة يف صفتها ، ومل تفضل خبمس وعشرين 
فرضا ولئن فضلته خبمس وعشرين فرضا فما األربع والعشرون يف مقابلة اجلماعة ؛ بل يف مقابلة ذات اجلماعة ، ملا 

؛  1املسجد غالبا وانتظار الصالة والعبد ال يزال يف صالة ما دام ينتظر الصالةاشتملت عليه من مجع قلوب ومشي إىل 
فهناك صلوات يف احلقيقة فما فضل إال فرض فرضا ال نفل فرضا وكذلك بقوله يف الصالة يف املساجد الثالثة ويف الصالة 



املراد به ..." فضل من ألف صالةصالة يف مسجدي هذا أ: "بسواك ، هذا إن قلنا املراد بقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  .الفرض ، وهو قول الطحاوي من احلنفية

فليلزم حينئذ أن تكون نافلة يف : أنه يعمم الفرض والنفل مجيعا ؛ فإن قلت - ومذهبنا كما نقل النووي يف شرح املهذب 
  .مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفضل من ألف فرض ، فرجحت النافلة الفرض

يكون الفرض يف املسجد أفضل من الفرض يف غريه ، والنافلة فيه أفضل من النافلة يف غريه ، ال أن النفل قد : قلت 
  .أفضل من الفرض ؛ الختالف النوع ، وليس يف احلديث صيغة تعميم للنوعني

فرض أن املضاعفة حتصل من حيث أا يف املسجد وقد حيصل للفرض من حيث أنه : وهو الذي أعتقده : أو يقال 
  .فضل آخر ، وإذا كان هناك وجهات مل يلزم تقدمي النفل على الفرض

مل ميتنع ذلك ولئن مل يوازه : ذاك الفرض اآلخر الذي خيتص به الفرض كيف يوازي ألف صالة ويزيد ، قلت : فإن قلت 
  .فليس يلزم من كثرة الثواب األفضلية وهذا باب آخر يطول الشرح فيه

" مىن"إذا جعلنا  - مبين يوم النحر-رضي اهللا عنه يف صالة الظهر  2]الوالد[شيخ اإلمام وقد حبثت مرة أخرى مع ال
  أن تكون أفضل من صالا -خارجة عن حدود احلرم 

_________  
  .متفق عليه من رواية أيب هريرة رضي اهللا عنه 1

ما ذكر يف األسواق  باب/ 338/ 4ويف البيوع " 647"باب فضل صالة اجلماعة / يف األذان 131/ 2البخاري 
، " 649/ 272"باب فضل صالة اجلماعة وانتظار الصالة حديث / يف كتاب املساجد 459/ 1ومسلم " 2119"
  ".649/ 274"و
  ".ب"سقط يف  2
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االقتدار به أفضل أو يف املسجد ألجل املضاعفة ؟ يومئذ و " مبىن"ويف املسجد ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم صالها 
وإن مل حتصل ا املضاعفة ؛ فإن يف االقتداء بأفعال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اخلري ما " مىن"بل يف : فقال 

  .يربو على املضاعفة
وقد تطابقت . والنفلأنه يعم الفرض ..." صالة يف مسجدي"كيف تقولون يف قوله صلى اهللا عليه وسلم : فإن قلت 

إال ما يستحب له يف املسجد   1]إال ما ال يتأتى[األصحاب ونص احلديث على أن نافلة املرء يف بيته أفضل مل يستثن 
  .كالعيد وحنوه أو ما ال يتأتى إال فيه كركعيت الطواف

، والظاهر أنه ذو وجهتني ، فال يلزم من املضاعفة يف املسجد أن يكون أفضل من البيت : هذا من القبيل األول : قلت 



  .وإن مل يوجد يف فرائض غريها 2]املساجد[وبالوجهتني تتم املضاعفة يف نافلة 
وغاية األمر أن يكون يف املفضول مزية ليست يف الفاضل وال يلزم من ذلك جعله أفضل ؛ فإن لألفضل مزايا كما أن 

قد يقدم املفضول على الفاضل يف بعض الصور : فقال وبذلك صرح الشيخ عز الدين بن عبد السالم ؛ . للمفضول مزية
وأنا أمسع عن . ، كتقدمي الدعاء بني السجدتني على القراءة ولقد سألت الشيخ اإلمام تغمده اهللا تعاىل برمحته أو سئل

م أرفع كيف يغبط األنبياء املتحابني وه  -  3احلديث... املتحابون يف اهللا على منابر من نور تغبطهم األنبياء"حديث 
  درجة ؟
لعل هؤالء يدخلون اجلنة بغري حساب ، واألنبياء عليهم السالم ال بد أن يسألوا عن التبليغ ، وهيبة الرب خطرية : فقال 

  .؛ فحاهلم وإن كان أرفع ؛ إال أم يغبطون السامل من هذا العبء لراحته ، وال يلزم أن يكون حال الراحة أفضل
  .هذا حاصل كالمه

  من وافق"أن املفضول قد تكون له مزية ليست للفاضل حديث  ومما يدل على
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  .املسجد" ب"يف  2
باب ما جاء / يف الزهد 597/ 4والرتمذي  239/ 5أخرجه أمحد من رواية معاذ بن جبل رضي اهللا عنه يف املسند  3

يف كتاب  420- 419/ 4اكم يف املستدرك واحل" 168" 88/ 20والطرباين يف الكبري " 2390"يف احلب يف اهللا 
  .باب املتحابون يف اهللا/ الفنت
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اإلسالم يهدم ما قبله "وحديث : ؛ فإن ظاهره يشمل الكبائر والصغائر  1"تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه
  .جعل احلج والعمرة كاإلسالم ، واإلسالم يهدم الكبائر والصغائر. 2"العمرة دم ما قبلها، واحلج يهد ما قبله و 

  .، وليس ذلك يف الصالة وهي أفضل 3"من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه"$ويدل عليه حديث 
؛ فإذا كانت الفرائض ال تكفر  4ائروهنا سؤال ، وهو أنه قد ثبت أن الصالة إىل الصالة كفارة ملا بينهما ما اجتنبت الكب

  .وهي موافقة التأمني إذا وافق التأمني. الكبائر فكيف تكفرها سنة
التكفري وكبائر اجلرائم تكفرها نافلة  5كبائر الفرائض تصغر عن هذا: وقد أخذ شخص مرة يهول أمر هذا السؤال ويقول 

  ؟
بل وفاق املالئكة وليس ذلك إىل صنعه ، بل فضل من اهللا ،  أن املكفر ليس التأمني الذي هو فعل املؤمن ،: واجلواب 

  .وعالمة على سعادة من وافق



  .وقد أطلنا يف هذا ، فلنعد إىل الفرض
  .وأما اإلتيان إىل الصالة بالسكينة

  : فصل 
بت بتسبب إذا عرفت أن الفرض أفضل من النفل ؛ فهل هذا يف كل فرض من الفرائض اليت ابتدأ اهللا إجياا دون اليت وج

  العبد ؟
_________  

يف  270- 233/ 2وأمحد يف املسند " 782"باب جهر املأموم بالتأمني / يف األذان 266/ 2أخرجه البخاري  1
  .باب جهر اإلمام بآمني/ يف االفتتاح 144/ 2مسند أيب هريرة رضي اهللا عنه والسنائي يف اتيب من السنن 

  ".121/ 192"إلسالم يهدم ما قبله باب كون ا/ يف اإلميان 112/ 1مسلم  2
/ 2ومسلم " 1521"باب فضل املربور / يف احلج 382/ 3متفق عليه من رواية أيب هريرة رضي اهللا عنه البخاري  3

  ".1350/ 438"باب فضل احلج والعمرة حديث / يف احلج 983
/ 16"معة إىل اجلمعة حديث باب الصلوات اخلمس واجل/ يف الطهارة 209/ 1أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة  4

233."  
  ".ب"سقط يف  5
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من كالم أقوال األول ، ووجهه ظاهر والذي ترجح عندي الثاين ، قلت أعتقد -هذا موضع يل فيه نظر ، والذي يظهر 
  .أ الشارع طلبهاأن فريضة وجبت بتسبب العبد إليها أفضل من فريضة ابتد

  .ولذلك اختلف يف أن النذر هل يسلك مسلك واجب الشرع أو جائزه ؟ وما ذاك إال ألن إجيابه يتسبب العبد
ألن فرضية  -وإن كان اجلواب فرضا- إمنا كان أفضل من اجلواب : ومن هنا خنرج إىل اجلواب عن ابتداء السالم فنقول 

  .ا ابتداءاجلواب نشأت عن ابتداء السالم ومل يكن وجو 
  .أفضل من غري ختصيص بفرض ابتدائي- ما تصنعون فيما أوردمت من األحاديث الدالة على أن الفرض : فإن قلت 

ما تقرب إىل املتقربون بأفضل من أداء ما : "أنا أشم من قوله صلى اهللا عليه وسلم فيما حيكيه عن ربه تعاىل : قلت 
افرتضته ومل يقل ، ما هو فرض عليهم ، فإين أجد فرقا : اضه ، ولذلك قال أن املعىن به ما أنشأت افرت " افرتضته عليهم

وال خيفي أن ارتكاب ما هو يسقط للذمة خيرج عن العهدة أوال ، عن . بني العبارتني ، فليتأمل هذا فإنه موضع احتمال
  .ى هذا النظر قليلةأن يف وصفه باألفضلية مع أنه مما لعله مما يكرهه الشارع كالنذر موضع النظر ، مث جدو 
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إذا بان لك أن الفرض أفضل من النفل مطلقا علمت أن الواجب ال يرتك إال لواجب وانتقلت منه إىل قاعدة معزوة إىل 
" املهذب"يف  1إا متلقاة من كالمه يف مسألة اخلتان ، وذكرها الشيخ أبو إسحاق: أيب العباس بن سريج قيل 

  وإمام" النكت"و
_________  

إبراهيم بن علي يوسف بن عبد اهللا الشيخ أبو إسحاق الشريازي شيخ اإلسالم علما وعمال وورعا وزهدا وتصنيفا  1
آباد قرية من قرى شرياز يف سنة ثالث وتسعني وثالمثائة ، لقبه مجال اإلسالم ، ولد بفريوز : واشتغاال ، قال الذهيب 

ست وله تصانيف انتفع ا أهل العلم يف كل زمان ومكان ، وتويف يف مجادى اآلخرة ، : يف سنة مخس ، وقيل : وقيل 
 238/ 1، ابن قاضي شبهة  188/ 3وقيل األوىل سنة ست وسبعني وأربعمائة ودفن بباب أبرز ، ابن السبكي 

  .110/ 3، مرآة اجلنان  115/ 5، النجوم الزاهرة  124/ 12، البداية والنهاية  9/ 1ات األعيان ووفي
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  .، والرافعي وغريهم 1احلرمني ، والغزايل ، والكيا اهلراسي
يف مسألة سجود التالوة وبعضهم يف مسألة اخلتان ، "  يرتك إال مبا ال بد منهما ال بد منه ال"أشار إليها اجلماعة بعضهم 

: ورمبا عرب عنها بأن جواز ما لو يشرع مل جير دليل على وجوبه ، وبأن الواجب ال يرتك لسنة قال أرباب هذه القاعدة 
  : وقد ظهر تأثري هذا الكالم يف مسائل 

قطع عضو ال خيتلف فال : بقوله . جيب لكان حراما ، وإىل هذا أشار الرافعي قطع اليد يف السرقة ؛ فإنه لو مل: منها 
  .يكون إال واجبا ، كقطع اليد والرجل

  .إقامة احلدود على ذوي اجلرائم: ومنها 
  .إنه جيب على املضطر أكل امليتة على األصح: ومنها 
: ال نص فيها ، قال " األساليب"وة قال اإلمام يف لو كان ال حيسن الفاحتة وال حيسن إال آيات فيها سجود التال: ومنها 

  .انتهى. وال يبعد منعه من سجود التالوة يعين يف الصالة حىت ال يقطع القيام املفروض
، مث وصلوا ذا إىل اخلتان ونظموا قياسا ردوا به على " ما ال بد منه ال يرتك إال مبا ال بد منه"وهي مسألة غريبة دعا إليها 



  .حيث نفوا وجوبه - احلنفية 
ال جيوز إال إذا  - اخلتان قطع عضو سليم ؛ فلو مل جيب مل جيز ، كقطع األصبع ، فإن قطعها إذا كانت سليمة : فقالوا 

  .وجب القصاص
مل مل يكن اخلتان واجبا ملا كشفت له : وإىل هذا القياس أشار شيخ األصحاب أبو العباس بن سريج ؛ فإنه قال : قالوا 

وعبارة الرافعي يف . وتبعه األصحاب على طبقام. كشف العورة حمرم فما كشفت من أجله دل على وجوبه  العورة ، ألن
  قطع" الشرح"

_________  
علي بن حممد بن علي مشس اإلسالم عماد الدين أبو احلسن الطربي املعروف بالكيا اهلراسي تفقه ببلده مث رحل إىل  1

اين عشرة فالزمه حىت برع يف الفقه واألصول واخلالف وطار امسه يف اآلفاق وإلكيا نيسابور قاصدا إمام احلرمني وعمره مث
مزة مكسورة والم ساكنة مث كاف مكسورة بعدها ياء مثناة من حتت معناه الكبري بلغة الفرس واهلراسي براء مشددة 

يف تربة الشيخ أيب إسحاق وفيات وسني مهملتني ، تويف يف احملرم سنة أربع ومخسمائة وعمره أربع ومخسون سنة ودفن 
/ 5، النجوم الزاهرة  281/ 4، ابن السبكي  23/ 8، مرآة الزمان  288/ 1، ابن قاضي شهبة  448/ 2األعيان 

  .8/ 4، العرب  8/ 4، شذرات الذهب  201
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واقتضى ما ذكروا يف منازعته ختان الصبيان ؛ فإنه ليس واجبا يف احلال وجائز له  .  جيب مل جيزعضو خياف منه ؛ فلو مل
  .كشف العورة

إىل ترجيحه ، وكاد الشيخ " الروضة"وهو وجه مال النووي يف . مث أجاب بعضهم بالتزام جواز النظر إىل فرج الصغري
منهم الشيخ أبو حامد ، وابن الصباغ ، وغريمها : نه األصحاب يف باب سرت العورة يصرح به ونقله ع- اإلمام رمحه اهللا 

جيب على الويل : وبعضهم قال . االتفاق عليه يف كتاب النكاح" العدة"وإن كان الرافعي جزم بالتحرمي ، وادعى صاحب 
  .اخلتان الصيب إذا رآه مصلحة

ع وجوب ختانه ، والقاعدة سليمة على األمرين واحلاصل أن األمر دار عند علمائنا بيع منع حترمي كشف عورة الصيب ومن
  .، وكال املعنيني مقصود منه السعي يف سالمتها عن النقض

  .وهذا صنيع األصحاب يف مسألة اخلتان حاولوا صحة هذه القاعدة وحاولت احلنفية فسادها: قلت 
سجود التالوة واجب ؛ ألن  1]اقالو [ويف مسألة سجود التالوة عكس الفريقان األمر ؛ فحاول احلنفية صحتها ؛ حيث 

ال يرتك إال مبا ال بد منه ، فإما أن الرتك مبا : ألن ما ال بد منه : نظم الصالة يرتك بسببه فدل أنه شيء ال بد منه ، قالوا 
  .فال - كالسنة-منه بد 



  هل أوجبتم اخلتان ؟: فقيل هلم 
  .يف اخلالفيات 2]مقرر[فأجابوا مبا ال يرضاه ، كما هو 

  .منقوضة مبسائل -بإطالقها-القاعدة : ذا أقول وعند ه
  .سجود التالوة كما عرفت: منها 

  .سجود السهو ؛ فإنه ممنوع لو مل يشرع ؛ إذ ال جيوز زيادة سجودين عمدا وهو مع ذلك سنة: ومنها 
خالفا للرافعي  زيادة ركوع يف اخلسوفني ، وكذا أكثر منه عند متادي اخلسوف ، على ما رجحه الشيخ اإلمام ،: ومنها 

  .والنووي
  .النظر إىل املخطوبة مل يقل بوجوبه إال داود: ومنها 

_________  
  ".ب"واملثبت من " أ"سقط من  1
  .معروف" ب"يف  2
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وقد كانت املعاملة قبلها ممنوعة ؛ ألن السيد ال  - ذهبعلى امل- الكتابة ال جتب وإن طلبها الرقيق الكسوب : ومنها 

  .يعامل عبده
- التنحنح يف الصالة إن بان به حرفان بطلت ، على ما صححه الرافعي والنووي ؛ فلو تعذر اجلهر إال به كان : ومنها 

  .وهو اجلهر ألجل سنة ، - وهو ترك التنحنح- عذرا إقامة لشعائر اجلهر فعلى هذا الوجه ترك الواجب  -على وجه
  .قطع السلعة املخوف بقاؤها جائز غري واجب: ومنها 
يف كتاب  1جيوز أو يستحب للغاسل غسل عانة امليت ، قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة-على اجلديد : ومنها 

ل أصحابنا ال فقد بطل ذا قو : وذلك ال يتأتى من الغاسل إال بنظره إىل العورة أو ملسها وكالمها حمرم ، قال : السواك 
  .يرتك الواجب إال للواجب

ومسائل هذا الفصل كثرية ؛ فليقع االقتصار على ما ذكرناه ، وهذه الصور اليت ذكرها الشيخ شهاب الدين تقبل من 
فإمنا ذلك ألن ما حيصل من  - وليس هو الذي يفيت به- املنازعة ما ال يقبله غريها ؛ فإنا وإن أوجبنا حلق عانة امليت 

  .ملس أن فرض أنه ال بد من حصوله قدر يسري بالنسبة إىل إزالة هذا القدر عن امليتالنظر وا
إن لزم من فعل : واهللا أعلم يف تعارض النفل والفرض أن يقال - لعل الضابط : وذا الطريق إىل زبدة من الكالم فنقول 

  .النفل مقدم يف احلقيقةالنفل ترك الفرض بالكلية فال اكرتاث بالنفل ، والفرض أفضل مطلقا ؛ وإال ف
إمنا احتمل ترك فرض يف زمن يسري ال حيصل به متام الغرض منه لنفل حصل متام الغرض منه ؛ أال ترى إىل جواز نظر 



  الطبيب للعورة مداواة وما ذاك إال ألن زمن
_________  

الفنون املتنوعة شهاب الدين أبو  عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أيب بكر الشيخ اإلمام العالمة ذو 1
لشامة كبرية فوق حاجبه األيسر ولد -القاسم املقدسي الدمشقي الفقيه املقريء النحوي احملدث املعروف بأيب شامة 

يف أحد الربيعني سنة تسع وتسعني ومخسمائة قال ابن كثري رمحه اهللا وكان ذا فنون كثرية وكان تاج الدين الغزاوي . بدمشق
  .الشيخ شهاب الدين رتبة االجتهاد ، تويف رمحه اهللا يف رمضان سنة مخس وستني وستمائة يقول بلغ

، البداية  252/ 1، وفوات الوفيات  164/ 4، مرآة اجلنان  133/ 20، ابن قاضي شهبة  61/ 5ابن السبكي  - 
  .297، بغية الوعاة ص 250/ 3والنهاية 
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املداواة يسري وفارطة ال يستدرك ؛ فكل ما كان من هذا القبيل ال مينع فيه تقدمي النفل ، ولكنا نقول ليس هو يف احلقيقة 
تقدمي نافلة ألن الفرض مل يرتك بالكلية بل اغتفر منه زمن يسري كأنه اقتطع للمصلحة ، ومن مث نقول على القول بأن 

سنة فعله أفضل وإن لزم منه كشف العورة ألن زمانه يسري ؛ فلو ترك فعله لرتكت السنة ال إىل بدل ولو فعل مل اخلتان 
  .يلزم ترك الفرض مطلقا بل يف زمن يسري ملصلحة ال يستدرك فارطها إذا مل يفعل وهذا كالم مبني

عمرة "قولكم يف قوله صلى اهللا عليه وسلم  فإن قلت إذا أقررمت قصور مراتب النوافل عن درجات الفرائض فما: مباحثة 
؛ فإنه فيما يظهر يشمل عمرة النفل والفرض وإن وقعت من مقيم مبكة وقد جعلت عدل " معي 1يف رمضان تعدل حجة

من حج من املدينة يف ركاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد رجع النفل فرضا عظيما ، ولذلك قال صلى اهللا عليه 
لى الفجر يف مجاعة مث قعد يذكر اهللا حىت تطلع الشمس مث صلى ركعتني كانت له كأجر حجة وعمرة من ص: "وسلم 

من غسل واغتسل يوم اجلمعة "، ويف حديث أوس رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  2"تامة تامة تامة
  ".خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامهاوبكر ابتكر ومشى ومل يركب ودنا من اإلمام واستمع ومل يلغ كان له بكل 

  : معيار نافع 
املآخذ املختلف فيها بني األئمة ال بد يف ترجيح بعضها على بعض بالدليل الدال على ذلك مث برتجيح بعضها قد يسقط 

تبار وقد اآلخر عن درجة االعتبار كتعليل والية اإلجبار بالبكارة فإنه عند الشافعي أسقط درجة التعليل بالصغر عن االع
ال يسقط وحينئذ فقد ميكن جمامعته له فينبين األمر فيه على جواز التعليل بعلتني وقد ال ميكن فال ميكن فيه ذلك ورب 

  .أصل اجتذبه مأخذان بكل منهما شبه فهو كفرع جتاذبه أصالن يلحق بأشبههما
_________  

، ومسلم " 1782"اب عمرة يف رمضان حديث ب/ كتاب العمرة  603/ 3متفق عليه من رواية ابن عباس البخاري  1



  ".1256/ 221"باب فضل العمرة يف رمضان / يف احلج 917/ 2
باب ذكر ما يستحب من اجللوس يف املسجد بعد صالة الصبح حىت تطلع الشمس / يف الصالة 481/ 2الرتمذي  2

  .الباب شواهد، وقال وحديث غريب ويف إسناده أبو ظالل وهو متكلم فيه ولكن يف " 586"حديث 
  .165-164/ 1انظر الرتغيب والرتهيب 
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وسنذكر ذلك يف مسائل األصول ؛ غري أنا منبهون هنا على أنه مث مسائل تردد النظر يف مأخذها وأىب بعض املتأخرين أن 
خيتلف باختالف املسائل ؛ فمنها قال الرافعي يف اخلالف يف أن الطالق الرجعي هل  إنه: يطلق الرتجيح فيها ، وقال 

يقطع النكاح أو ال ، والتحقيق أنه ال يطلق ترجيح واحد منهما بل خيتلف باختالف الصور وصوبه النووي ، وقال نظريه 
وخيتلف : اط أو متليك ، قال القوالن يف أن النذر هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه ، وأن اإلبداء إسق

  .الراجح حبسب املسائل لظهور دليل أحد الطرفني يف بعضها وعكسه يف بعض
ومن نظائره أيضا اخلالف فيمن نوى الفرض مع مناف كمن حيرم بالظهر قبل الزوال ينقلب نقال أو تبطل ، فيه : قلت 
  .قوالن

  .قال يف الروضة اختلف يف األصح منهما حبسب الصور
قتل تارك الصالة شكك املزين رمحه اهللا يف تصويره ، وقد شكك : يف عد مسائل أمهات شكك يف تصورها منها :  فائدة

ابن الرفعة اعرتض املزين هذا يف فسخ املرأة باإلعسار على قوهلم إن الفسخ عند انقضاء الثالث يكون بالعجز عن نفقة 
  .اليوم الرابع أو بعد مضي يوم وليلة

يف حبث له هناك ذكره يف مواضع يف باب نفقة الزوجة فليكشف ومنها نص الشافعي رضي اهللا عنه على أن ونازع الرافعي 
وطء الزوج الثاين بعد ارتداده أو ارتدادها ال يفيد التحليل ، وإن فرض الرجوع إىل اإلسالم الضطراب النكاح واعرتض 

قد أصاا نبل الردة فقد حصل التحليل لألول ؛ وإال فقد  املزين فقال ال تتصور هذه املسألة ألن الزوج الثاين إن كان
انفسخ النكاح بالردة قبل الدخول وال عدة فال معىن للرجوع وأجابه ابن سريج وغريه من أصحابنا بتصور العدة من غري 

  .فرض الدخول
تدخل ماؤه أو بإتياا يف غري املأيت أو بأن يس. إما باخللوة على القدمي وإما بأن يطأ فيما دون الفرج فيسبق املاء إىل الفرج

واعلم أن الرافعي قصر يف هذه املسألة فإن قدماء األصحاب ؛ إمنا ذكروها . فتجب العدة ذه األسباب وال حيصل احلل
يف باب املطلقة ثالثا وهناك نص عليها الشافعي وهذا الباب حذفه صاحب التنبيه والغزايل وغريمها ممن مل ميش يف تصنيفه 

وأدرج الغزايل ومتابعوه مقاصده يف باب ما حيرم من النكاح ، وأدرج صاحب التنبيه وطائفة من . ى ترتيب خمتصر املزينعل



  قدمائهم ابن القاص مقاصده يف باب الرجعة فلما تبدد على الرافعي مل يستكمل له النظر ومل يرد يف
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باب ما حيرم من النكاح على اجلزم بأن الوطء يف ردة أحدمها ال يفيد التحليل وعزاه إىل النص ولفظ النص كما رأيته يف 
املبسوط يف باب املطلقة ثالثا ، وكذلك الزوجان يصيبها الزوج مث يريد أحدمها بعد اإلصابة حبلها تلك اإلصابة ؛ ألنه  

اإلصابة ردة أحدمها أو ردما معا مل حيلها ، ولو رجع املرتد منهما إىل اإلسالم بعد اإلصابة كان زوجا ولو كانت ألن 
  .بعد كانت واملرأة موقوفة على العدة حرمت يف حالتها تلك بكل حال عليه انتهى

فسخ النكاح ، وإن والرافعي ذكر اعرتاض املزين وأجابه األصحاب مبا ذكرناه ومل تقم الداللة على أن الردة قبل الدخول ت
عاد إىل اإلسالم وال ذكر األصحاب دليال عليه ، وأنه ال عدة فريتفع النكاح مجلة واملسألة حتتاج إىل دليل وهذا يف 

االرتداد قبل الدخول أما بعده فالنص قد علمت ولكن الذي جزم به ابن القاص يف تلخيصه وتابعه شارحه القفال أنه إن 
باحها األول ونقله النووي يف زيادة الروضة وقد ذكره أيضا القاضي احلسني وإمام احلرمني ، رجع املرتد إىل اإلسالم أ

وأشار إىل أن من قال أن الوطء بالشبهة حتلل بقول الوطء يف الردة حتلل وينحل من كالمهم أن يف التحليل بالوطء يف 
طء يف الردة خالفا مرتبا على الوطء بالردة هذا ما النكاح الفاسد خالفا ، ويف الوطء بالشبهة خالفا مرتبا عليه ويف الو 

ينحل يل من كالمهم ومل يزد القفال يف شرح التلخيص على تصحيح ما قاله ابن القاص من أنه إذا عاد إىل اإلسالم حلل 
، وذكر تشكيك املزين وجواب ابن شريح واألصحاب له ، ورأيت صاحب البحر قد ذكر أن القفال قال ومنها فسخ 

  .أة النكاح بعيب الزوجاملر 
قال ابن الرفعة استشكل بعضهم تقريره بأا إن علمت بالعيب فال خيار وإال فالنقاء من العيوب شرط الكفاءة وال يصح 

وإذا مل تصح انتفى اخليار قال وهذه غفلة عن قسم آخر وهو ما إذا أذنت  1]على األصح[النكاح إذا عدمت الكفاءة 
و من غري كفؤ وزوجها الويل بناء على أنه سليم فإذا هو معيب واملذهب صحة النكاح يف هذه له يف التزويج من معني أ

  .الصورة كما صرح به اإلمام يف كتاب الوكالة وباب املراحبة
  .إذا وقع يف نار حترقه ال ميكنه اخلالص منها إال مباء يغرقه: ومنها 
الذابح سكينة مع إعانة املذبوح على ذلك الضطرابه وقد إذا حصل قطع احللقوم وامليء يف الذبح بتحريك : ومنها 

  .قدمنامها يف قاعدة الضرر ال يزال بالضرر أول الكتاب وذكرنا ما فيهما
_________  

  ".ب"واملثبت من " أ"سقط يف  1
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  كتاب الطهارة إىل الزكاة: القول يف ربع العبادات 

  لرحيمبسم اهللا الرمحن ا
  وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم

  : الكالم يف القواعد اخلاصة 
وأنا أرى التسهيل على الطالب برتتيبها على األبواب ، غري أن : سقى اهللا عهده صوب الرمحة والرضوان : قال مصنفه 

بعد إفرادها يف تقدمي بعض قواعده - لينا احلاجة قد متس إىل تقدمي وتأخري ؛ فرأينا أفراد كل ربع من أرباع الفقه مث ال ع
على بعض ، ورمبا ذكرنا يف بعض هذه األرباع بعض القواعد العامة كما أنا رمبا قدمنا بعض القواعد اخلاصة ، ومل يقع 

  .واحد من األمرين إال لداع إليه ، واهللا أسأل العون والتوفيق الصالة على نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم
  كتاب الطهارة إىل الزكاة: ع العبادات القول يف رب

إال اجلنني الذي : والنووي  4قال الرافعي 3باإلمجاع واآلدمي على األصح 2إال السمك واجلراد 1كل ميتة جنسة: قاعدة 
  يوجد ميتا بعد ذكاة أمه ، والصيد

_________  
باب النجاسة / عتناء يف الفرق واالستثناء، اال 78/ 1، مغين احملتاج  292/ 1، حتفة احملتاج  13/ 1روضة الطالبني  1

  .القاعدة الثانية بتحقيقنا
  .460األشباه والنظائر للسيوطي 

، خمتصر  124/ 1، حتفة احملتاج البن حجر  78/ 1، مغين احملتاج  1 /238اية احملتاج  460األشباه والنظائر  2
  .در السابق، االعتناء يف الفرق واالستثناء املص 100/ 1قواعد العالئي 

الثاين أنه ينجس ألنه طاهر يف احلياة غري مأكول فأشبه سائر امليتات واخلالف يف غري ميتة األنبياء عليهم الصالة  3
  .والسالم ، وأحلق ابن العريب املالكي م الشهداء

  . ،1 /239اية احملتاج  78/ 1مغين احملتاج 
  .13/ 1، روضة الطالبني  162/ 1الشرح الكبري  4
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  كتاب الطهارة إىل الزكاة: القول يف ربع العبادات 

  .1الذي ال تدرك ذكاته فإما طاهر إن بال خالف



ال حاجة إىل استثنائهما فإما مذكيان شرعا وأحلق مبا سبق البعري الناد والصيد بالضغطة  - رمحه اهللا- وقال الشيخ اإلمام 
  .2السهم
  .ال يعرف ماء طاهر يف إناء جنس :قاعدة 

  : إال يف مسألتني " الفروق"والروياين يف  3"املعاياة"قال اجلرجاين يف 
  .4جلد ميتة طرح فيه ماء كثري ومل يتغري: إحدامها 
اء إذا جنس إناء فيه ماء قليل ولغ فيه كلب مث كثر املاء فبلغ قلتني بال تغيري فاملاء طاهر واإلناء جنس ؛ ألن اإلن: والثانية 

  .5أوال بالولوغ مث كوثر املاء طهر لبلوغه حد الشرع من غري تغيري ، واإلناء على جناسته ألنه مل يغسل سبعا ومل يعفر
  .وهذا خبالف ما لو صادق ولوغه كثرة املاء ؛ فإن الولوغ حينئذ ال يؤثر فيبقى املاء واإلناء على حاهلما

ال يف الرافعي وال يف  - مع شهرا يف كتب املذهب- رة اليت ال ذكر هلا وهذه هي مسألة ابن احلداد املشهو : قلت 
  .6قول ابن احلداد هذا وهو أصحها: وفيها وجوه لألصحاب " الروضة"

  .أما طاهران ؛ ألن املاء وصل إىل حالة لو كان عليها يف األول مل يتأثر: ووجه آخر 
  .ء ، وإن مس نفس اإلناء مل يطهر إال بطهارة املاءإنه إن مس الكلب املاء وحده طهر اإلنا: ووجه ثالث 

_________  
  .167/ 1ومنها أيضا دود الطعام يف أ ؛ د الوجهني ، الشرح الكبري  1
ومنها الدود املتولد من املاء فيه فميتته طاهرة ومل يضر بطهوريته قطعا فإن أخرج وطرح فيه فقوالن أصحهما عند  2

  .ه ال يضر خالفا ملا صححه بعض املتأخرين النجاسة ولو ألقي يف غريه ضرالنووي يف الروضة والنتقيح أن
  .، االعتناء املصدر السابق 113/ 1روضة الطالبني 

  .لوحة أ" 1"ص  3
  .املعاياة املصدر السابق 4
  .إا من مهمات املسائل اليت أغفلها الشيخان فلم يتعرضا هلا:  45قال السيوطي يف األشباه والنظائر ص 5
  .وصححه السنجي يف شرح الفروع 6
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  كتاب الطهارة إىل الزكاة: القول يف ربع العبادات 

الكالم يف هذه املسألة وجود فيها ، وذكر أن القائل ذا الوجه شبهه  - "شرح الفروع"يف -وقد أطال الشيخ أبو علي 
فأما إذا صب . ختلل طهر الدن تبعا للخمر املتخلل ؛ ألن جناسته كانت بهبالدن ينجس بنجاسة اخلمر الذي فيه ؛ فإذا 

  .مخر يف دن جنس ببول فصار اخلمر خال مل يطهر اخلمر وال الدن
وهذا غري صحيح ؛ ألن املتنجس بالولوغ جيب غسله سبعا ويعفر وإن مل يصادف الولوغ نفس : قال الشيخ أبو علي 



  .املتنجس به
  ه إذا كان جنسا بغري مخر فاخلمر مل يطهر بصريورته خال ، فكيف يستتبع الدن ؟وال يشبه الدن ؛ ألن

  .مث هناك جناستان
  .اخلمر ، وقد يطهر باالستحالة: إحدمها 

  .غريه ، وال يؤثر االنقالب: واألخرى 
ه يف ويف مسألتان النجاسة واحدة وهي جناسة الكلب سواء أصاب نفس اإلناء أم ماء اإلناء ؛ فلذلك صار حكم

  .احلالتني واحدا
  .وهذا الوجه يشبه الوجه املفصل يف الضبة بني أن تالقي فم الشارب أو ال: قلت 

  .1أن اإلناء إذا ترك فيه ساعة قام مقام الغسالت ويبقى التعفري وحده: ويف املسألة وجه رابع 
البئر ، وكان املاء كثريا بينه وبني الشعر  وصورة ثالثة يف مسألة البئر ، يتمعظ فيه شعر فأرة إذا ماس الشعر جوانب: قلت 

الذي وسط البئر طاهر ، والبئر جنس ،  - وليس بني الشعر وجوانب البئر إال دون القلتني فالكثري-، أكثر من قلتني 
  .لتنجسه بنجاسة املاء القليل املالقي له ، خبالف الكثري البعيد عنه وهذا على قول التباعد

  .فهذه ثالث صور
وهي : ال جيوز تنكيس الوضوء عمدا إال يف مسألة واحدة " كتاب التلخيص"قال أبو العباس بن القاص يف : فائدة 

  جنب غسل بدنه إال رجليه مث أحدث فلو بدأ برجليه
_________  

وهذا يشبه مسألة الكوز وقد بسطتها يف شرح منظوميت املسماة باخلالصة " 453"قال السيوطي يف األشباه والنظائر  1
  وإن بلغ يف دونه فكوثرا يطهر قطعا ، واإلنا لن يطهرا: باريت فيها وع
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  .انتهى. أجزأه قلته خترجيا. فغسلهما مث غسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه
 الرجلني ، لبقاء اجلنابة فيهما ؛ فإذا غسلهما مث غسله عن اجلنابة وكان وإمنا كان كذلك ؛ ألن احلدث ملا طرأ مل يؤثر يف

  .1احلدث قائما يف باقي أعضائه فإذا غسلها صار متوضئا
  وما ذكره هو الصحيح

أن املوجود فيه وضوء خال عن غسل الرجلني ، ال وضوء منكس ؛ ألن الرجلني تغسالن  2]عليها[عند األكثر ، وبنوا 
  .صةعن اجلنابة خا

مقالة ابن القاص ، وخرج املسألة على أن احملدث إذا أجنب ، واجلنب إذا أحدث هل "والقفال صوب يف شرح التلخيص 



  : يسقط عن الرتتيب يف أعضاء الوضوء ؟ قال فيه وجهان 
الغسل والصحيح يكفيه غسل مجيع البدن بنية  - 3إذا اجتمع عليه حدثان أصغر وأكرب: وهي املسألة املشهورة : قلت 

  .وحده ، وال ترتيب عليه
  .جتب نية احلدثني إن اقتصر على الغسل: والثاين 

  .جيب وضوء مرتب وغسل مجيع البدن: والثالث 
  .والرابع وضوء مرتب وغسل باقي البدن

إن هذا : يف هذه املسألة -ونظري قولنا  4]ولو كان األكرب على الصحيح[وسواء أوقع احلدثان معا أو سبق أحدمها 
  .إن لنا وضوءا مشتمال على غسل الرجلني ومع ذلك ال حتسب: قولنا يف مسألة أخرى  - وء خال من غسل الرجلنيوض

أنه ال يصح غسلهما " فتاويه"يف البس اخلف إذا مسح مث غسل رجليه ومها يف اخلف ؛ فإن البغوي ذكر يف : وصورته 
  عن الوضوء حىت لو انقضت املدة أو نزع اخلف

_________  
  .الف إذا منع من الوضوء إال منكوسا ففعل ما أمر به وصلى ؛ حكى الروياين عن والده الصحة وال قضاء عليهخب 1

  .124،  123/ 1قال النووي يف أصل الروضة وهذا هو الراجح 
  ".ب"سقط يف  2
  .تقدمي وتأخري" ب"يف  3
  .ولو كان األكرب غسل الصحيح" ب"يف  4
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  .لزمه إعادة غسلهما ؛ ألنه مل يغسل الرجلني غسل اعتقاد الفرض ، فإن الفرض قد يسقط باملسح
  .وحيتمل خالفه ، ألن تارك الرخصة إذا أتى باألصل ال يقال إنه مل يؤد الفرض: قال 

ل الرجلني مل يقع بعضا للوضوء ؛ ألنه مل يصادف الرجلني إال وقد إن غس 1]األوىل[على - ولقائل أن يقول : قلت 
  .ارتفع حدثهما

فغسل الرجلني بعده ال يصح لعدم  -وهو أن السمح رفع احلدث- قلنا بالصحيح  2]إذا: [وميكن أن يقال يف هذا الفرع 
  .مصادفته شيئا يرفعه ، وليس هو بعض الوضوء لكماله

يصح ، ألنه أتى باألصل فيبطل حكم املسح ، ألن البدل ال جيتمع : فيحتمل أن يقال  وإن قلنا ، إن املسح ال يرفع ؛
  .مع املبدل وال يقوى عليه

وبكل تقدير مل يوجد غسل الرجلني يف وضوء غري حمسوب ؛ بل غما أنه غري موجود ، وهو االحتمال األول األصح ، 



مسألة  -وغريمها " واجلرجاين يف املعاياة"الروياين يف الفروق وإما موجود وحمسوب وهو احتمال البغوي الثاين ، وقد أخذ 
  .ابن القاص وصدراها بلفظ آخر ، نظم هلما مسألة أخرى

  .3ال يسقط الرتتيب يف الوضوء إال يف مسألتني: فقاال 
  .وذكرا مسألة ابن القاص: إحدامها 
  .أي وإن مل ميكث زمنا يتأتى يف الرتتيب 4يف األصححمدث غاص يف املاء غوصه ناويا رفع احلدث ؛ فإنه جيزئه : والثانية 

_________  
  .األول" ب"يف  1
  .إن" ب"ف  2
  ".أ"لوحة  3املعاياة ص 3
  .اعلم أن االنغماس يف املاء له ثالثة أحوال 4

  .أن يغسل بدنه منكسا ال على ترتيب الوضوء أصحهما باتفاق األصحاب ال جيزيه: أحدها 
اء وميكث زمانا يتأتى يف الرتتيب يف األعضاء األربعة ؛ فإنه جيزيه على املذهب الصحيح وبه أن ينغمس يف امل: الثاين 

  . =قطع اجلمهور
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  .1وهذا ما صححه النووي

  .زمان يتأتى فيه الرتتيب وعلى هذا ال تستثىن هذه الصوروصحح الرافعي والوالد رمحهما اهللا أنه ال بد من مضي 
  : ومسألة ثالثة كالثانية ، وهي لو غسل أربعة أنفس أعضاءه دفعة بإذنه ؛ فوجهان : قلت 

  .يصح وعلى هذا يقع االستثناء: أحدمها 
  .ال حيصل له إال الوجه: واألصح 

  .3ال تنقض الطهارة طهرا إال يف مسألة واحدة ، قبيل كتاب احليض 2"التلخيص"قال ابن القاص يف : قاعدة 
  .وهي املستحاضة ومن به سلس البول إذا توضأ لكل صالة مث طهر خرج من الصالة وتوضأ مث استأنف الصالة

ليس هذا بنقض طهارة طهرا ، واملستحاضة حدثها دائم ؛ وإمنا جوزنا هلا : إن مجيع أصحابنا قالوا : وقال القفال وغريه 
  .لضرورة ، فإذا انقطع الدم أوجبنا عليها الطهارة عن ذاك احلدث الذي مل يربحبالصالة ل

  ".ال جيب املسح على اخلف إال يف مسألة واحدة: "قاعدة 
وهي ما إذا كان احملدث البس اخلف بالشرائط اليت تبيح املسح ، ودخل وقت الصالة ، ووجد من املاء ما يكفيه لو 

وجوب املسح ، لقدرته على الطهارة " يف الكفاية"كما قاله ابن الرفعة - يظهر  مسح وال يكفيه لو غسل ؛ فالذي



  .الكاملة
  البسا ولكنه كان على طهارة كاملة وأرهقه احلدث 4خبالف ما لو مل يكن: قال 

_________  
  .448-447/ 1شرح املهذب  1
  .456انظر األشباه والنظائر للسيوطي  2
  .لنا طهارة ال تبطل بوجود احلدث وتبطل بعدمه وهي طهارة دائم احلدث: وله وعرب اإلسنوي يف ألغازه عنها بق 3
  .459األشباه والنظائر للسيوطي . وما ذكره تفقها ومل يظفر فيه بنقل: وقال اإلسنوي  4
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على صححه الرافعي والنووي ، يف آخر . فإنه ال جيب عليه مسح اخلف - دون الغسل- للمسح ومعه من املاء ما يكفيه 

  .الباب األول من باب التيمم
  .والفرق واضح ؛ فإن ذاك البس مستمر على حكم اخلف ، وهذا غري البس فال ميكن تكليفه لبس اخلف

جيوز استعمال اجلميع وكان : افق يف الصفات ، وقلنا ويؤيد الوجوب يف الالبس قوهلم فيما إذا خالط املاء مائع يو : قلت 
  .معه من املاء ما ال يكفيه وحده ولو كمله مبا يستهلك فيه لكفاه ، أنه يلزمه ذلك

  .إمام احلرمني 1]اختار[يف هذا داللة على أن غري الالبس جيب عليه اللبس للمسح كما : بل أقول 
  .2]األوىل[وإذا دل يف غري الالبس دل يف الالبس بطريق 

  .املاء بعد الفراغ من الصالة بل جتزيه صالته إال يف مسألتني - املسافر- ال عربة برؤية املتيمم : قاعدة 
  .العاصي بسفره والفاقد ، يف قربة وهو مسافر فاألصح فيهما وجوب اإلعادة

يف موضع ال يسقط القضاء ؛  ؛ إال إذا قدر على الرتاب 4يعيد الصالة إذا قدر على أحدمها 3فاقد الطهورين: قاعدة 
  .ذكره يف فتاويه - وفيه احتمال للبغوي . فإنه ال يعيد إذ ال فائدة فيه

_________  
  .اختيار" ب"يف  1
  .أوىل" ب"يف  2
أي املاء والرتاب بأن فقدمها حسا كأن حبس يف موضع ليس فيه واحد منهما ، أو شرعا كأن وجد ما هو حمتاج إليه  3

  .رابا ومل يقدر على جتفيفه بنحو نارلنحو عطش أو وجد ت
  .105/ 1مغين احملتاج  - 
أحدها جتب الصالة بال إعادة ، وطرد ذلك يف  : يف اجلديد ؛ ألن هذا العذر نادر فال دوام له ، مقابل اجلديد أقوال  4



يفة الوقت ؛ كل صالة وجبت يف الوقت مع خلل وهو مذهب املزين ، واختاره النووي يف جمموعه ، قال ألنه أدى وظ
  .وإمنا جيب القضاء بأمر جديد

  .يندب له الفعل وجتب اإلعادة: ثانيها 
  .يندب له الفعل وال إعادة: ثالثها 
  .106/ 1حيرم عليها فعلها ، قاله يف مغين احملتاج : رابعها 
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  .إذا انقطع دم احليض ارتفع حترمي الصوم والطالق ، وكذا عبور املسجد: قاعدة 
  .إال على وجه شاذ وتبقى سائر احملرمات إىل أن تغتسل - على القول بتحرميه- أنه يزول " زوائد الروضة"ففي 

فت إال فيما استأن - ودمها جيري- ؛ فإن أخرت  1ال تؤخر املستحاضة االشتغال بأسباب الصالة بعد الطهارة: قاعدة 
فاملذهب أنه ال جيدد ونفي الرافعي اخلالف فيه  2إذا كان التأخري لسبب من أسباب الصالة كسرت العورة وانتظار اجلماعة

  .، ولكن فيه وجه يف احلاوي
  .إال يف الرباري ؛ فاألصح يف حتقيق املذهب استثناؤها لفقد غلبة النجاسة. 3تكره الصالة يف قارعة الطريق: قاعدة 

  .، ويستثىن إذا مل جيد ساترا غريه على األصح" صالة الرجل يف الثوب احلرير حمرمة: "اعدة ق
  .4"استقبال القبلة شرط يف صحة الصالة: "قاعدة 

إال يف اخلوف ، والتنفل يف السفر املباح ذي القصد املعلوم ، وغريق على لوح خياف من استقباله ومربوط لغري القبلة ، 
  .أو ماله أو انقطاع رفقته: ها وخائف من نزوله عن راحلته على نفسه وعاجز مل جيد موج

ال يتعني استقبال عني القبلة إال يف مسألة على وجه وهي إذا ركب احلمار معكوسا فصلى النفل إىل القبلة فإن : قاعدة 
  .اجلواز ؛ لكونه مستقبال. حيتمل وجهني: القاضي احلسني قال يف الفتاوي 

_________  
  .534-533/ 2با وذلك تقليال للحدث ألنه يتكرر منها وهي مستغنية عنه باملبادرة شرح املهذب وجو  1
باب احليض ، القاعدة السادسة / وكذا أذان وإقامة واجتهاد يف قبلة وذهاب إىل مسجد االعتناء يف الفرق واالستثناء 2

  .235- 234/ 1، حلية العلماء  138-137/ 1بتحقيقنا ، وانظر روضة الطالبني 
  .وهي أعاله ، وقيل صدره ، وقيل ، والكل متقارب ، واملراد هنا نفس الطريق كما قاله ابن األثري يف النهاية 3
  .203/ 1ويف قول إن الصالة يف الشوارع باطلة بناء على تغليب الغالب الظاهر على األصل ، مغين احملتاج  4
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  .1واملنع ؛ ألنه قبلته وجه دابته والعادة مل جتر بركوب احلمار معكوسا
  .كل صالة تفوت يف زمن احليض ال تقضى إال يف مسألة واحدة ، وهي ركعتا الطواف: قاعدة 
  .كل جنب مينع من القرآن ولبث املسجد إال واحدا: قاعدة 
لقيام التيمم يف ذلك مقام الغسل ،  - وهو القراءة واللبث-دث ؛ فإنه ال مينع مما خيتص باجلنابة جنب تيمم مث أح: وهو 

ومينع ما خيتص باحلدث ، وهو الصالة ، والسجود ، ومس املصحف ، لطرآن احلدث ؛ فهو كما لو اغتسل مث 
  .2أحدث

  .3"املعاياة"يف " اجلرجاين"و" الفروق"يف : قاله الروياين 
  .إال يف مسألة واحدة"  وضوء يبيح النفل دون الفرضال: "فائدة 
وهو - جنب تيمم وأدى الفرض مث أحدث ووجد من املاء ما يكفيه للوضوء دون اجلنابة ، وقلنا بالقول املرجوح : وهي 

ذا توضأ به وإ. أنه ال جيب استعماله وأراد أن يصلي النفل ، فإنه يلزمه استعمال ذلك املاء ؛ ألنه قادر على ما يرفع حدثه
  .4عاد كما كان قبل احلدث ، وقد كان قبله ممنوعا من الفرض دون النفل

  .يلزمه استعماله فإنه يستعمله يف أي عضو شاء ويتيمم للباقي ويستبيح الفرض والنفل معا: فإما إذا قلنا 
وهو هذا ؛ فإنه إذا " حداليس حمدث يصح تيممه للفرض دون النفل إال وا: "ويف هذه الصورة اليت ذكرناها يقال أيضا 

ال يستعمله فإنه ال يتيمم للنفل ؛ ألن معه ما يرفع حدثه للنفل ، ويتيمم للفرض ، : دون غسله وقلنا . وجد كايف وضوئه
  .ألن املاء الذي معه ال يبيح الفرض

  5]لكالم اجلرجاين[مصوبا " الفتاوى"وقد ذكر الشيخ اإلمام هذه املسألة يف 
_________  

  .464ه والنظائر للسيوطي األشبا 1
  .187/ 1، شرح املهذب  46- 85/ 1، روضة الطالبني  147- 133/ 2الشرح الكبري  2
  .أخ" 8"لوحة  3
  .، أخ 5، املعاياة للجرجاين لوحة " 431"األشباه والنظائر للسيوطي  4
  ".ب"واملثبت يف " أ"سقط يف  5
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وصلى الظهر مث أحدث ؛ فدخل وقت العصر  1]اجلريح[طهره غسل الصحيح وتيمم عن : وأفىت يف جنب جريح 
  .وتوضأ ؛ فإنه يتيمم أيضا للجراحة من أجل اجلنابة

  .وهو نظري مسألة اجلرجاين: قال 
وذلك يوهم أنه إذا أحدث يتوضأ للفرض وال . ئض كلهاوكذا حكم الفرا: وذكر النووي مسألة اجلرجاين ؛ لكنه قال 

  .رمحه اهللا يف فتاويه-يتيمم ، وهذا ال يقوله أحد ، وقد أوله الوالد 
هل األوىل تعجيل العبادة وإن وقع فيها خلل أو نقص ، وال نعين باخللل والنقص ما ينتهي إىل الفساد ، : أصل مستنبط 

  هذا اخللل ؟ 2]من[ة بل أخف من ذلك ، أو تأخري لتقع خالي
واحلاصل أنه إذا عارض فضيلة التعجيل نقص ال يكون يف التأخري فإما أوىل بالرعاية ، وهذا كما يف عشاء اآلخرة ، فقد 

  تعجيلها أو تأخريها ؟: يف أيهما أفضل  3]اجلديد والقدمي[اختلف 
  .تعجيل نوع خللغري أن تعجيلها ليس فيه شيء من اخللل ، وهذا األصل موضوع ملا يف ال

  : وله نظائر 
  .ولو ظنه فتعجيل التيمم أفضل يف األظهر. 4لو تيقن املسافر وجود املاء آخر الوقت فانتظاره أفضل من التيمم: منها 

، فالتأخري أفضل ، وإن  5قال يف شرح املهذب: إذا أراد التأخري حليازة فضيلة اجلماعة فإن تيقنها آخر الوقت : ومنها 
  ورجح النووي أنه إن فحش: ن ظنها فوجها

_________  
  .للجريح" ب"يف  1
  .عن" ب"يف  2
  .تقدمي وتأخري" ب"يف  3
ليأيت العبادة بالوضوء وهو األصل قال النووي يف شرح املهذب هذا هو املذهب الصحيح املقطوع به يف مجيع الطرق ،  4

  .ة القاعدة األوىل، االعتناء يف الفرق واالستثناء كتاب الصال 261/ 2شرح املهذب 
ونقل عن الشافعي يف األم أن التقدمي أفضل وقطع أبو القاسم الداركي وأبو علي الطربي صاحب احلاوي  262/ 2 5

  .التأخري أفضل: وآخرون من كبار العراقيني استحباب التأخري وفضله على أول الوقت منفردا ، وقال يف اإلمالء 
  .االعتناء املصدر السابق
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  .وإن خف فالتأخري أفضل. التأخري فالتقدمي أفضل
  .ومنها إذا علم أنه لو قصد الصف األول لفاتته الركعة

 1"ح املهذبشر "الذي أراه حتصيل الصف األول إال يف الركعة األخرية فتحصيلها أوىل ، ذكره يف : قال النووي 
  ".التحقيق"و

 2]ألدرك[إذا ضاق الوقت عن سنن الصالة ، وكان حبيث لو أتى ا مل يدرك الركعة ، ولو اقتصر على الواجب : ومنها 
إن السنن اليت جترب بالسجود يأيت ا بال نظر ، أما اليت ال : اجلميع يف الوقت فما الذي يفعله ؟ قال البغوي يف فتاويه 

: لظاهر اإلتيان ا أيضا ؛ ألن أبا بكر رضي اهللا عنه كان يطول القراءة يف الصبح حىت تطلع الشمس قال فا: جترب قال 
  .وحيتمل أن ال يأيت ا إال إذا أدرك الركعة

جيب أن يغسل مرة مرة " : فتاويه"لو يكف ماؤه ، قال البغوي يف  3]عضو[املسافر إذا كان حبيث لو غسل كل : ومنها 
الثا فلم يكف وجب التيمم وال يعيد ؛ ألنه صبه لغرض التثليث فليس كما لو صبه سفها ، وصار كما لو ؛ فلو غسل ث

  ".انتهى"أمكن املريض أن يصلي قائما بالفاحتة ؛ فصلى قاعدا بالسورة ، فإنه جيوز 
  .أوال وجب وآخرا جاز: وال تعارض بني قوله 

عند ضيق الوقت - أول باب فرض الوضوء جيب االقتصار : فقال  وبالوجوب صرح النووي فيما وضعه شرحا على التنبيه
  .على الفرائض -أو املاء عن السنن

  ".ال يعذر مكلف عن تأخري الصالة عن وقتها: "قاعدة 
  :  4ولو باإلمياء إال يف صور منها - على حسب حاله-بل يؤمر باإلتيان ا 

_________  
1 2 /263 -264.  
  .لوقع اجلميع" ب"يف  2
  .دة احلاجة السياقزيا 3
ال يعدر أحد من أهل فرض الصالة يف تأخريها عن الوقت إال نائم وناس ، ومن نوى اجلمع لسفر أو مرض ومكره  4

على تأخريها ومشتغل بإنقاذ غريق أو دفع صائل أو صالة على ميت خيف انفجاره ، ومن خشي فوات عرفة على رأي 
ومقيم عجز . لنوبة حىت خيرج الوقت ، وعار يف عراء ال تصل إليه السرتة حىت خيرجوفاقد املاء وهو على بئر ال ينتهي إليه ا

  .من املاء حىت خرج الوقت
  .126/ 3، املنثور  433انظر األشباه والنظائر 
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  : إال يف مسائل . سةال جتوز الصالة مع النجا: قاعدة 
جناسة يف الثوب أو البدن مل جيد ما يغسلها به أو يف البدن ، ووجد ما يغسلها به ولكن خاف التلف من غسلها : منها 

  .؛ فإنه يصلي وجتب اإلعادة على اجلديد األظهر
  .وصلى مصاحبا هلا فيعيد على املذهب. إذا علم بالنجاسة مث نسيها: ومنها 
مالبسته إياها مث علم بعد الصالة فيعيد يف اجلديد ، واعلم أنه جيب على كل من رأى على مصل إذا جهل : ومنها 

ذكرمها احلليمي يف  - وإن خرج الوقت-جناسة أن يعلمه ؛ خبالف من رأى مسلما نائما ؛ فإنه ال جيب عليه أن يعلمه 
وإن رآه : ن مع عدم التكليف وهو النوم قال وفرق بأن الصالة ال تصح مع النجاسة ، يعين وعدم الصالة يكو " املنهاج"

. ويكون خائنا يف قول من ال جييز -يف قول من جييز الصالة- يصلي خلف إمام غري طاهر فلم يعلمه مل يكن خائنا له 
  .انتهى
  .وإن حتققت جناسته -القليل من طني الشارع : ومنها 
  .صحيف األ -ولو كثر-من على ثوبه أو بدنه دم الرباغيث : ومنها 
  .األثر الباقي على حمل االستنجاء بعد احلجر: ومنها 
  .دم البثرات وهو كدم الرباغيث ، يغتفر القليل قطعا والكثري على األصح: ومنها 
  .بل من الدمامل والقروح ، وموضع الفصد ، واحلجامة -ال من البثرات- ما لو أصابه شيء من دم نفسه : ومنها 

  .البثرات مطلقا أنه كدم -عند النووي- واألصح 
  .النجاسة اليت تصطحبها املستحاضة ، وسلس البول: ومنها 
  .إذا تلطخ سالحه بالدم يف صالة شدة اخلوف: ومنها 
  .الشعر الذي ينتف وال خيلو عنه ثوبه وال بدنه فهو كدم الرباغيث: ومنها 
  .القدر الذي ال يدركه الطرف من اخلمر والبول وغري الدم: ومنها 
  -يسن للصبح والظهر طوال املفصل: ستثىن من قول األصحاب ي: قاعدة 
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  ".اإلخالص"، ويف الثانية " قل يا أيها الكافرون"صورتان املسافر يف الصبح املستحب له يف األوىل 
  ".االحياء"و" اخلالصة"وتبعه الغزايل يف " املختصر يف خمتصر"قاله الشيخ أبو حممد 

شق ذلك  - وشرح مسلم إذا كان إماما لغري حمصورين ، أو حمصورين " التحقيق"ذكرها الشيخ حميي الدين يف : والثانية 
  .عليهم

  .وأفىت ابن الصالح خبالفه ، ويدل له فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ قفد كان يصلي بالطوال مطلقا



؛ فال شاهد له فيه ؛ " يستحب لإلمام أن خيفف يف األذكار والقراءة: "إن كان النووي أخذ ذلك من قول األصحاب ف
  .ألن التخفيف ال يستدعي يف العدول عن الطوال ، وحيصل بدرج القراءة ، وبعدم الزيادة على القدر املسنون

  .، ما يشهد للنووي 1أليب سهل بن العفريس "مجع اجلوامع"ولكين رأيت منصوًصا للشافعي رضي اهللا عنه يف 
ِإنا {: قدر أقصر سورة يف القرآن مثل  - يف الركعتني األوليتني-واجب أن يكون أقل ما يقرأ مع أم القرآن "ونصه 

َناَك اْلَكْوثـَرَ  . فيقل ما مل يكن إماًما ، - وما أشبهها ، ويف اآلخرتني أم القرآن وآية ، وما زاد كان أحب إيل } أَْعطَيـْ
  .انتهى
  : يسن سجود التالوة ملستمعها وكذا سامعها يف األصح مسائل : يستثىن من قولنا : فائدة 
  .املأموم الذي مل يسجد إمامه: منها 

  عن 2املصلي إذا استمع قارئا خارج الصالة وحكى املعايف املوصلي: ومنها 
_________  

بن العفريس والعني والسني املهملتني صاحب مجع اجلوامع ذكره أو أمحد بن حممد بن حممد الزوزين أبو سهل ويعرف با 1
  .عاصم العبادي يف طبقة القفال الشاشي وأيب زيد ، وكتابه قريب من حجم الرافعي الصغري

،  28، ابن هداية اهللا ص 301/ 3، ابن السبكي  91، طبقات الفقهاء للعبادي ص 138/ 1انظر ابن قاضي شهبة 
  .201/ 1األعالم 

املعايف بن إمساعيل بن احلسني بن أيب السنان أبو حممد املوصلي ولد ا سنة إحدى ومخسني ومخسمائة وتفقه على ابن  2
مهاجر والعماد بن يونس وغريمها قال الذهيب كان إماما فاضال دينا عارفا باملذاهب ، تويف باملوصل يف شعبان أو رمضان 

  .سنة ثالثني وستمائة
  .169/ 8، األعالم  92/ 2، ابن قاضي شهبة  143/ 5شذرات الذهب  ، 156/ 5ابن السبكي 
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  .القاضي احلسني أنه يسجد ، وهو ما ذكر اإلمام أن يف بعض الطرق إشارة إليه
اوى القاضي احلسني أنه ال يسجد ، خالفا أليب حنيفة ؛ لكن األصح مستمع قراءة اجلنب والسكران ؛ ففي فت: ومنها 

  .سجود مستمع ، احملدث" الروضة"يف 
 - يف أصح القولني-احلج ، والعمرة ، وكذا الصوم : من نوى يف أثناء العبادة إبطاهلا أو اخلروج منها بطلت إال : "قاعدة 

  .على أصح فيهما أيضا- والوضوء واالعتكاف 
  .ال يقتضي واجبا: فل الن: قاعدة 

  .شيء من النفل ال يكون بواجب: وإن شئت قل 



نعم قد يكون ؛ حبيث ال تتقوم ماهية النفل ، وتتأدى ماهية السنة إال به ، كالركوع والسجود يف النافلة ؛ فإنه ال بد منه ، 
  .يس بواجب ال يقتضي واجباما ل - بعبارة أعم من هذا-وإال خلرجت عن كوا صالة ، وال نسميه واجبا وإن شئت قل 

غلطه مجاهري  -كطواف القدوم-ومن مث ملا ادعى ابن احلداد إجياب ركعيت الطواف يف الطواف الذي هو سنة 
  .األصحاب

  .ولكنه رآمها جزءا من الطواف ، وأنه ال يعتد به دوما - على التحقيق- ما أراه يصري إىل إجياما : وقال اإلمام 
  ".ال ميتنع أن يشرتط يف النفل مما يشرتط يف الفرض ، كالطهارة وغريها: "يه قوله يف توج-قد قال : قال 

جيوز أن يكون الشيء  - يف توجيه كالم ابن احلداد- إذا عرفت هذا ، علمت أن النافلة ال تقتضي وجوبا ، وقال البغوي 
  .غري واجب ويقتضي واجبا ، كالنكاح غري واجب ويقتضي وجوب النفقة واملهر

ليس يف الشرع إباحة : ؛ إذ قال " باب الوليمة"ولعل هذا ال يرد على اإلمام ؛ فإنه قد أشار إىل كونه مستثىن يف  :قلت 
  .تفضي إىل اللزوم ، إال يف النكاح وقد قدمنا ذلك عنه يف أصوله اليت طال تصرحيه ا
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إال مبنزلة الشاذ  -من حيث خروجه عن املنهاج- إن اخلارج عن القواعد املعدودة من املستثنيات ، ال يرد نقضا ، وما هو 
  .ألن املقصود به ضبط معاقد الفروع - وإن شذ وخرج عن املنهاج- النادر ؛ ولكن كتاب القواعد كفيل بذكر املستثىن 

  .وقد يضم إىل النكاح مسائل
الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النافلة ، وما هي عندي إال كبقية األركان من الركوع ، والسجود ، :  منها

  .والتشهد األخري
  .مسائل أخر يف األصل: ومنها 

  .النفل ال ينقلب واجبا: وقريب من هذه القاعدة ما يقوله الفقهاء 
  صالة تطوع أو صوم هل جيب عليه اإلمتام ؟ يذكرون ذلك عند البحث مع اخلصوم فيما إذا شرع يف

  .قصيدة دالية كلها ألغاز فقهية وأرسلها إيل 1]نظمها[أسئلة من بعض فقهاء املوصل -وحضرت إيل من مدة 
والنفل يصلح واجبا يف بالغ وسط الصالة . والنفل كيف يصري حتما الزما ؛ فكان جواب هذا البيت من نظمي: منها 

  أو الصيام فعدد
  .2احملافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أوىل من احملافظة على فضيلة تتعلق مبكان العبادة: ة قاعد

  : ومن مث مسائل 
منها صالة النفل داخل الكعبة أوىل منها خارجها وكذا الفرض إن مل يرج مجاعة ؛ فإن رجاها فخارجها أفضل قاله يف 

  .الروضة



د أوىل منها يف املسجد منفردا ؛ قاله الرافعي يف كتاب احلج عند ذكر هذه الصالة يف اجلماعة خارج املسج: ومنها 
  .القاعدة يف سنن الطواف

  الرمل مع البعد عن البيت أفضل من القرب بال رمل ؛ إال أن يكون يف: ومنها 
_________  

  .تضمنها" ب"يف  1
اعة من أصحابنا وهي مفهمومة من كالم هذه القاعدة مهمة خرج ا مج: قال النووي رمحه اهللا يف شرح املهذب  2

  .الباقني
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حاشية املطاف نساء ومل يأمن مالمستهن لو تباعد ؛ فالقرب بال رمل أوىل من البعد مع الرمل حذًرا من انتقاض الطهارة 
  .نساء وتعذر الرمل يف مجيع املطاف خلوف املالمسة فرتكه أوىل - أيضا- ، وكذا لو كان بالقرب 

  .مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم 1]يف[أفضل منه يف املسجد ولو  - لبعده عن الرياء-النفل يف البيت : ومنها 
صالة : "وسلم  وسكت عن املسجد احلرام ، وما أرى ذلك إال اتباعا لقوله صلى اهللا عليه" شرح املهذب"كذا مثل يف 

فحافظ النووي رمحه اهللا على لفظ  2؛ أخرجه أبو داود" املرء يف بيته أفضل من الصالة يف مسجدي هذا إال املكتوبة
  .احلديث ، مث املضاعفة يف مجيع حرم مكة خبالف املدينة

احلديث ومن قوله صلى اهللا ملعىن مأخوذ من هذا  - يف احلقيقة-تفضيل نافلة البيت بالعبد عن الرياء استنباط - وتعليلهم 
  .3أخرجه البخاري ومسلم" عليكم بالصالة يف بيوتكم ؛ فإن خري صالة املرء يف بيته إال الصالة املكتوبة"عليه وسلم 

  .قال فصالته يف املسجد أوىل-وفيما وجدته منقوال عن القاضي أيب الطيب استثناء من هو ساكن يف املسجد 
  .عة من املسجد ؛ فذاك امجتمع فيه األمران وال شك أن صالة هذا يف هذا البيت أوىلإن كان يريد من بيته قط: قلت 

ويظهر هذا  -الذي يظهر أنه مىت تساوى املسجد والبيت يف البعد عن الرياء : وإن أراد من له باب إىل املسجد فأقول 
  .فإنه خيرج ليال إليه ؛ حبيث ال يبصره أحد - كثري فيمن له باب إىل املسجد

ولعل إىل هذا القبيل أشار الشيخ . ال يراه فيه أحد ، ورمبا كان مفتاحه معه فاملسجد أفضل- عنده مسجد مهجور  ومن
أبو إسحاق ؛ حيث ذكر يف املهذب أن تطوع البيت بالنهار أفضل وقد تعجب منه النووي وغريه يف ختصيصه بتطوع 

  النهار ، وقال
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  ".1044"باب صالة الرجل التطوع يف بيته / ةيف الصال 274/ 1 2



باب استحباب / يف صالة املسافرين 539/ 1ومسلم " 731"باب صالة الليل / يف األذان 214/ 2البخاري  3
  ".781/ 213"صالة النافلة يف بيته 
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  .كما يف التنبيه-وفعل التطوع يف البيت أفضل : كان ينبغي أن يقول : النووي 
ال حيث . أفضل - حيث يظهر التطوع باملسجد- أشار بلفظ بالنهار إىل أن التطوع يف البيت : وميكن أن يقال : قلت 
  .وما أضبط ألفاظهوهو حسن ، وإياه نعتقد ؛ فرحم اهللا الشيخ أبا إسحاق ما أحسن احرتازه ، وما أفحل كالمه  - خيفي

  .فهذا خروج عن ظاهر احلديث ، وختصيص لعمومه: فإن قلت 
  .كما أخرجت الرواتب فإن املفهوم من كالم أكثرهم أن فعلها يف املسجد أوىل ، واملفهوم من كالم آخرين خالفه: قلت 

  .أن بعضهم أخرجها للمعني ، وهذا أمثلها: واحلاصل 
  ".ال يدخله جربانا ما ال يدخل الشيء ركنا ،: "قاعدة 

قطع األئمة بأنه لو سها يف صالة اجلنازة مل " "النهاية"وهذه قاعدة ذكرها إمام احلرمني ؛ حيث قال يف كتاب اجلنائز من 
  .انتهى". فال يدخلها جربانا -ركنا- يسجد للسهو ؛ ألنه ال مدخل للسجود يف هذه الصالة 

ج جربانا ؛ فإا ال تدخله ركنا ؛ إذ ليس الدم ركنا يف احلج ، ويدخله هذا منقوض بالدماء الواجبة يف احل: وأنا أقول 
مما ال يفوت بفواته احلج ، كالرمي ؛ إذ ليس يف أركان احلج ما . إمنا جيرب الدم ما أوجب ألجل تقويته: جربانا إال أن يقال 

  .جيرب بدم ، فلم يدخل الدم نفس احلج
ى من وطيء حائًضا يف إقبال الدم والنصف يف إدباره ؛ إذ ليس يف الوطء بالدينار الواجب عل -على القدمي-ومنقوض 

  .مال ، وقد وجب الدينار جربانا
  .إن الوطء مقابل باملهر ؛ إذ ال خيلفو عن عفو أو عقوبة: إال أن يقال 

  .كان غري منقوض بشيء فيما يظهر" ما ال يدخل الشيء مشروعا فيه ، ال يدخله جربانا: "ولو قيل 
  ".كل عبادة واجبة إذا تركها اإلنسان لزمه القضاء والكفارة إال واحدة: "قال صاحب التلخيص :  قاعدة
  .وعلل بوجهني -أي على أصح القولني-اإلحرام لدخول مكة : وهي 

  .عدم إمكانه ألن الدخول الثاين يوجب إحراما آخر: أحدمها 
  466|  216صفحة 

  



  األشباه والنظائر
  كتاب الطهارة إىل الزكاة: ت القول يف ربع العبادا

  .أن اإلحرام حتية البقعة ؛ فال يقضي كتحية املسجد وأورد على صاحب التلخيص أنه بقيت صور: والثاين 
قول األصحاب فيمن نذر صوم الدهر ؛ فأفطر يوما أنه ال ميكنه قضاؤه وال شك أنه بعد تسليم حكمه وارد ، : منها 

  ميكن ؟ غري أن يف صدري منه حسيكة ومل ال
أنا أقضي اليوم الفائت فيما استثىن من الدهر ، ومل حيرم الصوم فيه ، وال وجب ؛ وذلك كأيام السفر : وقد يقول الناذر 

  .واملرض
  ".الواجب بالنذر ، ال يزيد على الواجب بالشرع: "وال جواب هلذا إال أم قالوا 

تكلفت املشقة ، أو نذر صوما ، وشرط أن ال يفطر باملرض ، لو نذر املريض القيام يف الصالة ، و : ولذلك قال اإلمام 
  .مل يلزم الوفاء ؛ ولكن ميكن أن يقال يف جواب هذا

أن غاية هذا أنه ال جيب الصوم ، لئال يزيد النذر على واجب الشرع ؛ ولكن مل قلتم ، ال يصح أن يقضي يف : اجلواب 
  .تا بغري عذر ، ويكون قضاؤه مسقطا لوجوب الفديةهذه األيام ما فات يف غريها ، ال سيما إذا كان فائ

مل ال جيب ما ميكن قضاؤه يف األيام اليت صح نذر الصوم فيها فيها كما إذا نذر الدهر فأطر يوم االثنني وجب : بل أقول 
ذر ، ويكون وهو االثنني ال وفاء بالن. قضاء عن اليوم الفاضل - تلك الليلة أن يصبح صائما-قضاؤه يوم الثالثاء ؛ فنوى 

هذا عاصيا برتك صوم يوم الثالثاء املنذور ، كما عصى برتك االثنني إن كان تركه بال عذر ، ومطيعا من جهة أنه قاض 
  .لليوم الفائت

-وليس للفقهاء ، جواب عن هذا إال بأن هذا اليوم تعني بنذره السابق ألداء املنذور ، ولذلك لو نذر الصوم يوما آخر 
  . يصحمل -بعد هذا النذر

ال تثبت له خواص رمضان ؛ بل لو -ولكن هذا اجلواب يرده تصرحيهم يف باب النذر بأن اليوم املعني بالنذر وإن عيناه 
  صامه عن قضاء أو كفارة صح بال خالف ؛ كذا عزاه الرافعي اإلمام ، وحكى فيه وجها عن البغوي ، 

نذر أن يصلي مجيع الصلوات يف أوائل أوقاا فأخر  ومن - وهو كنذر صوم الدهر- من نذر أن حيج كل سنة : ومنها 
  واحدة ، أو أن يصدق بفاضل قوته كل يوم فأتلف
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يملكه وملك عبيدا ، فاضل بعض األيام ، وتفقه القريب إذا وجبت فرتك بعض األيام ، وإذا نذر أن يعتق كل عبد س
ومات ومل يعتقهم ؛ فإم ال يعتقون ومن ترك رد السالم ، ومن فر من الزحف من اثنني غري متحرف لقتال أو متحيز إىل 

ال قضاء ، وإمساك يوم الشك إذا ثبت أنه . فئة ؛ إذ ال ميكنه القضاء ، فإنه مىت لقي اثنني ممن جيب قتاهلما ذا اللقاء



ولو ترك اإلمساك مل يلزمه لرتكه قضاء ، وال كفارة ؛ وإمنا جيب قضاء  -على املذهب-جيب إمساكه من رمضان ؛ فإنه 
  .اليوم الفائت من رمضان

على نظريها مما . وعدم القضاء يف هذه الصور كلها ، لعدم تصوره ولعل ابن القاص نبه مبسألة اإلحرام لدخول مكة
  .يفوت القضاء فيه لعدم إمكانه

إن - جب بالنذر أن الكالم يف الواجب باألصالة ، ويف نفقة القريب ، أنه ال يطلق عليها عبادة بل غرامة ونقول فيمن و 
فإنه ليس كل واجب يطلق عليه لفظ العبادة ؛ أال ترى أن قضاء الدين واجب ، وال يعد يف  -مل خيرج عن الطاعة

  .العبادات
  ".كل ما حرم يف اإلحرام ففيه الكفارة: "قاعدة 
 عقد النكاح ، وشراء الصيد ، واابه ، ال يصح وال جيب فيه شيء ووضع اليد عليه ما دام حيا وتنفريه ما مل ميت إال يف

  ...واالستمناء يف وجه -على أحد الوجهني- فيه ، وأكله ، والصياح عليه 
  .األصل براءة الذمة: قاعدة 
وحنو  -على خالف يف ذلك- ميتة ال نفسس هلا سائلة ويستثىن السمك واجلراد و . األصل يف امليتات النجاسة: قاعدة 

  .ذلك
  ".األصل يف احليوانات الطهارة: "قاعدة 

  .الكلب واخلنزير وفروعهما ، وفروع أحدمها: ويستثىن 
  .اجلمادات طاهرة ، إال املستحيل إىل ننت أو إسكار: قاعدة 
  ".هوه السجود إذا مل يبطلما قضى عمده البطالن اقتضى س: "قال األصحاب رمحهم اهللا : قاعدة 
  فيه زاده صاحب التتمة والتهذيب فيما نقله الرافعي عنهما" إذا مل يبطل: "وقولنا 
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ويستثىن من القاعدة  - على األصح- وبه خرج احلدث ؛ فإن سهوه يبطل كعمده وال سجود ، وكذا كثري الكالم والفعل 
  : مسائل 

  .إذا تنفل على الدابة فحوهلا عن صوب مقصده وعاد قريبا متعمدا بطلت: منها 
أنه يسجد ، " الشرح الصغري"أنه ال يسجد لكن صحح الرافعي يف " شرح املهذب"فقد صحح النووي يف : وإن نسي 

  .وهو املذكور يف احلاوي الصغري
  ".ال يبطل عمده ، ال يسجد لسهوه وما: "قال األصحاب 

ويستثىن منه ما إذا طال الركن القصري بغري الفاحتة ، أو قرأ الفاحتة يف الركوع أو السجود أو قرأ التشهد يف : "قال الرافعي 



  .على األصح - الصالة -بعمده- القيام ، أو كرر الفاحتة مرتني ؛ فإنه يسجد للسهو على األصح ، وال تبطل 
  .ثىن أيضا مسائلويست: قلت 
  .سجد للسهو. عامدا ال تبطل صالته ولو سها به -ال من جنس الصالة-لو عمل قليال : منها 

  .مل تبطل ، واألصح أنه يسجد. لو قنت قبل الركوع: ومنها 
جد للسهو س-بنية اإلمتام مل تبطل صالته ، ولو قام ساهيا  - عامدا- إذا نوى املسافر القصر ، مث قام إىل الثالثة : ومنها 

  .إنه فرع غريب: ، كذا ذكره صاحب البحر يف باب صالة املسافر ، وقال 
على القول باختصاص القنوت بالوتر يف النصف األخري من رمضان إذا قنت يف غريه سجد للسهو ، ولو تعمده : ومنها 

  .مل تبطل ؛ ولكنه مكروه ، كما ذكره الرافعي يف باب صالة اجلماعة
ري الفاحتة يف الركوع أو السجود ساهيا سجد للسهو ، كما ذكر القاضي أبو الطيب وغريه من العراقيني ؛ إذا قرأ غ: ومنها 

  .ولكن حكى املاوردي فيه وجهني ، مث عمده ال يبطل قطعا
وذكره بعد ما صار إىل القيام أقرب ؛ فإنه يعود إليه ويسجد للسهو على األصح  -ناسيا- إذا ترك التشهد األول : ومنها 

كل : "وقد أورد القاضي احلسني هذا الضابط على نوع آخر جعل فيه الفرع أصال فقال . ، مع أنه لو تعمده مل تبطل
  عمل يلزمه سجود
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  كتاب الطهارة إىل الزكاة: القول يف ربع العبادات 

وكل عمل قلنا ال يلزمه سجود السهو ، ال تبطل صالته إذا السهو إذا أتى به ساهيا ، فإذا أتى به عامدا بطلت صالته ، 
  ".فعله عمدا

وليس بني لفظ األصحاب ولفظه معاكسة وال خمالفة غري أنك إن جريت على لفظ األصحاب عددت املسألة من قواعد 
قاضي مل وإن جريت على لفظ القاضي عددا من باب ما يفسد الصالة وما ال يفسدها ؛ ولكن ال. باب سجود السهو

يذكرها إال يف باب سجود السهو من التعليقة وال بأس بذكرها يف البابني لكن يف باب سجود السهو على الصورة اليت 
وهذا شبيه بصنع الشيخ أيب إسحاق ؛ حيث . ذكرها األصحاب ، ويف باب املفسدات على الصور اليت ذكرها القاضي

  .الرد بالعيب قاس يف الرد بالعيب على الشفعة ويف الشفعة على
  ".إذا سها اإلمام يف صالته ، حلق سهوه املأموم: "قاعدة 

  .ويستثىن صورتان: قال الرافعي 
  .عن املأموم أيضا -وهو- إذا تبني له كون اإلمام جنبا فال يسجد لسهوه ، وال يتحمل : إحدامها 

ترك بعض األبعاض واملأموم يعلم أنه مل كما إذا ظن   - يف ظنه- أن يعرف سبب سهو اإلمام ويتيقن أنه خمطيء : الثانية 
  .وقد تكلم كل من الشيخ اإلمام وشيخه ابن الرفعة رمحهما اهللا على هذا االستثناء. يرتك فال يوافق اإلمام إذا سجد



  .اجلنب ليس بإمام وأثبته الشيخ اإلمام وقال استثناؤها صحيح: فأنكر ابن الرفعة استثناءها وقال : أما الصورة األوىل 
  .لو نظره لبني وجه الرد عليه - أنا أعرف ذلك- الشيخ اإلمام مل ينظر كالم ابن الرفعة و 

وأقصى ما تلمحت لرتددها تردد األصحاب يف أن احملدث إذا كان إماما يف مجعة هل يصح ؟ أو يفرق بني أن يتم به 
  .صاحل ألن يكون أصال هلما العدد ، أو ال ؟ ويف أن الصالة خلفه هل هي صالة مجاعة أو فرادى ؟ فهذا اخلالف

  .فتوافقا على إنكارها ، مث اختلف تقريرمها: وأما الثانية 
  ما أتى به اإلمام ليس بسجود سهو ؛ بل هو سجود يقتضي أن: فابن الرفعة قال 
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  كتاب الطهارة إىل الزكاة: القول يف ربع العبادات 
كما قال صاحب التلخيص فيما إذا سجد يف صالة اجلمعة ، مث بان هلم أن : واالستثناء فيها : جيرب بسجود آخر قال 

  .الوقت خارج ، ينويها ظهرا ، ويعيدون السجود
  .انتهى. واعرتضوا على صاحب التلخيص بأنه مل يكن السجود فيها جائزا ؛ وإمنا هو صورة السجود

  .ود سهو على اإلمام على األصح لزيادته سجدتني سهوافذلك يقتضي سج: والشيخ اإلمام رمحه اهللا قال 
  .فإن قلنا بذلك مل خيرج سهو اإلمام عن اقتضائه السجود يف حق املأموم

بأن اإلمام ال يسجد ملثل ذلك فال حاجة إىل استثنائها ؛ ألن اإلمام مل حيصل منه سهو مقتضى السجود : وإن قلنا 
  ".انتهى"

- ام ليس بسجود سهو ؛ وإمنا هو على صورته كما قيل يف الرد على صاحب التلخيص وهذا حق ، فإن ما وجد من اإلم
  .واملأموم يعلم خطأ ظنه - ظنه- لسهو  1وكأنه مل يرد ذه الصورة إال أن املأموم يتابع اإلمام

_________  
  .يتابع اإلمام يف سجوده لسهو ظنه" ب"يف  1
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  كتاب الزكاة
  : كتاب الزكاة 

  كل حق مايل وجب بسببني خيتصان به فإنه جائز تعجيله: قاعدة 
يف " النهاية"خيتصمان به ؛ فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدمها ، وعرب اإلمام يف -كل حق مايل وجب بسببني : قاعدة 



تقدميها على السبب الثاين إذا كل كفارة مالية نيطت بسببني فيجوز : "عن هذا بقوله - احلج ، يف باب صوم املتمتع 
  .انتهى. تقدم األول ، قياسا على كفارة اليمني ؛ فإا إذا كانت مالية ، جاز تقدميها على احلنث

  .وإن وجب بسبب وشرط ، جاز تعجيله بعد وجود السبب
  .فإن تقدم على الشرط أوىل وأحرى - وهو سبب- وهذا أوضح ، فإنه إذا قدم على السبب الثاين 

  .ب بثالثة أسباب ؛ فال جيوز تقدميه على اثنني منها بل ال بد من اثنني مث جائز له تقدميه على الثالثوما وج
  .وما وجب بسبب واحد ، ال جيوز تقدميه عليه

  .فهذه ثالث قواعد نتكلم عنها يف شرح الرابطة األوىل
دم على وقته ، ومجع التقدمي ليس بتقدمي على ما يل احلق البدين ؛ فإنه إما مؤقت كالصالة فال يق: خرج بقولنا : فنقول 

  .الوقت ، بل هو الوقت يف تلك احلالة
  .والصيب إذا بلغ يف أثناء الوقت بعدما صلى جتزيه الصالة ، وليس فعله تقدميا وتعجيال

ري بالصوم وإما غري مؤقت ، كالصيام يف الكفارات ، والصحيح أنه ال جيوز تقدميه على سببه ، ويف وجه أنه جيوز التكف
  : قبل احلنث ، قال اإلمام يف األساليب 

  .وهو الذي يليق بطريق األسلوب
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  األشباه والنظائر
  كتاب الزكاة

وقولنا خيتصان به احرتاز عن اإلسالم واحلرية ؛ فإما ال خيتصان مبا جيب فيه ، كزكاة الفطر ليس لإلسالم واحلرية ما 
  .قبل احلج ، وأمور كثرية خصوصية والزكوات كذلك

  : القول يف ذي السببني أو السبب والشرط 
  : فيه صور 

كفارة اليمني وقد قدمناها عن اإلمام ، وهي أم املسائل ؛ فيجوز إخراجها بعد اليميمن وقبل احلنث ؛ ألا : منها 
  .وجبت باليمني واحلنث ، وال جتوز قبل اليمني ، لتقديهما على السببني

إدراك رمضان والفطر ، وال : كاة الفطر جيوز تعجيلها يف مجيع رمضان ؛ ألا وجبت بأمرين خيتصان ا ، ومها ز : ومنها 
  .جيوز قبل رمضان ، التقدمي على السببني

احلول والنصاب ، فيجوز تعجيلها : ومنها زكاة املواشي ، والنقدين ، والعروض ؛ فإا جتب بسببني خيتصان ا ، ومها 
ول ، وال جيوز قبل كمال النصاب ، واألصح أنه ال جيوز تعجيل زكاة عامني ؛ ألنه مل يتحقق وجود واحد من قبل احل

  .السببني بالنسبة إىل العام الثاين
إراقة دم التمتع بعد الشروع يف احلج وقبل العيد جائز عندنا خالفا أليب حنيفة حيث قضى بأنه يتأقت بأيام : ومنها 



  .النحر
أصحهما اجلواز ؛ ألنه حق مايل تعلق : راقة بعد التحلل من العمرة وقبل الشروع يف احلج قوالن أو وجهان ويف جواز اإل

  .بسببني ، ومها ، الفراغ من العمرة ، والشروع يف احلج ؛ فإذا وجد أحدمها جاز إخراجه ، كالزكاة والكفارة
  .جرحه مل جيز بال خالف كفارة القتل جتوز بعد اجلرح وقبل املوت ، وإن مل يكن: ومنها 

  : القول يف ذي األسباب 
  : وفيه صور 

الظهار ؛ وذلك أن الكفارة بالظهار إذا وجد العود جيب بالعود والظهار شرط ، أو : على قول ابن أيب هريرة : منها 
  وعلى القول بأن. الظهار والعود شرط أو ما فيه وجوه

  466|  223صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  زكاةكتاب ال

  .وقد حكاه البندنيجي وجها: العود سبب ، والظهار شرط قال ابن الرفعة ، ينبغي أن ال جيزئ التكفري قبله قال 
وعلى القول بأما سببان ، ال جيوز تقدميها على الظهار ، وجيوز على العود وذهب ابن أيب هريرة ، إىل أا جتب بثالثة 

وال جيوز تقدميها على : قال . ووافق على أنه ال جيوز تقدميها على الظهارعقد النكاح ، الظهار والعود ، : أسباب 
  .وإن كان بعد النكاح لبقاء سببني من ثالثة أسباب: الظهار قال 

وال جيوز تقدمي كفارة اجلماع يف : وحكى صاحب البحر يف باب تعجيل الصدقة وجها أنه جيوز تقدميها على الظهار قال 
  .بال خالفصوم رمضان على اجلماع 

  : القول يف ذي السبب الواحد 
  .الشيخ اهلرم ، واحلامل ، واملريض ، الفدية على رمضان- تقدمي : وله صور ؛ منها 

لو أراد باحلج تقدمي اجلزاء على قتل الصيد ؛ فإن كان جرحه فاملذهب اجلواز لوجود سبب القتل ؛ وإال فاملذهب : ومنها 
ن أسبابه ، واإلحرام ليس سبب لوجوب اجلزاء ، ومن أصحابنا ومن وجد فيه وجها أنه ال جيوز ؛ ألنه مل يوجد شيء م

  .آخر ، وهو ضعيف
  .هذا كالم صاحب البحر بنصه

وهي إذا اضطر احملرم إىل صيد فقد اجلزاء ؛ فإن الشافعي جوزه : وأمثلة هذا الفصل تكثر ، ويستثىن منه مسألة واحدة 
  .حد سببيه ؛ إذ لو كان كذلك قبل اجلرح ، إذا مل يضطر إليه ، وهذا ال جيوزقبل اجلرح ، ليس ألنه جعل اإلحرام أ

  : املبادلة توجب استئناف احلول يف الزكاة إال يف أربع مسائل : قال الشيخ أبو حامد : قاعدة 
  .إذا باع سلعة للتجارة ، بسلعة للتجارة: إحداها 
  .نصاباإذا باع سلعة للتجارة بأحد النقدين وكان : والثانية 



  .نصابا 1]وكان[إذا باع سهما من سلعة للتجارة بأحد النقدين : والثالثة 
_________  

  .وذلك" ب"يف  1
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  كتاب الزكاة

  .إذا بادل دراهم بدنانري ، أو دنانري بدراهم على الصحيح: والرابعة 
  : إال يف ثالث مسائل  1"احدة زكاتانال جيب يف عني و : "قال الشيخ أبو حامد : قاعدة 
  .العبد املسلم للتجارة ، جتب يف زكاة التجارة والفطر: منها 
  .هنا من الزكاة نوعان خمتلفان: قلت 
  .من له نصاب وعليه دين مبثله يعين ؛ فأظهر األقوال وجوب الزكاة: ومنها 
يده ، والذي وجبت فيه الزكاة على رب الدين  لكن الذي وجبت فيه الزكاة على املدين هو النصاب الذي يف: قلت 

تفريعا على أن - والنصاب الذي يف ذمة املدين ؛ فال عني واحدة فيها زكاتان ، بل عني ودين ، ولذلك كان الصحيح 
  .أن سببه ضعف ملك املدين ، ال التأدية إىل تثنية الزكاة - الدين مينع الزكاة

  .زكاا - أيضا-على األصح ، وعلى صاحبها - عريف ممن عليه زكاا واجد اللقطة إذا متلكها بعد الت: ومنها 
ففي : قالوا - ليس على صاحبها زكاا إذا متلكها امللتقط ؛ لكن قال األصحاب إنه يستحق قيمتها على امللتقط : قلت 

  : وجوب زكاة القيمة عليه خالف من وجهني 
  .أحدمها كونه دينا

  .كونه ماال ضاال: والثاين 
كونه معرضا للسقوط ؛ ألن امللتقط لو رد اللقطة يعني على املالك القبول ، ويف متكن املالك من : الرافعي وزاد 

  .خالف ، األصح له ذلك - قهرا-اسرتدادها 
زكاة الفطر ،  - مع زكاة التجارة-فظهر أن العني الواحدة ليس فيها زكاتان ؛ إال يف عبد التجارة حيث جتب فيه : قلت 

  .تلف ومها نوعانوموردمها خم
  : يعترب احلول يف الزكاة إال يف مسائل : قاعدة 

  :  2منها
_________  

  .444األشباه والنظائر للسيوطي ص 1
  : وتكميال للفائدة قلت ومنها نتاج النصاب ؛ فإنه يزكي حبول أمه بشروط ثالثة " ب" "أ"بياض يف النسختني  2



  .أن يكون األصل نصابا: أحدها 
  .يكون متولدا منهاأن : الثاين 

أن يوجد قبل احلول ؛ فإن فقد شرط منها مل يزل حبول األصل ، وتؤخذ زكاا منها صغرية كاملريضة من املراض : الثالث 
  =فيؤخذ من مخس 

  466|  225صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  كتاب الزكاة

  .تكون األرض خراجية يف صورتني: فائدة 
ويقسمها بني الغامنني ، مث يعوضهم عنها ، مث يقفها على املسلمني ، ويضرب  - قهرا-أن يفتح اإلمام بلدا : إحدامها 

  .عليها خراجا
على أن تكون األرض للمسلمني ، ويسكنها الكفار خبراج معلوم ؛ فاألرض تكون فيئا  - صلحا-إن فتح بلدا : والثانية 

  .للمسلمني ، واخلراج عليها أجرة ، ال تسقط بإسالمهم
إن األرض تصري وقفا على مصاحل املسلمني ، فيضرب عليها خراج ، يؤديه  : جنلى الكفار عن بلدة ، وقلنا إذا ا: وكذا 

صلحا ومل يشرتط كون األرض للمسلمني ، ولكن تسكن - كل من يسكنها ، مسلما كان أم ذميا ؛ فأما إذا فتحت 
  .تسقط باإلسالم- خبراج ، فهذه جزية 

ت بني الغامنني وثبتت يف أيديهم وكذا اليت أسلم أهلها عليها ، واألرض اليت أحياها وأما البالد اليت فتحت عنوة وقسم
املسلمون ؛ فكلها عشرية وأخذ اخلراج منها ظلم ال يقوم مقام العشر ؛ فإن أخذه اإلمام على أن يكون بدال عن العشر 

  .فهو كأخذ القيمة باالجتهاد ، واألصح سقوط الفرض به
  .1فطرته كل من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمني ووجد ما يؤدي عنهم إال يف مسائل من وجبت عليه: قاعدة 
  .زوجة أبيه اليت تلزمه نفقتها ، ومستولدته ال يلزمه فطرا على األصح: منها 

  .زوجة االبن ال جتب فطرا وإن أوجبنا نفقتها: ومنها 
_________  

  .فصيل بالنسبة إىل املخرج منهوعشرين فصيل ومن ست وثالثني فصيل ومن أربعني = 
ربح مال التجارة إن مل ينص ومنها املعدن ؛ سواء كان يف أرض مباحة أو مملوكة له ، ولو ملك منه دون نصاب : ومنها 

وعنده من جنسه نصاب أو دونه ومل يتم حول فيما عنده ؛ فاألصح الضم حىت خيرج واجب املعدن يف احلال لتشابه 
  .تعلق ، ومنها الركاز الذي ملك منه نصابا وجب مخسة يف احلالالزكاتني يف احتاد امل
  .269/ 2الروضة  96/ 6- 381/ 5انظر الشرح الكبري 
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  .1ب فطرتهالنفقة للحمل ، ال جت: البائن احلامل ، إذا قلنا : ومنها 
  .خادم الزوجة إذا كانت ممن ختدم ، صحح اإلمام أنه ال جتب فطرا وإن كانت نفقتها واجبة: ومنها 
  .من وجبت نفقته على غريه وجبت عليه فطرته وإال فال: قاعدة 
  : ال تؤخذ القيمة يف الزكاة إال يف أربع مسائل : قال الشيخ أبو حامد : قاعدة 

  .أموال التجارة: إحداها 
  .يف اجلربان يف الشاتني ، أو العشرين درمها: الثانية 
  .يف أصناف الثمار بالقيمة ، نعين إذا اختلف أنواع الزروع والثمار ، ويف املسألة أقوال أربعة: الثالثة 
  .يف الشاة عن مخس من األبل: الرابعة 
فإنه  -ال يف ماله ، وال الثمن- ومل جيدمها يعين إذا مل توجد قيمتها ، وكذلك لو وجبت بنت خماض أو ابن لبون : قلت 

  .يعدل إىل القيمة
  .وبقيت صور: قلت 
  : إذا اجتمع يف ماله فرضان : منها 

كاملائتني فيها أربع حقائق ، أو مخس بنات لبون ، وكانا عنده بصفة اإلجزاء ؛ فاملذهب أنه جيب إخراج األغبط 
، ال ميكنه أن يشرتي به جزءا ، تصدق بالدراهم ، وكذا إن أمكنه  فإن أخرج غري األغبط كان الفصل يسريا- للمساكني 

  .يف األصح ، لسوء املشاركة
جاز أخذ قيمة  - لو قطعت الثمار رطبة ، للخوف من العطش ، وقلنا باألصح أنه ال جيوز قسمها مقطوعة: ومنها 

  .العشر يف وجه
  ية كالم الرافعيلو ضمن الزكاة بتلفها بعد التمكن أو إتالفها ، فقض: ومنها 

_________  
قال النووي يف الروضة ، الذي قطع به األكثرون أن وجوب الفطرة مبين على اخلالف يف أن  140/ 6الشرح الكبري  1

النفقة للحامل أو للحمل إن قلنا للحامل وجبت ؛ وإال فال ، وهذا مبين على ما إذا كانت الزوجة حرة ؛ فإن كانت أمة 
فال فطرة ألنه ملك للسيد وإن قلنا للحامل وجبت سواء رجحنا الطريق األول أو الثاين ؛ فاملذهب وقلنا النفقة للحمل 

  .142- 141/ 6، الشرح الكبري  117/ 6شرح املهذب . الوجوب ألن النفقة للحامل على األظهر
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أن الواجب   -رمحه اهللا- شاة يف مخس من اإلبل وصحح الشيخ اإلمام الوالد  والنووي إجياب القيمة يف املتقوم ، كقيمة
  .كما كان قبل التلف ، فيضمن شاة

لو وجبت شاة مث تلف األربعون بعد اإلمكان وعسر الوصول إىل : يف آخر باب النية ، يف الصدقة - قال اإلمام : ومنها 
  .الشاة ومشت حاجة املساكني

  .قيمة للضرورة الداعية ، كما لو أتلف مثليا مث أعوزهفالظاهر عندي أنه خيرج ال
  : ذكرها األصحاب يف كتاب الصيام احلقوق املالية الواجبة هللا تعاىل ثالثة أضرب : قاعدة 

  .ضرب جيب ال بسبب من العبد ؛ فإذا عجز عنه ، وقت الوجوب ال يثبت يف الذمة ؛ بل يسقط وذلك كزكاة الفطر
فيثبت يف الذمة ، تغليبا ملعىن الغرامة ، كجزاء الصيد ، ومل يستثن  -على سبيل البدل-  جيب بسبب من جهته: وضرب 

  .صاحب التقريب جزاء الصيد
  .وترك استثنائه منه غفلة: قال اإلمام 

  .وال ينبغي أن يعتقد فيه خالف: قال 
  .وكذلك فدية احللق يف احلج: قلت 

  : فقوالن  - ال على وجه البدن- جيب بسبه : وضرب 
فعلى هذا مىت قدر على إحدى : أنه يثبت يف الذمة إحلاقا جبزاء الصيد ألا مؤاخذة على فعله ، قال الرافعي : أصحهما 

  .اخلصال لزمته
يطعمه أهله  1]أن[أنه يسقط عند العجز كزكاة الفطر ، واحتج له بأنه صلى اهللا عليه وسلم ملا أمر األعرايب : والثاين 

  .3]له[ع مل يأمره باإلخراج يف ثاين احلال ، ولو وجب ذلك ألشبه أن يبني اام 2وعياله يف حديث
_________  

  .بأن" ب"يف  1
باب / يف كتاب األدب 503/ 10، ويف " 1936"باب إذا جامع يف رمضان / يف الصوم 163/ 4انظر البخاري  2

" 6710"وحديث " 6709"يف كتاب كفارات األميان حديث  596- 595/ 11ويف " 6087"التبسم والضحك 
  ".111/ 81"باب تغليظ حترمي اجلماع يف ار رمضان / يف الصيام 782-781/ 2ومسلم " 6711"وحديث 

  ".ب"سقط يف  3
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ينا وجها جموزا له عند مل قلت أن املصروف إىل األهل مل يقع تكفريا ؛ فإنا رو : وملن رجح الثاين أن يقول : قال الرافعي 

  .الفقر
وإن سلمنا ذلك ، ولكن حيمل أن يكون الفرض باقيا يف ذمته ، ومل يبني له ذلك ؛ ألن حاجته إىل معرفة الوجوب ؛ إمنا 

  .متس عند القدرة ، وتأخري البيان إىل وقت احلاجة جائز
  .لبيان ، بل بني حيث أمر بالصدقةوأوضح من دعوى تأخري البيان إىل وقت احلاجة ، أن يقال مل يؤخر ا: قلت 

يف احلديث ما يدل للوجه الصحيح ؛ ألن الرجل أخرب النيب صلى اهللا عليه : ومن مث قال الشيخ اإلمام الوالد رمحه اهللا 
خذ هذا ، فتصدق به ولو مل تكن : وسلم بعجزه عن الثالث ، مث أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم بفرق من متر ؛ فقال 

  .ذمته ملا أمره بالصدقة استقرت يف
  .متني ، وبه يقع االنفصال على أمرين - هذ - رمحه اهللا-وكالم الشيخ اإلمام 

ويف  -يعين على السقوط-إنه ال ميكن االستدالل خبرب األعرايب على اجلمع يف هذه الصورة : أن الرافعي قال : أحدمها 
ميكن االستدالل به يف أحدمها ألن املأمور بصرفه إىل األهل صورة صرف الكفارة إىل األهل والعيال على اجلواز ؛ وإمنا 

  .والعيال إما أن يكون كفارة أو ال يكون
  .مل يصح االستدالل به يف هذه الصورة: إن كان 

  .مل يصح يف الصورة السابقة: وإن مل يكن 
نوع ؛ ألن وقت الوجوب كان إن كان كفارة ل يصح االستدالل به يف هذه الصورة مم-قول الرافعي : قال الشيخ اإلمام 

قد تقدم ؛ فلو سقطت بالعجز حال الوجوب ملا صرفت بعد ذلك ، فاملأمور بصرفه إىل العيال إن كان كفارة صح 
  .بالتصدق به انتهى - قبل ذلك- االستدالل بصرفه ، واألصح االستدالل باألمر 

أنه ال يصح االستدالل به يف - ي بتقدير كونه كفارة ال يالقي كالم الرافعي ؛ ألن مراد الرافع -على حسنه- هذا : وأقول 
الصورة على عدم السقوط ؛ فإن الرافعي مل يذكر أن يف احلديث داللة على البتة ؛ وإمنا ذكر ذلك الشيخ اإلمام وال شك 

  ".ياأنه مىت كان كفارة دل على عدم السقوط ، ومىت دل على عدم السقوط مل يستدل به على السقوط ألن بينهما تناف
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وكالم : فكالم الشيخ اإلمام صحيح ؛ ولكن على طريقته ، وهي أن احلديث أن احلديث يدل على عدم السقوط 
الرافعي صحيح ولكن على طريقته ، وهي أن بعضهم احتج به للسقوط ومل يتحدث الرافعي يف داللته على عدم السقوط 

  .بل غايته أنه دفع االحتجاج به على السقوط ، أما أنه بقيمه دليال للثبوت فالالبتة ؛ 



  : األمر الثاين 
بعدما حكى تردد اإلصحاب يف أن العلة إذا أفرطت تكون عذرا يف ترك الصيام ، أي الصيام الكفارة ، : أن اإلمام قال 

خصة خص الشارع ا معينا ، وكثريا ما كان يفعل رسول ويف جواز صرفها إىل العيال الرأي عندنا إحلاق قصة اإلعرايب بر 
جتزئ عنك ، وال جتزئ عن "صلى اهللا عليه وسلم يف قصة األضحية  1اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك ، وهذا حنو قوله

فهو أهون من تشويش أصول الشريعة ،  - وإن كان على بعد- ؛ وهذا  2، وجرى مثل ذلك يف إرضاع الكبري" أحد بعدك
  .انتهى - ة نقلها آحاد وأفرادلقص

  .وحكاه عنه الرافعي ، مث اعرتضه بأن مثل هذا التأويل ؛ إمنا يصار إليه عند االضطرار ، ولنا عنه مندوحة
: روي أنه عليه السالم قال للرجل : قضاء اليوم قلنا  -مع الكفارة- أفسد يوما باجلماع جيب عليه  3]من: [ونعين فنقول 

  .4"واقض يوما مكانه"
_________  

يف كتاب  1553-1552/ 3مسلم " 5560"باب الذبح بعد الصالة / يف األضاحي 22/ 10البخاري  1
  ".1961/ 9" "1961/ 8" 1961/ 7" 1961/ 5"باب وقتها / األضاحي

وهو من حديث عائشة رضي اهللا عنها أن ساملا موىل أيب حذيفة كان مع أيب حذيفة وأهله من بيتهم ؛ فأتت وإين  2
أرضعيه حترمي عليه ، ويذهب الذي : "ن أن يف نفس أيب حذيفة من ذلك شيئا ؛ فقال هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم أظ

يف كتاب  1076/ 2مسلم - ، فرجعت فقالت إين أرضعته فذهب الذي يف نفس أيب حذيفة " يف نفس أيب حذيفة
  ".1453/ 26" "1453/ 27"باب رضاعة الكبري / الرضاع

  .نفيم" ب"يف  3
أبو داود من حديث هشام بن سعد عن الزهري ، عن ابن مسلمة ، عن أيب هريرة وأعله ابن جزم شام وقد تابعه  4

إبراهيم بن سعد ، كما رواه أبو عوانة يف صحيحه والدارقطين من حديث أيب أويس وعبد اجلبار بن عمر ، عن الزهري 
يف إسناده ، وقد اختلف يف توثيقهما وخترجيهما وله طريق آخر  عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة وهو وهم منهما

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن طريق مالك عن عطاء عن سعيد بن املسيب مرسال ومن حديث ابن جريج 
عن نافع بن جبري مرسال ، ومن حديث أيب معشر املدين عن حممد بن كعب القرظي مرسال ، وقال سعيد بن منصور ثنا 

بد العزيز بن حممد عن ابن عجالن عن املطلب بن أيب وداعة عن سعيد بن املسيب جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه ع
تب إىل اهللا واستغفره : "يا رسول اهللا إين أصبت امرأيت يف رمضان ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وسلم فقال 

  ".وتصدق واقض يوًما مكانه
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وال تصرف الكفارة للعيال ، ويعتذر عن احلديث مبثل التأويالت املنقولة عن اإلمام ، وتستقر يف الذمة عند العجز ويعتذر 
وأما العدول إىل اإلطعام بعذر شدة الغلمة ؛ فهو األصح جريا على ظاهر اخلرب ، . عن الرافعي - آنفا-مبا أوردناه 
  .فيه عن التأويلفاستغنينا 

  .هذا حاصل كالم الرافعي ، وفيه نظر من وجوه
بتأويالت أبداها ، -حيتمل ويكون خمصوصا بصاحب الواقعة : أن غاية معارضة تأويل اإلمام ؛ حيث قال : أحدها 

  .وليس أحد التأويلني أوىل من اآلخر ما مل يظهر ترجيحه ومل يظهر
يث يستدل به على الصور األربع ، ومنها الصورتان املتنافيتان اللتان قدم هو أنه إن كالمه كالصريح يف أن احلد: والثاين 

  .ال ميكن االستدالل به إال يف إحدامها
ال يفيد جوابا عن دعوى . الصحيح اجلريان على ظاهر اخلرب ال حاجة إىل تأويل: أن قوله يف اشتداد الغلمة : والثالث 
ن تأويل احلديث وصرفه عن ظاهره أوىل من هدم القواعد ؛ إذ ال جواب هلذا أنه مشوش ألصول الشريعة ، وأ- اإلمام 

إذا كان األصح اإلجراء على ظاهر احلديث ؛ فال حاجة إىل التأويل : الكالم إال بأن نبني أنه غري مشوش ، ال أن يقال 
ومل يبني  -ل الشريعة؛ فطريق اجلواب ، أن نبني أن القول بظاهر احلديث جار على منهج قياسي ، ال يشوش أصو 

  : ذلك 
  .فبقى كالم اإلمام شديًدا ، مل يقع عنه انفصال ، وقد قدمتم وقوع االنفصال عنه: فإن قلت 

إمنا قدمنا وقوع االنفصال عنه يف مسألة االستقراء يف الذمة عند العجز ، ووجهه أن احلديث دال على االستقرار : قلت 
  .على خالف ما فهمه املخالفون

  مسألة الغلمة فال وجه إىل التأويل الذي أبداه اإلمام ، والتزم أنه ال جيوز وأما يف
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  ".الكفارات"العدول إىل اإلطعام لغري ذلك اامع ، وهي طريقة الغزايل اليت صححها يف كتاب 
بظاهر احلديث أوىل من القياس ، وهو األصح يف هب أن احلديث معارض بالقياس لكن العمل : أو أن يقال 

  ....األصول
  .إال يف مسألتني: من أتى بأفعال العمرة سقطت عنه عمرة اإلسالم ، قال اجلرجاين  1كل: فائدة 
ه كل دم يتعلق باإلحرام ، جيب إراقته يف احلرم إال دم احملصر يف احلل ، والدماء الالزمة بارتكاب احملظورات ؛ فإن: قاعدة 

  .جيوز ذحبها يف احلل ؛ ألنه موضع حتلله ؛ فهو كاحلرم يف حقه
  ".كل مجلة مضمونة باملثل يكون النقص الداخل عليها باجلناية مضمونا باألرش من القيمة دون املثل: "قاعدة 

  : وفيه مسائل 



  .جيب عشر املثل إال أن يتعذر: عشر قيمته لزمه عشر قيمة املثل ، ال عشر املثل ، وقيل " له مثل"لو جرح صيدا : منها 
  .الطعام املغضوب إذا بله باملاء أو قاله بالنار ؛ فإن عليه أرش نقصه من املثل: ومنها 

_________  
  ".ب"سقط يف  1
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  : القول يف قواعد ربع البيع وما لعلنا نورده فيه من غريها 
؛ ألن احملجور عليه ميلك وال " إنه التصرف"شكلت حقيقة امللك على طوائف من النظار ، وزل من قال منهم فقد أ

حكم شرعي مقدر يف : أنه أمر معنوي ، وإن شئت قل : يتصرف ، كما أن الويل يتصرف وال ميلك واملختار يف تعريفه 
  .ه من حيث هو كذلكعني أو منفعة يقتضي متكن من ينسب إليه انتفاعه به والعوض عن

  .فاإلمجاع عليه ، وألنه تبع األسباب الشرعية فيكون حكما شرعيا" حكم شرعي: "أما قولنا 
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أو املنفعة عند  أنه مقدر ؛ فألنه يرجع إىل تعلق إذن الشرع ، والتعلق عدمي ليس وصفا حقيقيا ؛ بل يقدر يف العني"وأما 
  .حتقق األسباب املقيدة للملك

  .ويف عني أو منفعة ألن املنافع متلك كاألعيان ويورد عليها عقد اإلجارة: وقلنا 
؛ ألم ال  1يقتضي انتفاعة ليخرج تصرف القضاة واألوصياء ؛ فإنه يف أعيان أو منافع ال يقتضي انتفاعهم: وقولنا 

  .نتفاع املالكنييتصرفون النتفاع أنفسهم ، بل ال
  .خيرج اإلباحات يف الضيافات ؛ فإن الضيافة مأذون فيها ، وال ميلك عوضا عنها" والعوض عنه: "وقولنا 

  .االختصاص باملساجد ، والربط مقاعد األسواق ؛ إذ ال ملك فيها مع التمكن من التصرف: وخيرج أيضا 
هلم امللك ، وليس هلم التمكن . يعرض للمحجور عليهم إشارة إىل أنه قد يتخلف ملانع"من حيث هو كذلك : وقولنا 

  .من التصرف ألمر خارجي ؛ فالقبول الذايت حاصل ؛ فال ينافيه العارض اخلارجي
واعلم أن هذا خمتص بامللك املقيد ، الذي ال يطلق عليه امللك إال توسعا وهو ملك العباد ملا ينسب إليهم ، واملالك يف 

  .احلقيقة هو اهللا تعاىل



وإن أطلق توسعا ، وجتوزا بعد - ال يتقرر يف حق العباد ملك الرقاب : والعبارة إلمام احلرمني يف الشامل : قد قال أئمتنا و 
-أن ذكر أن املرتضي عنده يف معىن امللك أن املالك للشيء ، ومن جيوز له فعله إذا كان مقتدرا عليه ، ويندرج يف ذلك 

  .ذكره يف أثناء مسألة خلق األفعالملك اهللا ، وملك البشر  -على ما ذكر
  : فصل 

  .إذا عرفت حقيقة امللك فنذكر حقائق ألفاظ يكثر ترددها يف ربع البياعات
  .الذمة ، وستعرفها يف باب الفرائض ؛ ألنه ا أمس: منها 

ا الباب عبارتان هنا أن االنعقاد والصحة يف هذ. الصحة ، وقد أغنانا األصوليون عن تعريفها ؛ غري أنا نعرفك: ومنها 
  عن معرب واحد وال شك أن االنعقاد أثرها ؛ فكأنه

_________  
  .زيادة وإن شئت قلت" ب"يف  1
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

ال جمازا ، أنه منعقد ، إ: عرب باملؤثر عن األثر وعكسه ؛ فكل صحيح منعقد ، وكل منعقد صحيح ، وال يقال يف الفاسد 
  .هذا عقد فاسد ؛ حيث ال عقد حقيقي ، ولكن صورة عقد: فيقال 
وال . النفوذ وهو عبارة عن انعقاده مؤثرا يف احملل مبينا حلكمه والباطل والفاسد مبعىن واحد عندنا ال ينفذ له حكم: ومنها 
  .يثبت

يكون من جانبني ، وقد يكون من جانب واحد الالزم وهو ما ال يقبل الفسخ ، أو ما ال يتمكن من إبطاله قد : ومنها 
  .اجلائز عكس الالزم: ومنها 
  .الفسخ ، حل ارتباط العقد: ومنها 
االستقرار ، عبارة عن األمن من سقوط امللك بسبب انفساخ العقد ، أو فسخه ؛ فإن امللك مستقر يف كل من : ومنها 

  .بالعيبالعوضني بعد قبضه ، وإن مل يؤمن زوال امللك بسبب الفسخ 
 -على وجه الصحة-ويف تعليق البندنيجي أن املستقر ما ال خيشى سقوطه بزوال سببه كثمن املبيع بعد قبض املبيع 

  .واألجرة بعد انقضاء املدة ، واملهر بعد الدخول ، والعوض يف اخللع ، وقيم املتلفات ، وأروش اجلنايات
  يف العقد ، أو اإلجياب هو األصل والقبول فرع ؟اإلجياب والقبول هل مها أصالن : فائدة 

رمحه اهللا حكاية خالف يف ذلك ، ومل أر ذلك يف كالم  1ورأيت يف كالم الشيخ اإلمام العالمة مشس الدين بن عدالن
  .غريه ، وقد كان رمحه اهللا عمدة من عمد املذهب يرجع إليه نقال وتصرفا

  بعتك ، هل: فقال البائع - يعين : ي ما إذا قال املشرت : وعليه بين بعضهم -قال 



_________  
حممد بن أمحد بن عثمان بن إبراهيم بن عدالن بن حممود بن الحق بن داود وشيخ الشافعية مشس الدين الكناين  1

املصري املعروف بابن عدالن ، ولد يف صفر سنة ثالث وستني وستمائة ، قال اإلسنوي كان فقيها إماما يضرب به املثل 
فقه عارفا باألصلني والنحو والقراءات ذكيا نظارا فصيحا يعرب عن األمور الدقيقة بعبارة وجيزة مع السرعة واالسرتسال يف ال

  .دينا سليم الصدر كثري املروءة
 333/ 3، الدرر الكامنة  341/ 15، حسن احملاضرة  168/ 2، الوايف  340، اإلسنوي  54/ 3ابن قاضي شهبة 

  .164/ 6، شذرات الذهب 
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

  .باألول صح ، وإن قلنا بالثاين مل يصح ؛ ألن الفرع ال يتقدم على أصله: ينعقد ؟ إن قلنا 
  : قاعدة مستنبطة : قلت 

  .كل قبول جائز أن يكون بلفظ قبلت ، وباللفظ احملاكي للفظ اإلجياب أو املرادف للفظ اإلجياب
قبلت ، أو نكحت ، أو تزوجت ، : فتقول يف جواب بعتك ، قبلت ، أو ابتعت ، أو اشرتيت ، ويف جواب أنكحتك 

  .وحنو ذلك على ما حترر يف الفقهيات
إن : وال يتعني اللفظ احملاكي إال يف مسألة واحدة ، ويف غريها على خالف فيه أما املسألة ازوم ا ؛ فإذا قال هلا 

وال يكفي شئت بدل  - على ما اقتضاه كالم اإلمام والغزايل- ضمنت : فأنت طالق فال بد أن تقول ضمنت يل ألفا 
  .صرح به األصحاب ، وال قبلت ، صرح بن ابن الرفعة ، وناقش فيه الرافعي زاعما أن كالمه اقتضى أنه يكفي- ضمنت 

ل وااللتزام دون املفتقر إىل أصل فمراده بالقبول املراد بالضمان ، هنا القبو : والرافعي مل يقتض كالمه ذلك ؛ وإمنا قال 
  .نبه عليه الوالد - غري معرتض على لفظه-االلتزام 
  القول بأن لفظ قبلت ال يكفي ، فيه نظر ؛ فإن املعلق عليه هذا الضمان ال لفظه ؛ فلم ال يكفي قبلت ؟: وأقول 

  .وأما املختلف فيها
  .لت األلف ، صحفقالت قب: خالعتك بألف : إذا قال : فمنها 

اختلعت واألجنيب ال : ال بد أن نقول : ويف فتاوي القفال ، أن أبا يعقوب غلط ؛ فقال يف حق املرأة : قال الرافعي 
  .حيتاج إليه

  وقد وقفت على فتاوى 1هذا كالم الرافعي ، وأبو يعقوب هو األبيوردي
_________  

خترج بأيب طاهر الزيادي وصنف التصانيف السائرة والكتب  يوسف بن حممد أبو يعقوب األبيوردي ، قال املطاوعي 1



الفاتنة الساحرة ، وما زالت به حرارة ذهنه وسالطة ومهه وذكاء قلبه حىت احرتق جسده ومن تصانيفه املسائل تفرغ إليه 
/ 5السبكي  ، 199/ 1أحسبه تويف يف حدود األربعمائة ابن قاضي شهبة : الفقهاء وتنافس فيه العلماء ، قال السبكي 

  .328/ 13معجم املؤلفني  109، العبادي ص 392
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

القفال ، وليس فيها زيادة على هذا ، وقد فهم منه الوالد أن أبا يعقوب يشرتط لفظ اختلعت ليوافق لفظ خالعت ، 
  .اختلعت ؛ غري أنه يدفعه شيئان: ن تقول ال بد أ: وهذا يدل عليه قوله يف حق املرأة 

قبلت األلف ؛ فإنه لو كان املراد اشرتاط لفظ اختلعت دون قبلت مل حيتج إىل : لفظ األلف يف قول الرافعي : أحدمها 
  .ذكر األلف

ابن الرفعة يف أنه لو كان املراد توافق اللفظني مل نفرق بني املرأة واألجنيب ؛ فالذي أفهمه من هذا ما فهمه : والثاين 
اختلعت ؛ ألن حظه منه قبول املال فكفى ، وال  : ، وفرق بني املرأة واألجنيب بأن األجنيب ال حيتاج أن يقول " املطالب"

فإن الطالق من حيث كونه واقعا عليها هلا فيه حظ ؛ فاشرتط لفظ من قبلها يدل على قبول : كذلك الزوجة ، يعين 
  .غري مسند إىل املال ، أو اختلعتقبلت مطلقا - العقد ، بأن يطلق 

  : سلمه اهللا وأطل بقاءه فقال فيما كتبه إيل " شيخ اإلسالم"وهذا الذي فهمته ، هو الذي فهمه شيخنا األخ أبو حامد 
  : القول يف شرائط املبيع 

ا للعاقد أو ملن يقع أن يكون طاهرا منتفعا به ، مقدورا على تسليمه مملوك: وهلم يف عدها اختالف ، واملشهور أا مخس 
  .له العقد ، معلوما

  .ومنهم من اكتفى الشروط كانت القدرة زائلة ، هذا يؤول إىل الدور
فإن الغرض تعريف تلك الشروط الشرعية ، ولنا هنا لتحقيق العبارة عن شرائط املبيع ؛ فإنا مكتفون بفهمها ، متكلمون 

  .على فصول أخر - بعدها- 
  : فصل 

شرط حصول املشروط ؛ وإمنا الالزم انتفاء املشروط عند انتفائه ؛ فال يلزم من اجتماع شروط البيع ال يلزم من حصول ال
صحة البيع ، بل ال بد من صفات يف العاقد واملعقود عليه ، ومع ذلك قد ميتنع البيع ألسباب أخر ؛ إال أن تلك 

  .م اعتمادها عند ذكر أركان العقد وشروطهاألسباب خارجة عن صفات املبيع والبائع واملشرتي والصيغة ؛ فال تلز 
  : ويظهر هذا بأنه رب مستجمع هلذه الشروط ال يصح بيعه ، وهو يف مسائل 
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

واهلدية ، وال جيوز  األضحية إذا أهدى من حلمها إىل غين أو تصدق على فقري فهو ميلكه ، وله التصرف فيه باهلبة: منها 
  .البيع

  : فصل 
  : وهو يف مسائل . قد جيوز البيع ، ولكن من شخص دون شخص

  .بيع رقبة املوصي مبنفعته ، ثالث األوجه وهو األصح ، يصح من املوصي له دون غريه: منها 
  .هبيع املشرتي املبيع قبل انقضاء اخليار من البائع صحيح ومن غريه باطل على خالف في: ومنها 
  .يصح ، وقيل ال يصح إال بإذن القاضي ، وهو الصحيح: من الغرماء ، قيل  - احملجور عليه-بيع املفلس : ومنها 
  .بيع املغصوب من قادر على انتزاعه صحيح على الصحيح ، ومن غريه باطل: ومنها 
  .من مالك الشجرة -بيع الثمرة قبل بدو الصالح : ومنها 
  .، والصحيح ال ، كما لو باعها من غريهيصح من غري شرط القطع : قبل 

لو اختلط محام مملوك بغريه ، وعسر التمميز فليس لواحد منهما التصرف بيع أو هبة من ثالث ، أما من اآلخر : ومنها 
  : فوجهان 

:  وجهان املستعري للغراس والبناء له أن يبيع من املعري وبالعكس ، وللمعري بيع األرض من ثالث ، ويف املستعري: ومنها 
  .أضحهما كذلك

  .1]الصحيح[إال أن يبيعه من نفسه فيصح على  - على اجلديد-بيع املكاتب باطل : ومنها 
  : فصل 

  .نتكلم فيه على وقف العقود
_________  

  ".ب"سقط يف  1
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

القطع بانتفاء الصحة ، وحيتمل الشك والوقف فيها  1]حيتمل[، وإن شك فيه  إذا حتقق انتفاء شرط حتقيق انتفاء الصحة
  .إىل البيان



  .بيع الفضويل حيقق انتفاء امللكية فاجلديد بطالنه: مثال األول 
بيع مال األب على ظن أنه حي فإذا هو ميت ، وأكثر املسائل أنه هل يعترب الظاهر ، أو ما يف نفس : ومثال الثاين 

  .قد قدمناه يف القواعد املطلقةاألمر ؟ و 
وقف : الوقف وقفان : وقف العقود ، ويقال : يعرب عنهما بقويل - أن القولني فيها ويف بيع الفضويل  - هنا- غري أنا نقول 

وفاقا للشيخ اإلمام ، وخالفا لإلمام ؛ . فاملوقوف منه كون العقد صحيحا- صحة ، كما يف بيع الفضويل على القول به 
  .الصحة ناجزة ، واملوقوف على اإلجازة ؛ إمنا هو امللك ونقله عن الرافعي ساكتا عليه: حيث قال 

على وقف العقود كالما مبسوطا - رمحه اهللا يف باب التفليس من تكملة شرح املهذب  2]الوالد[وقد تكلم الشيخ اإلمام 
  .، أنا أخلصه هنا مع زيادات

الوقف أصنافا بيع  - يف بيع الغرر ، ويف الكالم على عتق الراهن على ما حتصل من كالمه- جعل اإلمام :  3]فأقول[
الفضويل ، وبيع مال األب احلي املظنون احلياة ، وبيع الغاصب ، وبيع الراهن واملرهون ، ويقرب منه بيع املفلس ، 

  .املريض
ا لو باع مخرا ، أو نكح إذا أورد العقد على غري قابل ملقصوده فهو باطل قطعا ، وال وقف فيه كم: ويظهر أن يقال 

  .إنه متوقف على ختلله أو انقضاء عدا ، بل جيزم ببطالنه: معتدة ؛ فال يقال 
أن الوقف وقفان ؛ وقف صحة ، ووقف : وإن كان املعقود عليه قابال للمورد ؛ فهو الذي يدخل فيه املوقف والتحقيق 

  .جدر بالفسادتبيني ، وال يلزم من فساد األول فساد الثاين ؛ إذ األول أ
  : أما وقف الصحة 

  .فهو الذي مل يصدر العقد فيه من أهله ، أو صدر من أهله ؛ ولكن مع قيام مانع
  .هو املوقف على أمر يوجد يف املستقبل: ولك أن نقول 

_________  
  .فيحتمل" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  ".ب"سقط يف  3
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  األشباه والنظائر
  ربع البيع القول يف قواعد
  : مث هو درجات 

  .1]أبعدها عن الصحة ما صدر من غري أهله ، وسهل نقضه ، وهو بيع الفضويل والثاين[
ما صدر من غري أهله ؛ غري أن نقض صعب كتصرف الغاصب بالبيع والشراء تصرفات كثرية عسر تتبعها ، واألول أوىل 



  .لثاينبالفساد من الثاين ؛ ألن الضرورة قد تلجئ إىل تصحيح ا
يف اجلديد يف الثاين وليس لنا يف بيع الفضويل ؛ إال قول قدمي ؛ غري أن الصحيح يف البطالن ؛ : ومن مث كان لنا قوالن 

ألن القول فيه الصحة ، مع القول يف الفضويل بالبطالن ، يفضي إىل اعتبار الشرط بعد املشروط ، وقد أمجع العقالء 
  .على أن الشرط مقدم أو مقارن

  : لثة الثا
ما صدر من أهله غري أن يف مانعا مينع نفوذه كتعلقه برقبة مورد العقد ، وكذا بذمته مع الرقبة على وجه ، وهو بيع العبد 

إن اختار الفداء : اجلاين ، فالصحيح بطالنه وإن اختار السيد الفداء وفاقا للشيخ اإلمام ، وخالفا للبغوي ؛ حيث قال 
  .صح

وي سواه ، وهو ضعيف ؛ ألن اختيار الفداء ال يلزمه وله الرجوع عنه ، وال ينبغي أن يبطل حق ومل يذكر الرافعي والنو 
  .اين عليه بالتزامه أن يفرق بني املوسر واملعسر ؛ فإن تعلق احلق أن منع فال يدفعه اليسار

ال حاجة إىل عزوة إىل : الناس ورمبا قال بعض [كذا عزاه الرافعي إىل التتمة - أن بيع اجلاين موقوف : ويف التتمة قول 
  .وهو القول القدمي يف بيع الفضويل 2]التتمة
  .وأنه مقول به مع القول ببطالن بيع الفضويل -ال قدمي- وقد عرفناك ما تعرف به أن هذا جديد : قلت 

  : الرابعة 
  صادر من أهله مع املانع إال أن املانع فيه دون اجلناية ؛ وذلك كبيع املرهون ، 

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"سقط يف  2
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

ففيه ما قدمناه من احتمال اإلمام ، ويف هبته وجهان يف اجلديد ويف عنقه األقوال املعروفة أصحها الفرق بني املعسر 
  : واملوسر 
  : اخلامسة 

وي قوة املانع قبله ؛ وذلك الحتمال أن يتبني باآلخرة اندفاع املوجب له ، وهو  صادر من أهله غري أن املانع يف غري ق
كتصرف املفلس ؛ فإنه قد تبني باآلخرة أنه مل مينع حق الغرماء ، وليس كالرهن ؛ فإنه يتعلق بكل املرهون ومن مث قال 

مل القدر الفاضل وخالفه الشيخ اإلمام ، إذا تبني باآلخرة فاضل عن دينه فتبني أن احلجر مل يش: ابن الرفعة يف املفلس 
يف أنه هل ينقض من تصرفاته األضعف . بل مشل الكل وهو االرجح ويشهد خبالفهما اختالف األصحاب: وقال 



  .فاآلخر-وفيه داللة للشيخ اإلمام . فاألضعف وهو الصحيح
دام على التصرف اعتمادا على بقاء تصرف املريض فهو أقرب التصرفات إىل الصحة ؛ ألنه ال حيل له اإلق: السادسة 

  .احلياة ، واملفلس ممنوع ، ملراغمته بالتصرف ما شرع احلجر ألجله
  .وهذه فروع مما يلحق مبوقف العقود

: إذا قسم احلاكم مال املفلس ، مث ظهر غرمي ؛ فالظاهر أن القسمة ال تنقض ، ويشارك من ظهر باحلصة ، وقيل : منها 
  .تنقض

  .إمنا يؤخذ باحلصة: أعسر بعض اآلخذين قدر كالعدم وجعل الغرمي اآلخر كأنه أخذ كل املال ، وقيل لو : فعلى األول 
  هذا اخلالف يف بعض الورثة يقر بدين وينكر البعض ، هل يؤخذ من املقر الكل أو باحلصة ؟ 1]ويظهر[

 -خيرج مجيعهم من الثلث- يت دفني فأخرجنا الثلث بالقرعة مث ظهر للم -ال حيتملهم الثلث-إذا أعتق عبيدا : ومنها 
فيحكم بعتقهم مجيعا ، ومن يوم إعتاقهم ترجع إليهم اكسام ، وال يرجع الوارث ، مبا أنفق عليهم ، كمن نكح فاسدا 

  .ال يرجع بالنفقة ولو ظهر دين مستغرق فالعتق بالقرعة باطل -على ظن الصحة- 
_________  

  .ونظري" ب"يف  1
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  باه والنظائراألش
  القول يف قواعد ربع البيع

فلو بدأ  - على ما صححه الرافعي وغريه-إذا باع العدل الرهن بثمن املثل ، مث زاد راغب قبل التفرق انفسخ البيع : ومنها 
الراغب قبل التمكن من بيعه فالبيع األول حباله ، أو بعده ؛ فقد ارتفع العقد ، فال بد من عقد جديد ، ويف طريقة 

  .الصيد ال يف أنا نتبني أن البيع حباله
العفو موقوف ويؤخذ املال يف احلال : جىن على املرهون فعفا على مال فليس للراهن العفو حلق املرن ويف قول : ومنها 

  .حلق املرن ؛ فإن انفك الرهن رد إىل اجلاين وبان صحة العفو ؛ وإال بان بطالنه
  .نكاح املرتابة ، وسيأيت: ومنها 
أردت إنشاء الضمان عنهم ؛ : ألق متاعك وأنا الركبان ضامنون ، وقال : عند خوف غرق السفينة - لو قال : ومنها 

  .العقود ال توقف: ونازع فيه الرافعي ، وقال . فعن بعض األصحاب أم إن رضوا به ثبت املال
  .ولينظر كالم اإلمام يف ذلك يف باب عقود الضمان

؛ فإن أسلم فيها استمر النكاح ، وإال تبني  1]يف العدة[وثنيني بعد الوطء ، انتظرنا إسالم اآلخر من أسلم من ال: ومنها 
  .حصول الفرقة من حني إسالمه ؛ فلو طلقها قبل متام العدة فالطالق موقوف

  .أسلمت حتت عبد وثين وعتقت وهي مدخول ا: ومنها 



  .2وليات للفسخأسلم من أربع ، وختلف أربع وثنيات تعني األ: ومنها 
  .على وقف العقود -لإلمام-عتقت حتت عبد ؛ فلها اخليار ، واملسألة فيها ختريج : ومنها 
  .خلع املرتدة موقوف إن أسلمت قبل تبني صحته: ومنها 
  .ذبح أجنيب أضحية معينة بالنذر أو هديا معينا ، بعد بلوغ النسك ، وقع املوقع: ومنها 

  .حية أن جيعلها عن الذابح ويغرمه كمال القيمة ، بناء على وقف العقودوفيه قول قدمي أن لصاحب األض
_________  

  ".ب"وبعد املثبت من " أ"يف  1
  .للفسخ على الفور" ب"ويف  2
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

  : فصل 
هو املوقوف على أمر تبني : قل . وإن شئت. ظاهرافهو الذي يصدر العقد فيه من أهله باطنا ال : أما وقف التبني 

  .وجوده فيما مضى
  .وال خيفى أنه أقرب إىل الصحة من القسم قبله ولذلك كان صحيحا ؛ إما جزما وإما على الصحيح

  : وفيه مسائل 
  .بيع مال األب امليت املظنون احلياة ، الصحيح الصحة: منها 

  هل العمل بالظاهر أو مبا يف نفس األمر ؟: يف قاعدة  - اعد املطلقةيف القو - وقد تقدم الكالم يف ويف نظائره 
  .الطالق املبهم ؛ فإن تزوج مينع من قربان زوجته إىل أن يتبني وكذلك يف مسألة الغراب: ومنها 

  .فالوقف وقف تبني - وهو الصحيح- مث التعيني إن مل يكن طالقا 
درهم وال يدري أا عشرة آصع ؛ فالصحيح الفساد ، للجهل بعتك هذه الصربة بعشرة كل صاع ب: لو قال : ومنها 

  .باملقابلة
  .وعلى القول بالصحة فهو موقوف لتحقق املقابلة وهو من وقف البيان

يف الربا لو باع صربة بصرية متساوية وخرجتا متساويتني صح ؛ وإال فاألصح البطالن وعلى الصحة يوقف لبيان : ومنها 
  .املماثلة
إن مل يكن فنصييب حر : إن كان هذا الطائر غرابا فنصييب حر ، وقال اآلخر : ال أحد الشريكني املعسرين إذا ق: ومنها 

  .، أو بان حكم بعتق النصف 1ال حيكم عتق نصيب واحد منهما ، والوالء موقوف- ، ومل يعرف 
الزم النقيضني يف أن هذا الوقف  يف قسم أصول الدين يف مسألة - إن شاء اهللا تعاىل- ولنا حبث سنذكره عند ذكر املسألة 



  ، هل هو وقف تبني ؟
  .أصح األقوال يف مال املرتد أنه موقوف: ومنها 

_________  
  .زيادة فإن اشرتاه أحدمها" ب"يف  1
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

  .الصحيح أنه موقوف: ملك املبيع يف زمن اخليار : ومنها 
  .قبل على وقف العقود ، وقيل بالتبني: نكاح املرتابة باجلمل :  ومنها
ال فعلى هذا ، : للورثة إمساكها والوفاء من غريها ، وقيل : لو عني املريض عينا تباع ، ويويف منها دينه ؛ فقيل : ومنها 

  .املبيع وإال انربم فإن وفوا فلهم نقض- موقوف : باطل ، وقيل : لو باعها الوصي قبل استئذان الورثة ؛ فقيل 
  .ليس هذا وقف تبني ، بل وقف صحة: وقد يقال 

العتق يشمل مجيعها ،  1ملك قريبة تزوجيها ؛ فإن ظهر أن ذلك. إذا جنز املريض عتق أمته اليت ال ميلك سواها: ومنها 
  .يتقيد ثبتت الصحة :إنه ابتداء عطية ، وإن قلنا : تبني بطالن النكاح إن مل جيز للوارث ، وكذا إن أجاز وقلنا 

  -وهو ظاهر احلال-ومنع ابن احلداد التزويج ؛ ألن عتقها موقوف ورمبا ال تعتق كلها 
  فعلى هذا لو كانت مجيعها خترج من الثلث ؛ فهل تزوج أم ال ؟

  .لإلمام فيه احتماالن والقائلون بالصحة قاسوا التزويج على جواز التصرف يف املتربع به - الحتمال تلف املال - 
اجلارية ، حىت ال ينفذ تصرف املتهب  - وعن الشيخ أيب علي أن من وافق ابن احلداد حيتمل أن يطرد ذلك يف هبة 

  .القابض ، إذا كان ذلك التصرف ال حيتمل الوقف وال حيل له الوطء
أنه  - لك غريهمال مي- يف باب عتق العبيد ال خيرجون من الثلث فيمن أعتق ستة أعبد  - للروياين-ووقع يف البحر : قلت 

  .ال حيكم بعتقهم ، جلواز أن يظهر دين ، وال برقهم ؛ جلواز أن يستفيد ماال وأكسام موقوفة أيضا
  .ال حيكم بعتقهم قبل موته جلواز أن يتلف ماله ؛ فال يصل إىل ورثته - خيرجون من ثلثه-ولو كان للمعتق مال 

  .وهذا يوافق ما نقل ابن احلداد ، وأحد احتمايل اإلمام
ونزيد عليهما ؛ فإن ذلك خمصوص بالنكاح ملا فيه من االحتياط ، وهذا عام ؛ فالوجه تأويله على أنا ال حنكم بعتقهم ، 

  وتوافق. عتقا ، ورقا يستقر قراره-وال برقهم 
_________  

  ".ب"سقط من  1
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

  .ملا تكلم على املرض املخوف - عبارته قول الرافعي
أنا حنجر على املريض يف التربع بالزائد على الثلث وال ننفذه ؛ لكنه لو فعل مث بريء ، تبني صحة التربع ؛ فإن ذلك مل 

  .يكن خموفا
ة إن أنا ال ننفذه ، يوافق قول ابن احلداد ، والوجه تأويله على ما ذكرناه ؛ وإال فهو موقوف على إجازة الورث: فظاهر 

  .أدى احلال إىل املوت وإال فالتصرف نافذ من كل وجه
إذا عرفت هذا تبني لك به تردد يف تصرف املريض ، وموقوف هو حىت جييء يف بيعه القوالن يف وقف العقود ويلحق 

  .أو صحيح بناء على متام السبب حال التصرف - بالقسم األول ، وهو وقف الصحة ، وقد قدمنا ذلك
  . إجازة الورثة ؟ ويكون رد الوارث مبثابة أخذ الشفيع من حينه ، وليس مستندا إىل وقت البيعوإن كان ماله إىل

  .ال فارق بينهما إال أن الشفيع يقرر عقد البيع ، وهذا يرد ؛ فيكون كالرد بالعيب يرفع من حينه
يف كتاب العتق قولني فيما إذا رد " ثورةالفروع املن"وقد يقال يف الرد بالعيب تقدير ما ؛ أال ترى أن إمام احلرمني حكى يف 

  .الزيادة ثبتت مث ردت ، أو تبني أا مل تنفذ: الوارث الزيادة على الثلث هو نقول 
  .فهل تبني بطالن العقد" يف الوسيط"قال : إذا اكتفينا بظاهر الصربة فتبني حتته دكة : ومنها 
فلو تغري على الندور ؛  - إذا كان مما ال يتغري- ة السابقة كاملقارنة إذا منعنا بيع الغائب فالرؤي: قال يف الوسيط : ومنها 

  .فهل يتبني بطالن العقد ، أو يكتفي باخليار ؟ فيه خالف صحح النووي الثاين
  .ظاهر كالمهم أن اللعان يقع يف الردة ، وميكن أن يكون ذلك يف مدة اإلمهال: ومنها 
  .مث محلت منه ، فإا تعتد باحلمل - بشبهة-أجنيب يف العدة مث وطئها . إذا طلق رجعيا أو بائنا: ومنها 
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

  : فصل 
  .يف اإلقدام على العقود الفاسدة

 1صيةعند الكالم على الو - وقد تردد كثري من املتأخرين أهو حرام ، أم حالل ؟ وذكر الوالد رمحه اهللا يف باب الوصية 
الوصية بأكثر من الثلث باطلة ، أو إن اإلجازة ابتداء عطية فهي حرام : إن قلنا : أنه ينبغي أن يقال : "بأكثر من الثلث 

  .؛ ألا عقد فاسد ، قصد به حتقيق حكم غري مشروع انتهى



، مل يثبت مقتضاه عليه فهذا ضابط جيد يف حترمي فاسد التصرفات ، وأنه ال حيرم منها ما صدر تالعبا ، وال قصد فيه 
عند الكالم فيما إذا مجع بني األختني ، بعدما ذكر أن  2]فقال[مث ذكر يف كتاب النكاح نظريه . وهو قضية كالم الغزايل

أن اإلقدام على العقد الفاسد حرام ؛ ألن حقيقة اجلمع . }َوَأْن َجتَْمُعوا بـَْنيَ اْألُْختَـْنيِ {: ابن الرفعة أخذ من قوله تعاىل 
  .بالوطء غري ممكنة ؛ إمنا املمكن بالعقد

من غري حتقيق معناه ؛ فهذا -إن احلق ما قاله الغزايل إنه مىت قصد حتقيق املعىن الشرعي فهو حرام وإن قصد حتقيق اللفظ 
حلق من مالعبة الزوجة وحنوه ، فال حيرم ، وإال فيحرم ، إذ ال حممل غري ا - ليس بعقد ، ومع ذلك إن كان له حممل- لغو 

  .الشرعي ، أو التالعب وكالمها حرام
كل عني ثبت ملن هي حتت يده حق حبسها ليستويف ما وجب برهنها ، أو بسبب العمل فيها ، ال جيوز ملالكها : قاعدة 

  .بيعها بغري إذن صاحب اليد إال بعد وفاء احلق
  : وفيه نظائر 

  .املرهون: منها 
  .صح بيعه قبل توفية األجرةالصباغ إذا صبغ الثوب ؛ فإنه ال ي: ومنها 

  .ومنهاك القصار إذا قصر الثوب ، ال جيوز بيعه ، قبل توفية األجرة
  .أثر ؛ فال حق له يف حبسها: وإن قلنا  - القصارة عني : إن قلنا 
  لو استأجر صباغا ليصبغ له ثوبا ، وسلمه إليه أو صائغا على عمل ذهب: ومنها 

_________  
  .املوصي" ب"يف  1
  ".ب" سقط يف 2
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

  .ألن له حبسه إىل أن يعمل فيه ما يستحق به العوض - صرح به املتويل وغريه-وحنوه فليس له بيعه ما مل يقبضه 
استحق العامل أن  أنه ال يصح ؛ ألن املساقاة عقد الزم ، وقد - يف بيع األشجار املساقي عليها-وعليه خيرج ما قبل 

  .ومن خرجها على بيع العني املستأجرة ؛ فقد غفل عن مالحظة هذا األصل. يعمل فيها ما يستحق به أجرا
  : سؤال 

مملوكا . شرط املبيع أن يكون طاهرا منتفعا به ، مقدورا على تسليمه: "هذه القاعدة ترد نقضا على قولنا : لعلك تقول 
  .غري مطرد -إذن- روط موجودة يف الثابت حق حبسها ، مث ال جيوز بيعها ، فالتعريف فإن هذه الش"ملن وقع العقد له 

شرط القدرة على التسليم ؛ فإن عدم القدرة قد يكون حسيا ، وقد يكون شرعيا ،   1أنا ذكرناه خارجا عن: واجلواب 



  .كاملرهون
ريفا للمبيع ، ولكن شرائط له ولذلك واعلم أنه ال يلزم من وجود الشرط وجود املشروط ، وهذه األوصاف ليست تع

  .جتتمع
  .مث ال جيوز البيع يف صور

دون  - األضحية إذا أهدى حلمها إىل غين ، أو تصدق به على فقري فإنه ميلكه ، وله التصرف فيه باهلبة واهلدية : منها 
  .البيع

  : أصل مستنبط 
ولكن ضرورة - حقه على التمام والكمال كل منهما يست: إذا تعلق بشيء واحد حق اثنني فصاعدا ؛ فهل نقول 

  االزدحام أدت إىل التناصف ، أو إمنا يستحقه بقسطه منه ؟
وكان الشيخ اإلمام رمحه اهللا يرتدد فيه ، ويرجح األول وينصره ، وقد ذكره يف باب الوقف ، ويف أماكن من نظائره حىت 

  .انتهى إليه بصره ، وأطنب يف تقريره يف كتاب موقف الرماة
_________  

  .خارجا بشرط" ب"يف  1
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

يف باب األقضية واليمني مع الشاهد " النهاية"بعد وفاته رمحه اهللا من كالم ابن سريج ما يشهد له يف كتاب  - أنا- ورأيت 
ثالثة الوقف يصرف أثالثا ؛ فتجدد ولد وولد فصار أرباعا  ، مث أوالد أوالده وكانوا 1عندما ذكره ما إذا وقف على أوالده

؛ فإن حلفوا وقفنا ربع الوقف من حني والدته وبقينا يف يد احلالفني ثالثة أرباعه كما كان ؛ فإن بلغ ونكل عن اليمني ، 
ت وخيرج هذا اجلديد فاملنصوص للشافعي أن ما وقفناه مردود على األولني ، فتعود القسمة أثالثا كما كان: قال اإلمام 

  .من البني
الربع املوقوف يصرف إىل األولني ؛ فإم ال يدعونه بل هم معرتفون أنه للولد اجلديد ، وقد تعذر الصرف : "وقال املزين 

  ".إليه بسبب نكوله
مستحقني كان األولون : واملقدار الذي ذكره األصحاب لنصرة النص ما حكوه عن ابن سريج ؛ فإنه قال : "إىل أن قال 

مجيع الوقف قبل وجود هذا املولود فإذا وجد دخل استحقاقه على األولني دخول العول وكل استحقاق يطرأ على 
جهة العول ، وهذا يناظر الديون  2]تعذرت[استغراق فهكذا يكون مث استحقاق العول يوجبه التصرف إىل املستغرقني إذا 

هي مصروفة إىل الدين ؛ فلو ظهر ألف آخر الرتكة بينهم ؛ فلو أسقط والرتكة إذا كانت الرتكة ألفا والدين ألف ؛ ف
  ".انتهى"صاحب الدين الظاهر حقه ، فصاحب األول يستغرق حقه 



على أنه . وهو نص يف مذهب الشيخ اإلمام ، ورددت لو وقفت عليه يف حياته ؛ ألدخل على قلبه سرورا بإيقافه عليه
  .نقل يف كتاب موقف الرماة يقرب منه

  : يف القاعدة فروع و 
ال يعزر والناس : "إذا محى اإلمام أرضا ، فدخل واحد من الرعية فرعاه ومنع غريه قال القاضي أبو حامد : منها 

: على أن موضع انتفاء التعزير كونه استيفاء ، ووجهه أنه إمنا استوىف حقه قال  - رمحه اهللا- يسشكلون هذا ، ومحله الوالد 
  .ىت يكون كالتصرف يف العني املشرتكة فيعزر بل هو يستحقه وغريه أيضا يستحقهوال تقول بأنه مشرتك ح

  .وأما منعه الغري فيعزر عليه: قال 
 - أو للثاين -بسبقه- لو زال ملك املشرتي مث عاد بعوض وأفلس ؛ فهل حق الرجوع يف عني املبيع للبائع األول : ومنها 

  أم يشرتكان ويضارب كل بنصف - لقرب حقه
_________  

  .أوالد أوالده" ب"يف  1
  .تعددت" ب"يف  2
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  القول يف قواعد ربع البيع

فيها ، واألرجح عندي الثاين ، وذكر اإلمام يف  -الرافعي والنووي والوالد- الثمن ؟ فيه أوجه ال تصحح للمشايخ الثالثة 
لثبوت احلق لكل منهما على التمام بدليل أنه لو عفى األول كان احلق للثاين النهاية أنه لقياس ، وعلى الثالث إمنا اشرتكا 

  ".يف النهاية"صرح به اإلمام  - وجها واحدا- 
  .لو عفا الثاين فهل لألول الرجوع ؟ فيه وجهان مبنيان على ما لو زال ، وعاد بال عوض: قال 

  .مصرح به يف الرافعي وغريهوالقول بأن احلق لألول إمنا هو بناء على ذلك ، كما هو : قلت 
  .أيضا عند عفو الثاين األخذ ؛ ألنا إمنا نفرع على ثبوت أصل الرجوع له-فخرج من هذا أن األول 

  .يف الشفعة: ومنها 
  .كالطالق والعتاق واإلبراء والظهار والنذر" كل تصرف يستقل به الشخص ينعقد بالكناية مع النية: "قاعدة 

اد كالنكاح والبيع املشروط فيه اإلشهاد والرجعة ، على اخلالف يف احتياجها إىل اإلشهاد وكل تصرف حيتاج إىل اإلشه
وإليه  - عند الغزايل- الكناية إال إذا توفرت القرائن يف البيع املشروط يف اإلشهاد على الظاهر  1وحكم احلاكم ال حيتاج إىل

  : مال الرافعي حيث توقف يف قول األصحاب 
  .معتال بأن القرائن رمبا تتوفر فتفيد االطالع على ما باطن الغري-النيات  الشهود ال اطالع على

: وعندي أن اجلريان على كالم األصحاب أصح ؛ فإنه ال انضباط للقرائن وذا صرح اإلمام يف كنايات الطالق قائال 



وال يعارضه ما نقله عنه . ليس من قواعد الفقه فتح أمثال هذا ، وهو يف القصود عسر جدا ، فحسمنا هذا الباب حسما
  من أن اخلالف يف انعقاد البيع بالكناية مع النية حمله إذا عدمت القرائن فإن توفرت وأفادت 1الرافعي

_________  
  .زيادة يف البيع" ب"يف  1
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  القول يف قواعد ربع البيع

 البيع املقيد باإلشهاد ، فإن يف اإلشهاد تقييدا ليس فيما بني التفاهم ، وجب القطع بالصحة ؛ ألن هذا يف غري
  .املتخاطبني

فإن النكاح تقييدا  - وإن توفرت القرائن- يف البيع من أن النكاح ال يصح بالكناية  -أيضا- وال يؤيده ما نقله عند الرافعي 
  .يزيد على ما يف البيع املقيد باإلشهاد - واحتياطا

  .فالصور ثالث
  .وال ينعقد وإن توفرت القرائن ، ملا فيه من اإلشهاد ومن االحتياط له: النكاح 

وينحط عنه من حيث أنه ال يطلب فيه من  -من حيث اشرتاط اإلشهاد-يشابه النكاح : والبيع املقيد باإلشهاد 
خالف ما  - ندناع -الصحة والظاهر - عند توافر القرائن- الظاهر : االحتياط ما يطلب يف النكاح ؛ ففيه يقول الغزايل 

  : يقوله 
إذا توفرت القرائن قطع بالصحة ؛ إذ ال إشهاد ، وال احتياط واملتخاطبان أعرف مبا : "وفيه يقول اإلمام : ومطلق البيع 
  ".يدور بينهما

كل ما كان صرحيا يف بابه ، " : مرتددة يف كالم األصحاب وبسط اإلمام القول فيها يف أوائل كتاب الطالق: قاعدة 
  .1نفاذا يف موضوعه ال يكون كناية يف غريه وال صرحيا فيه ووجد

زيادة مل يصرح ا اإلمام ؛ ولكن اقتضاها كالمه ، وسبب كون الشيء ال  -وال صرحيا فيه: وهو قولنا - وهذه الزيادة 
مله ال سبيل أنه مع الصراحة ووجود النفاذ ، عامل ع - يف آخر- مث يكون صرحيا أو كناية  -يكون صرحيا نافذا يف مكان

  .إىل دفاعه
، مث أورد على نفسه أنه مل ال جيمع بني " وإذا كان كذلك ؛ فيستحيل أن يكون كناية منوية يف وجه آخر: "قال اإلمام 

  ".وكذلك القول يف لفظ مشرتك: "ملعنيني ال يقتضي اجتماعهما ، قال  2]اللفظ[املعنيني ، وأجاب بأن صالحية 
 - بعد هذا املكان بأوراق-ذا يف النهاية ؛ فذكره يف باب الوصية وغريها وذكره أيضا يف الطالق ه - رمحه اهللا- وقرر اإلمام 

  ال مطمع يف حتصيل معنيني: "فقال 
_________  



  .311/ 2،  146/ 3، املنثور  295األشباه والنظائر ص 1
  .اللفظة" ب"يف  2
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ألن اللفظ الواحد ال يصلح ملعنيني مجيعا إذا  -وإن جرد القاصد قصده إليهما مجيعا- بلفظ واحد ، هذا ما ال سبيل إليه 
  .انتهى 1مل يوضع يف وضع اللسان

وقد جرى بيين وبني الشيخ اإلمام رمحه اهللا حبث طويل يف هذا عندما قرأت عليه مسألة ما إذا أوصى بعود من : قلت 
: لعل هذا من اإلمام بناء على أن املشرتك ال حيمل على معنييه ؛ وإال فكيف يقال : فقلت له -باب الوصية عيدانه يف 
  ال يصلح ؟

فكان من جوابه ما ال حيضرين تفصيله ؛ غري أين على يقني بأنه انتصر لكالم اإلمام وزعم أنه ليس من مسألة احلمل يف 
  .شيء ، وال يتبني يل اآلن ذلك

  .بعد ذلك" النهاية"اللفظ ال يكون صرحيا يف شيئني مما ذكره اإلمام يف : أن يتوجه كون  - ديعن- واألوىل 
والشيوع أن ال يستعمل يف اطراد العادة إال يف معىن ، ومىت شاع يف معىن : وحاصله أن الصراحة تتلقى من الشيوع ، قال 

  .مل يتصور أن يشيع يف آخر مع احتاد الزمان واملكان
ثابة إطالق الغلبة يف النفوذ ؛ فالغالب هو الذي يندر التعامل بغريه ، ويستحيل تقدير الغلبة يف نوعني ؛ فإن وهو مب: قال 

  .وهو أن يكون كل منهما أغلب من صاحبه- قصاراه جير تناقضا 
  .إذا غلب نوعان من نقد: ال ينازع فيه قول األصحاب " يستحيل تقرير الغلبة يف نوعني: "وقوله : قلت 
  .كون اللفظة ال تكون صرحية يف موضعني  2]تقرير[ا فهذ

  ".والصريح اللفظ املوضوع ، ملعىن ال يفهم منه غريه عند اإلطالق: "ومن مث قال بعض مشاخينا 
يتبني يل وجه استحالته ، وليفرض ذلك  3]معا فال[وأما كوا ال تكون صرحية يف موضع كناية يف آخر إذا قصد األمران 

  .أنت طالق ، وأراد مع الفراق حريتها وطالقها من وثاق الرق: ه مواله يف عتقها ؛ فقال يف زوج أمه وكل
  لقولنا ، إنه ال تصح املساقاة بلفظ اإلجارة- وقد احتج اإلمام يف كتاب املساقاة 

_________  
  .زيادة للجمع" ب"يف  1
  .تقرر" ب"يف  2
  .متغافال" ب"يف  3
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بأن كل لفظ صريح استعمل يف مكان إمكان استعماله ، مل جيز أن يصرف بالنية إىل غريه ، كالطالق ، ال " -وال عكسه
  ".تنفيذه طالقا وعكسه 1]ال ميكن[يصرف إىل الظهار ؛ إذ 

  ر محله على موضوعه لعدم شرطه ؟وسأل عليه الشيخ اإلمام رمحه اهللا فقال مل ال ينفذ يف اآلخر بالنية إذا تعذ
مث أجاب بأن بني اإلجارة واملساقاة تنافيا ، أو تغايرا ، وما كان كذلك ال يصح أحدمها بلفظ اآلخر ، كالبيع بلفظ السلم 

  .؛ فإن اإلجارة على العمل يف الشجر غري مرتبطة بشيء آخر ، واملساقاة على صالح الثمرة بواسطة العمل يف الشجر
  نظرا إىل أنه هل يعترب اللفظ أو املعىن ؟ -وإن أجروا اخلالف-لك رجح األصحاب اعتبارا اللفظ وكذ: قال 

أردت الظهار ، مل يقبل لصراحته يف إزالة : ومثال ذلك لفظ الطالق ؛ فإنه صريح يف بابه ، فإذا خاطب به امرأته وقال 
عن " وجد نفاذا: "واحرتزنا بقولنا . ار ، وال كنايةفال يكون صرحيا يف الظه - مع وجود نفاذا يف موضوعه- قيد النكاح 

صريح يف إزالة قيد " حرة"، إذا نوى به الطالق ، فإنه يقبل ، ويقع عليه الطالق ؛ ألن " أنت حرة: "مثل قوله لزوجته 
ه وهو إزالة قيد نفاذا ألن الزوج ال ميلك زوجته فجعل كناية يف الطالق إذا مل جيد نفاذا يف باب - هنا- امللك ولكن مل جيد 

  .امللك
  : القاعدة مسائل  2]هذه[مث يتسثىن من 

مع أن املذهب أن لفظ  - على املذهب-ونوى به الطالق أو الظهار ؛ فإنه يقع ما نوى " أنت حرام: "إذا قال : منها 
  .احلرام صريح يف إجياب الكفارة

بدليل - وإن وجد نفاذا : قبل  -ى الطالقونو - لو أسلم على أكثر من أربع ؛ فقال لبعضهن فسخت نكاحك : ومنها 
  .محل على الفسخ - أنه لو أطلق

وإن  -فالذي رجحه الرافعي ، والنووي ، والوالد أنه فسخ " فارقتك"ومنها لو أسلم على أكثر من أربع ؛ فقال إلحداهن 
: ل القاضي أبو الطيب وقا. وهو الذي قاله الشيخ أبو حامد ، ونصره ابن الصباغ - كان لفظ الفراق من صرائح الطالق

  بل هو"
_________  

  .امكن" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

  ".إياه 1]الستلزامه[اختيار للزوجية مل يقع به الطالق ، 
  ".وفارق سائرهن"ورده عليه باحلديث ؛ ففيه 

فسخ ، وال يرد أنه صريح يف الطالق ووجد نفاذا يف موضوعه ؛ بل أنا أمنع  ما قاله األولون من أنه - عندي- واحلق 
فيكون حقيقة فيهما ، ولكن خيصص : "صراحته يف هذا املكان يف خصوصه وأظن أن ابن الصباغ أشار إىل هذا بقوله 

  .دينوهو كالم حسن ، والقصد يذكر يف قسم أصول الفقه يف محل املشرتك على معنييه املتضا" باملوضع
مع أن املذهب أنه إذا  -على املذهب- ونوى الطالق باموع كان طالقا " أنت حرام كظهر أمي: "إذا قال : ومنها 

  .أطلق كان ظهارا
  .مع صراحته يف الرجعة- ؛ فإنه صريح يف اختيارها " أمسكتك: "لو أسلم على أكثر من أربع ، وقال إلحداهن : ومنها 
ن بكذا ، مث اختلفا ؛ فقال احمليل وكلتك ، وقال احملتال بل أحلتين ، فالصحيح أن القول لو قال أحلتك على فال: ومنها 

  .مع أما اتفقا على جريان لفظ احلوالة- قول احمليل 
  .قبيل باب حكم املبيع قبل القبض وبعده- قال النووي يف زيادة الروضة : قاعدة 

إال بأحد سبعة أسباب خيار الس ، والشرط ، والعيب ، وخلف  إذا انعقد البيع مل يتطرق إليه الفسخ: قال أصحابنا 
: قال الشيخ اإلمام رمحه اهللا يف تكملة شرح املهذب -املشروط املقصود ، واإلقالة والتحالف ، وهالك املبيع قبل القبض 

كليف يقتضي عد العيب ولكن مثل هذا الت: قال  2وبقي عليه رجوع البائع عند إفالس املشرتي قال وله أن يلحقه بالبيع
وبقي أيضا تعذر إمضاء البيع ، كما يف اختالط الثمار ، : قال "واخللف شيئا واحدا ؛ فالوجه جعل ذلك قسما آخر 

بالعيب ،  - عند األكثرين-وأما التصرية فملحقة : على خالف فيهما قال  - مكايلة-وبيع الصربة بالصربة املخالفة هلا 
ارجة عنهما ، وأما اخليار احلاصل بسبب األخيار يف املراحبة فهو راجع إىل العيب ؛ ألنه  عند بعضهم باخللف فلم تكن خ

  ".كالعيب يف املبيع
  .ويدخل يف خيار العيب خيار تفريق الصفقة ، ويف خلف املشروط املقصود خيار االمتناع من العتق املشروط: قلت 

_________  
  .ال يستلزم" ب"يف  1
  .البيع" ب"يف  2
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

  : وبقي عليهما مسائل 



  .أن العقد صحيح وله اخليار: وهو مما ال يتغري ؛ فوجده متغريا فاملذهب  -رآه قبل العقد-إذا اشرتى غائبا : منها 
ورة ، بل الرؤية مبنزلة الشرط يف وليس املراد بتغيريه حدوث عيب ؛ فإن خيار العيب ال خيتص ذه الص: قال اإلمام 

  .الصفات الكائنة عند الرؤية فكل ما فات منها ؛ فهو كتبني اخللف يف الشرط
  .هذا اخليار راجع إىل اخللف: وقد يقال : قلت 
إذا أجرب املشرتي على تسليم الثمن وكان غائبا فوق مسافة القصر ، والصحيح أن للبائع فسخ البيع ، لتعذر : ومنها 
  .ل الثمنحتصي

  .اخليار الثابت يف البيع الغائب عند رؤيته على القول ببيع الغائب: ومنها 
  .القول قول مدعي صحة العقد دون فساده خالفا للبغوي: قاعدة 

  .األصل يف العقود الصحة: وقد يقال 
  .الظاهر -هنا-ونعين باألصل 

صرفات الشخص يف العقود هل األصل فيها الصحة إال ما أن ت" التحقيق"وتردد الشيخ اإلمام والدي رمحه اهللا يف كتابه 
دل الشرع على فساده مبعىن أن الشارع أقر معامالت الناس على ما يتعارفون ومنعهم من بعضها ، أو األصل الفساد إال 

  ما دل على صحته ؟
لها ، مث استثىن من الشرع يف التصرفات ك 1]ورودها[وهذا هو الراجح ؛ ألن الصحة حكم شرعي فمن ادعى : قال 

  .بعضها فعليه الدليل ، أيضا يلزمه التخصيص وهو خالف األصل
  .باق على حكم األصل: إنه فاسد ؛ ألن الفساد حكم شرعي ؛ فال بد من دليله ، بل نقول : ال يقال : نعم 

_________  
  ".ب"سقط من  1
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  .ملخصا انتهى
  .وجنوح إىل اختيار صاحب التهذيب الذي سنحكيه" األصل الصحة: "إنه معارض لقول األصحاب : وقد يقال 

وإن مل جير فيها -معناه أن العقود اجلارية بني الناس " يف التحقيق"فإن مورد الكالمني خمتلف ؛ فما قاله : وليس كذلك 
  ؟أصلها الصحة أو الفساد  - تنازع بني املتعاقدين

  .دعوى كل واحد من هذين األمرين حيتاج إىل دليل: فنقول 
  .هل حيمل على الصحيح ، أو على أعم منه ومن الفاسد" واهللا ال بعت هذا"فلم ترددمت يف قول القائل : فإن قلت 

ى ما املأخذ غري ما حنن فيه ؛ فالتحنيث بالفساد لكونه يسمى بيعا وعدم التحنيث به ألن اإلطالق حممول عل: قلت 



إذا -القول قول مدعي صحة العقد : "ومعىن قوهلم يف باب اختالف املتبايعني . يتبادر إىل الذهن عرفا ، وهو الصحيح
  أوقع على وجه صحيح ، أو فاسد ؟ - تنازع املتعاقدان يف العقد الواقع بينهما

  : من أن القول ملدعي الصحة ، وفيه كالمان  - فيما علمت- والصحيح 
مدعي الصحة ، قد جيزم بقوله كما إذا اختلفا يف صفة املعقود عليه ؛ فقال أحدمها هو حر األصل ،  أحدمها ، أن - 

  .وأنكر اآلخر ، ألن قول مدعي الفساد مل يعتضد بأصل ، وال ظاهر
قال الشيخ  -كخيار جمهول-وقد خيتلف فيه ، كما إذا تنازعا يف صفة العقد فادعى أحدمها انضمام شرط مفسد 

  .فهذا حمل اخلالف :اإلمام 
وهي طريقة  -كالرؤية فمنهم من جعله على اخلالف  -وقوعه شرط لصحة العقد-وقد يكون االختالف يف وجود شيء 

: وهي طريقة القاضي احلسني ؛ فإنه يقول  - القول قول من نفاه العتضاده باألصل - هنا- : ومنهم من قال  - النووي
  .إن القول قول مدعي الصحة: لقاعدة مع قوله يف أصل ا - القول قول نايف الرؤية

والشيخ اإلمام الوالد رمحه اهللا ذكر املسألة يف أوائل البيع ، ومل يذكر لنفسه اختيارا مث ادعاها يف أواخر اختالف املتبايعني 
  ، وجرى مع النووي يف باب اختالف
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لى ما صححه على ما يظهر من كالمه ، مث أفصح يف باب الصلح بأن الذي يظهر أن القول قول منكر املتبايعني ع
  .الرؤية
  .يف أوائل البيع من تفاريع قول الغائب- وبه جزم الروياين يف البحر : قلت 

  .رمحه اهللا ؛ وإمنا يقوي قول مدعي الصحة إذا تعارضا ، وليس مع أحدمها مرجح: قال الوالد 
  .املراتب عنده ثالثا ، ويف الثالثة منهما ال يقبل قول مدعي الصحة والذي قاله هو األرجح عنديفصارت 

بل : ويقول اآلخر  -وال بينة-وقع بيننا عقد صحيح : غري أين أقول لالختالف صورة رابعة ، وهي أن يقول أحدمها 
  .فاسد

  .فيه خالفويف هذه أيضا يظهر ترجيح قول مدعي الصحة ، وأرجو أن ال يكون 
  .إن القول ملدعي الصحة ذكرا يف التوشيح: وهنا مسائل قد يعتقد أا مستثناه من قولنا 

  .مسألة الرؤية هذه: منها 
أفىت صاحب البيان بأن القول للبائع ، وخالفه بعض أهل . قال املشرتي رأيت ، وقال البائع مل تر-عكسها : ومنها 
  .عصره
بل مشاعا : وادعى البائع أنه أراد معينا ؛ فالعقد فاسد وقال املشرتي  -يعلمان ذرعاا-ض إذا باع ذراعا من أر : ومنها 



  .تصديق البائع" الروضة"؛ فالعقد صحيح فأصح االحتمالني يف 
تبعا البن كج تصديق مدعي " الروضة"إذا اختلفا هل وقع الصلح على اإلنكار أو االعرتاف ؛ فالصواب يف : ومنها 

  .الغالباإلنكار ألنه 
وخرجه الرافعي على " أن القول ملدعي الفساد" -وهو مخر- قال اجلرجاين فيما إذا قال املشرتي يعين ذا العصري : ومنها 

  .اخلالف ؛ فعلى الرتجيح ال استثناء
ح كنت اغتصبه ومل يكن جرى يف كالمه أنه ملكه ، وأقام بينة ، مسعت على النص ورج: إذا باع عبدا ، وقال : ومنها 

  .الشيخ اإلمام إذا كان للبائع عذر
  .أعلمتك أنه مغصوب وأنكر: وهب الغاصب املغضوب من إنسان ، مث قال : ومنها 
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  .على الصحة -يقبل قول الغاصب ؛ ألنه أنكر عقد اهلبة : قال املاوردي 
  .واملختار أنه ال يقبل وهي مسألة االختالف يف الصحة والفساد: رمحه اهللا : قال الوالد 

  .إذا كانت هي فال استثناء ، ويكون املاوردي قائال بأن القول ملدعي الفساد: قلت 
بالفساد من يقول بالصحة مث ؛ فإا من غاصب ؛ فهي فاسدة بكل تقدير ، فتصديقه يف - قد يقول هنا : غري أين أقول 

  .لألصل بال سببأنه أعلم خمالفة 
القول قول السيد مع " التهذيب"بل على جنمني قال يف : كاتبتك على جنم واحد ، وقال العبد : إذا قال السيد : ومنها 

  .ميينه ؛ ألنه يدعي الفساد العقد وسكت عليه الرافعي ، وخرجه النووي على اخلالف يف الصحة والفساد
  .واألمر كذلك: قلت 

ما قاله ، بأنه يدعي الفساد فجرى على أصله ؛ فال استثناء هلذه املسألة إال من قبل " التهذيب"يف  -وقد علل البغوي 
  .سكوت الرافعي عليها ، مع موافقته يف أصل القاعدة على أن القول ملدعي الصحة ، واعرتاضه به من عدل عنه مرات

بعتك : ار على طردها ، وإال لذكرنا ما لو قال يف هذه ؛ إال ما نظن أنه مستثىن منها ، ال ما هو ج 1]نذكره[وحنن ال 
  ".فإن خالف الصحة والفساد"شرطنا شرطا فاسدا ، وأنكر اآلخر : بألف وزق مخر ، أو قال 

: ولو اشرتى مائعا ، وجاء بظرف فصبه البائع فيه ووجدت فيه فأرة ميتة فقال املشرتي أا كانت يف املبيع ، وقال البائع 
  .هذا اختالف يف أن العقد جرى فاسدا أو صحيحا: يف آخر الرهن - قال الرافعي  كانت يف ظرفك ؛ فقد

  .ومسائله تكثر ؛ فال تطيل بعدها ، فلنعد لك عد ما نظن من املستثنيات فنقول: قلت 
 تبعا لصاحب التهذيب بأنه إن-كاتبتك وأنا جمنون ، أو أنا حمجور وأنكر العبد ، جزم الرافعي : قال السيد : ومنها 

  .عرف له جنون ، أو حجر سابق قبل قوله ، وإال ، فال



  : ازوم به يف اإلقرار ، فيما إذا  2]يوافق[وهو : قلت 
_________  

  .نذكر" ب"يف  1
  .موافق" ب"يف  2
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كنت صغريا ، ويف الكناية ، إذا اختلف السيد : ما إذا قال كنت صغريا ، أو جمنونا ، ويف القصاص ، في: قال املقر 
  .والعبد ، هكذا

  .وأنكر الزوج" وقع العقد بغري ويل وال شهود: "قالت املرأة : ومنها 
  : فالقول قوهلا ؛ ألن ذلك إنكار ألصل العقد وصوبه الشيخ اإلمام وقال : "قال القاضي جملي 

  .ف يف الصحة والفسادإنه احلق ، وإنه ال خيرج على االختال
  .ألصل العقد بالكلية 1ألن إنكارها الويل إنكار: قال 

زوجين بإذين فالقول قوهلا ، وحاول : ومات الزوج ؛ فادعى ورثته أن أخاها زوجها بغري إذا ، وقالت . زوج أخته: ومنها 
ا مما جزم فيه بالصحة وليس من الرافعي خترجيها على الصحة والفساد ، وتبعه النووي وصححه الشيخ اإلمام ؛ فهذ

  .مسائل النزاع
إنه ال يرهن  - بالصحيح- ، مث ادعى أنه مرهون بعشرة بعد عشرة ، وقلنا  2]بعشرين[اعرتاف الراهن بأنه مرهون : ومنها 

  .فسخنا واستأنفنا رهنا بعشرين 3]بل: [املرهون عند املرن بدين آخر ، وقال املرن 
أن القول قول املرن خالفا للبغوي ورتب البغوي على هذا أنه لو شهد شاهدان أنه رهن " تاراملخ: "قال الشيخ اإلمام 

والوجه خترجيه : "بألف مث بألفني ، مل حيكم بأنه رهن ، ما مل يصرحا بأن الثاين كان بعد فسخ األول ، قال الشيخ اإلمام 
  ".على دعوى الصحة والفساد

  .جيوز االعتياض عنه ، إن كان مثنا يف األصح ، وإن مل يكن مثنا قطعا - بثمن ليس- كل دين ثابت يف الذمة : قاعدة 
- والشيخ اإلمام رمحهم اهللا ومثلوا له بدين القرض واإلتالف ، مث قالوا مجيعا -ادعى نفي اخلالف فيه الرافعي ، والنووي 

إن : يف يده ، فال ؟ ألنا إن قلنا  ويف الشامل أن القرض إمنا يستبدل عنه إذا استهلكه ، أما إذا بقي -بعد سطرين
  .القرض ميلك بالقبض فبدله غري مستقر يف الذمة ؛ ألن للمقرض أن يرجع يف عينه

ميلك بالتصرف ، فاملستقرض مسلط عليه ، وكذلك يوجب ضعف ملك القرض ، فال جيوز االعتياض عنه : وإن قلنا 
  .انتهى

_________  



  .زيادة األصل" ب"يف  1
  ".ب"واملثبت من " أ"سقط من  2
  ".ب"سقط من  3
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 -حنيئذ- ودعواه عدم استقراره : "وحذف يف الروضة التعليل ، والصحيح أن القرض ميلك بالقبض ، قال الشيخ اإلمام 
  ".ممنوعة ، واستدالله بغرض الرجوع منقوضة بة الولد

نفي اخلالف عما ليس بثمن وال مثمن منقوضة مبسائل غري القرض ، منها وجهان : ى الرافعي ومن بعده مث دعو : قلت 
وبنامها على أخذ األرض عن  - عند ضمان املثل بالرتاضي -مع وجود املثل-حكامها املاوردي يف جواز أخذ القيمة 

أنه أخذ عوضا عما ليس مبال ،  - هناك- مأخذ املنع وفيه نظر ؛ ألن  - العيب مع القدرة على الرد ، قال الوالد رمحه اهللا
  .وهو سلطنة الرد

  .إن كان الثابت املثل ؛ فهو مال وليس ، بثمن وال مثمن فيجوز االعتياض عنه قطعا: وهنا "
  .فلما جرى اخلالف وإن كان الثابت سلطنة طلب املثل ، فال دين يف الذمة

 الدية بلفظ الصلح ، وبلفظ البيع وجهان ، ويقال قوالن ، أصحهما يف جواز االعتياض عن اإلبل الواجبة يف: ومنها 
  .املنع

إطالقنا أن الثمن جيوز االعتياض عنه ، تبعنا يف الرافعي والنووي ؛ فقد عزيا إىل اجلديد جواز االعتياض عنه ، : تنبيه 
  .سواء فيه العرض والنقد-واقتضى كالمهما أنه مطلق 

  .وقضية كالمهما يف باب الكناية ، تقييده بالنقد ، وأن العرض ال جيوز االعتياض عنهيف اليبع . هذا قضية كالمهما
  ".العوض مخسة"وهذا ما رجحه الوالد رمحه اهللا كما دل عليه كالمه يف باب الشفعة ، وقال 

  .قبل قبضه ؛ ألن عينه مقصودة-ال جيوز االستبدال عنه مثنا كان أو مثمنا : معني 
جيوز االستبدال عنه يف األصح ، واملعىن فيه أن املقصود ماليته ، ال عينه ، وعليه دل حديث ابن :  نقد- ومثن يف الذمة 

  .عمر رضي اهللا عنهما
  .ومسلم فيه ، ال جيوز االعتياض عنه ، ودليله ، حديث ضعيف ، وعموم النهي عن بيع ما ال يقبض
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ومبيع يف الذمة ليس سلما كاشرتيت منك ثوبا صفته كذا ذه الدراهم إذا جعلناه بيعا ؛ ففي جواز االعتياض عنه 
. طريقتان مذكورتان يف السلم والقطع باملنع هي الصحيحة عندي ؛ ألنه مقصود اجلنس ، فأشبه املبيع املقصود العني

  .انتهى ملخصا
  .وإىل هذه" ، بطل من أصله كل عقد تعاقد عنه مقصوده: "قاعدة 
  .واملخاطب" ال ميكن احتادها وكذلك اخلطاب واملخاطب- أشياء متباينة : الفعل والفاعل ، واملفعول : قاعدة 

ومن مث ال يبيع من نفسه ، لئال يتحد املوجب والقابل ؛ فليس يتحد موجب وقابل وال مقرض ومقرتض ، وال مطلق 
صدق ومتصدق عليه ، وال مستوف ومستويف منه ، وال ساتر ومستور ، وال سواك ومطلق ، وال معتق ومعتق ، وال مت

  .أي موضع السجود وال قابض ومقبض - بفتح اجليم-ومستاك ، وال ساجد ومسجد 
  : قواعد ، ال قاعدة واحدة نقدم األخرية منها لتكررها على ألسنة الفقهاء ، فنقول  -يف احلقيقة-وهذه 
  ".واملقبض ال يتحد القابض: "قاعدة 

  .على الصحيح ومسائله كثرية - ولو كان أبا للموكل-ومن مث ال يبيع الوكيل من نفسه 
  : ويف القاعدة تنبيهان 

  .أنه يستثىن منها مسائل: أحدمها 
  .األب واجلد يف حق الصغري: منها 

  .املبيع إذا كان يف يد املشرتي ، استثناه الرافعي: ومنها 
منتفع ا ؛ فهو شرط صحيح ؛  - وقت العمارة- لمستأجر صرف أجرا يف عمارا والدار أجر دارا ، وأذن ل: ومنها 

وكأم جعلوا . 1مل خيرجوا ذلك على احتاد القابض واملقبض: "صرح به الرافعي يف أوائل اإلجارة ، وقال ابن الرفعة 
ال عن اآلخر يف القبض وقابضا لنفسه القابض املستأجر يتسلط على التصرف فيما قبضه لنفسه ، فإن قدرنا مع ذلك وكي
  .، لزم احتاد القابض من املستأجر وإن مل يكن معينا كالوكيل عن اآلخر وكالة ضمنية

_________  
  .زيادة قال" ب"يف  1
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لنفسه ؛ فإذا قدرناه مع ذلك وكيال عن اآلخر يف  لكن القابض من املستأجر يتسلط على التصرف فيما قبضه: قلت 
  .القبض وقابضا لنفسه لزم احتاد القابض واملقبض



بسؤال املالك واملساكني فتلفت يف يده ؛ فاألصح تتلف من ضمان -جيوز تسلف اإلمام الزكاة ، وإذا تسلفها : ومنها 
ضمان املساكني إال بالبناء على جواز احتاد  وجعلها من - يف هذه الصورة-املساكني ، وال وجه لصحة قبض اإلمام 

  .القابض واملقبض
إن املرء ال : املانع من احتاد القابض واملقبض ونظائره ، أنه ال يعقل كون املرء طالبا ومطلوبا ، وقريب منه : التنبيه الثاين 

يتحد املأمور ، واملأمور به أو يكون مأمورا بشيء ، أو حمكوما فيه بشيء ، مث يكون هو ذلك الشيء ، أو بعضه ، لئال 
ال يتحد ساتر ومستور ، : يكون بعض املأمور هو املأمور به ، أو املنهي ، أو حنو ذلك ؛ وذلك حمال وإليه اإلشارة بقولنا 

وسواك ومستاك ، وساجد ومسجد ، وحنوه ، ومن مث ال يؤمر املرء يقطع عضو من أعضاء نفسه وحنو ذلك ، وقد يفرتق 
  : ا يتعاطاه املرء بنفسه وبني ما يتعاطاه بغريهن ؛ فيجعل الغري بالنسبة إليه كاآللة وذلك يف مسائل احلال بني م

  .اخلشن على األصح 1]الغري[ال جيوز استياك املرء بأصبع نفسه ، وجيوز بأصبع : منها 
فدية ، ووجه الفدية أن  ال فدية على احملرم إذا غطى رأسه بكف نفسه ، ويف كف غريه وجهان ؛ أصحهما ال : ومنها 

لئال  [3ا[بعضه فتكون بعض احملرم عليه ؛ فال تكون حمكوما  2]ألا[كف غريه كاآللة له ؛ خبالف كف نفسه ؟ 
  .يتحد احملكوم به وعليه

  .جيوز أن يسجد على كف غريه ؛ ذكره الرافعي يف احلج يف اإلحرام وهذا خبالف كف نفسه: ومنها 
  : فروع املوجب والقابل 

وثالثها الفرق ، وال يشرتي من  -بع من نفسك: ولو قال - الوكيل يف البيع ، ال يبيع من نفسه على الصحيح : منها 
  .نفسه ، وفيه األوجه

  .على اخلالف: وقيل : باملنع : لو وكل يف طريف النكاح فقيل : ومنها 
_________  

  .بغريه" ب"يف  1
  .فإا" ب"يف  2
  .به" ب"يف  3
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  .وفيه خالف يف البيع ، وأوىل باملنع: اخللع : ومنها 
  .ال يزوج الويل املرأة من نفسه ؛ خالفا أليب حيىي البلخي: ومنها 
  .هل له تزويج أمته من عبده الصغري ، إذا جوزنا أن له إجباره فيه وجهان: ومنها 
يف البحر إذا عني له ما يصاحل به ؛ فإن أطلق مل جيز له أن يصاحل إال -ن يصاحل من نفسه ؛ فوجهان إذا وكله أ: ومنها 



  .على شيء تبلغ قيمته قدر الدين
  .لو قال كاتب نفسك على جنمني فعلى هذين الوجهني: قال احملاملي : ومنها 

اظر الوقف ، ومؤنة اللقظة ومؤنة تعريفها يف مؤنة فروع املقرض املقرتض يف مؤنة الرهن ، وعامل املساقاة وهرب اجلمال ون
، اجلدة ، وأجرة سكىن املعتدة  1الرهن ، وعامل املساقاة وهرب اجلمال وناظر الوديعة ، ونفقة األم على الولد ، وكذلك

  .واختصاصه بالضرورة ينبهك على خروجه عن القواعد. ، وأكل الطعام يف املخمصة ، وكل ذلك للضرورة
أقام الشرع املضطر يف املخمصة مقام مقرض ومقرتض ولك أن : "عز الدين يف أكل طعام الغري يف املخمصة  قال الشيخ

املوضع موضع ضرورة . الضمان وال حاجة إىل تقدير فرض ، وباجلملة -بسببه- أو جعل هذا اإلتالف ، وألزمه : تقول 
  .فليغتفر فيه ما ال يغتفر يف غريه- 

  .ملعتق واملعتقفروع املطلق واملطلق ، وا
  .فروع املتصدق واملتصدق عليه

  .فروع املستويف املستوىف منه
أذن املؤجر للمستأجر يف صرف األجرة يف العمارة ، توكيل الدائن املديون يف استيفائه ، ومستحق القصاص من : مسألة 

  .واإلمام السارق يف قطع اليد -نفسا أو طرفا-عليه القود 
 -من جهة أنه متهم يف إيالم نفسه- مام آخرمها يف توكيل اجلاين ليجلد نفسه ، واستبعده ويف الكل وجهان ؛ حكى اإل

  .واملذهب يف الكل املنع: قال الرافعي 
وأقرب الكل إىل الصحة استيفاء الدين ؛ إذ ال حمذور فيه والصور مشرتكة يف اجتاه املستويف واملستوىف منه غري أن : قلت 

  ك فيسهلبعضها ليس فيه زيادة على ذل
_________  

  .وكذا اجلد" ب"يف  1
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

مع احتاد - أمرها ؛ وذلك كاستيفاء الدين ، وبعضها فيه زيادة على ذلك ، وهي إذن املؤجر للمستأجر يف العمارة ؛ ففيه 
وأما قطع الطرف فأشد من ذلك ، وأشد منه  - قد حتتمل- هلة ميكنه من الصرف وهي زيادة س - املستويف واملتسوىف منه

ال يصح التوكيل ، وال جيوز ملن عليه القود أن : يأىب ذلك ، وينبغي أن يقال - قتل النفس ؛ فإن الشرع فيما يظهر لنا 
ه حبث أن يقبض من نفسه بعدما كان ممنوعا منه ؟ في 1]ميلك[إنه : يفعل ذلك بنفسه ، وبتقدير الصحة هل نقول 

تفويض يقتضى متليكه هذا الفعل ، ونعين بتمليكه إياه جعله مستحقا أن الفعل ذلك  2]هل[يتخرج ، أن توكيله فيه 
وملكه ذلك يقتضي . بنفسه ، وبتقدير جعله متليكا هل نقول يسقط القصاص عنه ؟ فإنه ال ميلك على نفسه إزهاقها



وإن بطل ؛ فال يبطل عموم كونه أباح له ذلك ؛ -وكيل فيه إن الت: سقوط احلق ، وبتقدير كونه كذلك هل نقول 
فليسقط القود ، ويكون هذا التوكيل فيه كالعفو يف كل ذلك نظر جير إىل سقوط القود عمن وكل يف استيفائه من نفسه 

  .وإن مل يصح التوكيل
ويف  . يعتق ، وأن القود ال يسقطوإىل وقوع عتق من وكله مواله يف أن يعتق نفسه ، واألقرب إىل كالم األصحاب أنه ال 

كتاب الوكالة من شرح املنهاج للوالد رمحه اهللا ، لو قال وكلت من شاء يف عتق عبدي صح وكذا أفىت فيمن قالت أذنت 
  .فإن البيع يتعلق الفرض فيه بعني البائع: ملن شاء من عقاد البلد يف تزوجيي وفرق بينه وبني توكيل من شاء يف البيع 

إعتاق ، وما أظن أصحابنا  -بالعتق-توكيل من شاء : من البحث ، لكان ميكن أن يقال  -أنا-قلته ولو مت ما 
يسمحون بذلك ، ومل يتعرض األصحاب للتفريع على بطالن الوكالة يف القصاص ، أنه هل يقع قصاصا والظاهر أنه ال 

  .يقع
فلو فعل وقع املوقع وأنه لو استقل -ون إذن اإلمام ويف باب استيفاء القود إىل أن املستحق ال يستقل بالقطع واإلذن د

  .ففي االحتساب وجهان فإن مل حيتسب -بإذن القاذف أو دونه-املقذوف باستيفاء احلد 
  مات منه ، وكان بغري إذنه ، وجب القصاص أو بإذنه فال قصاص ويف 3]فإن[

_________  
  .ملك" ب"يف  1
  .هو" ب"يف  2
  .فلو" ب"يف  3
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

قوله إن كان بغري إذنه وجب القصاص إن كان الضرب كما أمر الشارع : الدية خالف كذا يف الرافعي ، ولك أن تقول 
  .فهو ال يقبل ، وإن قبل فهو شبه عمد فال قصاص

  .وإذا صح فليربأ على الفور ؛ فإن أخر مل يصحلو وكله يف إبراء نفسه ؛ ففي الصحة وجهان ، قال يف البحر : ومنها 
  .إنه متليك فإنه يشرتط إيقاعه على الفور: كأن أحلقه بتفويض الطالق ، ويف الروضة إذا قلنا : قلت 

  .تقدمت اإلشارة إليها 1]واملسجد[فروع السابر واملستور ، والسواك واملستاك ، والساجد 
  : وهذه فروع منها 

منها قد يكون مطالبا ومطالبا ، فيما لو أجر " وعاقد هو املعقود عليه ومدع هي املدعي عليهمطالب هو املطالب ، "
  .ملؤجره العني املؤجرة ؛ فاألصح الصحة ، مث يطالبه بتسليم العني ويطالب بذلك

الصحيح قد يتحد العاقد واملعقود عليه ، فيما لو وكل عبدا أن يشرتي له نفسه من مواله ؛ فإنه يصح على : ومنها 



  .أو ، ال. ظاهر املذهب أنه ال يصح ، وفصل القاضي احلسني بني أن يأذن له مواله: مطلقا ، وقال املاوردي 
إن له : قال الرافعي يف باب مداينة العبيد . لو وكل السيد عبده يف بيع نفسه ، أو هبتها أو رهنها ، أو وقفها: ومنها 

  .ويف الكتابة خالف - يف األصح-  إجارة نفسه بإذن مواله وكذا بيعها ورهنها
  ".األصح املنع: "مدع ومدعي عليه ، فيما لو توكال يف اخلصومة من اجلانبني ، قال الرافعي : ومنها 

  .واملسائل كلها من آثار احتاد القابض واملقبض ، وقد تقدم ذكر ما يستثىن منها
وقد ذكر احتاد القابض واملقبض يف شراء األب البنه من أعين الصور اليت ال يتحد فيها القابض واملقبض ، : وأما طردها 

  .مال نفسه وبالعكس ، وفيما لو وكل املوهوب منه الغاصب ، أو املستعري ، أو املستأجر بقبض ما يف يده من نفسه
_________  

  ".ب"املسجود واملثبت من " أ"يف  1
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

  .وهنا ذكر الشيخ أبو حامد وغريه أنه يصح
كان الراهن غائبا : إذا قال . ويف مؤنة الرهن. وإذا مضت مدة يتأتى فيها القبض بريء الغاصب واملستعرب من الضمان

  .أنا أنفق وأرجع: وال مال له ، وقال املرن 
  .ويف عامل املساقاة ويف هرب اجلمال

من مال نفسه ، - وز لإلمام أن يأذن للناظر يف االستقراض ، أو اإلنفاق على العمارة جي: وفيما إذا ادم الوقف الرافعي 
  .وليس له االستقراض دون إذن

  .وحيتاج إىل الفرق بينه ، وبني ويل اليتيم ؛ إذ له أن يقرتض له: قلت 
  : مؤنة التعريف يف اللقطة : ومنها 
  .نفقة اللقيط: ومنها 
ىل نفقة ؛ فأنفق من غري إذن احلاكم إذا مل يقدر على إذنه ؛ ففي الرجوع أوجه يف إذا احتاجت الوديعة إ: ومنها 

  .ثالثها يرجع إن أشهد" احلاوي"
  .فله أن يأمرها بصرف الطعام والشراب لولده - وصححناه- لو خالع حبضانة ولده : ومنها 

  .على اللقيط من ماله بشرط الرجوعأنه ينبغي جريان خالف فيه من امللتقظ إذا أذن له يف اإلنفاق " الشامل"ويف 
. وأشهدت ، رجعت ، وإال - على قصد الرجوع- الطفل إذا امتنع األب من اإلنفاق عليه فأنفقت األم من ماهلا : ومنها 

  .فوجهان ؛ كذا قال الرافعي ولعل ذلك إذا مل يكن قاض
ستقرض على قريبه ، وينفق على نفسه ؛ فهذا يف نفقة القريب إذا امتنع القريب ، يف كالم الرافعي أن القريب ي: ومنها 



  .مستقرض لنفسه على غريه
  .إال يف املساقاة - لوضوحه- يشهد  1]أنه ما[وقد ذكروا اإلشهاد يف هذه الصور ، ومل يتكلموا على 

االستئجار ، ويدل األجرة بشرط الرجوع ؛ فإن مل يتعرض للرجوع فهو   2]على[أو : يشهد على العمل : قال الرافعي 
  .كرتك اإلشهاد قاله يف الشامل

_________  
  .ماذا" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

  .يف مسألة الوديعة أنه يشهد يف كل نفقة-فليأت نظريه يف كل إشهاد ، ويف الذخائر : قلت 
له اخليار بني األكل والبيع ، مث يعزل القدر مدة التعريف ، مث يتصرف إذا التقط هريسة ف: قال القاضي أبو سعد : ومنها 

  .ال يعزهلا بل يعرفها بدون ذلك ، وهذا قبض من نفسه لغريه: فيها ، وقيل 
  .حكى عن ابن عبد السالم ويف املغصوب إذا غصبه مثله- ونظريه من اختلط له درهم بدرهم غريه ؛ فيقسم بنفسه 

  .إذا غاب الزوج وال مسكن له- ستحقة للسكىن يف املعتدة امل: ومنها 
  .املسكن من ماهلا ، أو تستقرض عليه ، جاز 1]تكري[إن أذن هلا احلاكم أن : قال الرافعي 

  .أجره بقدر من الدراهم ، مث أذن له يف صرفها إىل العمارة تقدمت: ومنها 
  .، أو معسرة فلها الفسخ ؛ ألا منظرةصح  -وهي موسرة- أذن هلا الزوج يف النفقة من دين له عليها : ومنها 
إذا ظفر جبنس حقه ، أوبعوضه جاز له أخذه وبيعه ، واستيفاء حقه من مثنه ملسيس احلاجة ، قال ابن عبد : ومنها 

  .فقد قام يف حقه مقام قابض ومقبض ، ويف بيعه مقام وكيل وموكل: السالم 
  .عليهلو أراد أخراج زكاة الفطر عن الصيب ليعود : ومنها 
  .االستثناء الشرعي قد يلحق باالستثناء اللفظي أو احلسي ، وقد ال يلحق: قاعدة 

استحسنه النووي ، واعرتضه ابن  - سنذكره-والفروع فيه متبددة ، ولصاحب التهذيب يف احلديثة املساقاة عليها الكالم 
  .الرفعة بكالم طويل

الرياضة "تصنيفا مساه  - يف الشام-املصرية ، مث أملى علي  2]دياربال[ولوالدي رمحه اهللا تصنيف يف قسمة احلديقة عمله 
اعرتض يف كل منهما كالم البغوي ، وكالم ابن الرفعة ، وارتضى لنفسه طريقة نفيسة ، وأتى " األنيقة يف قسمة احلديقة

  .ببديع من القول
_________  



  .تكرتي" ب"يف  1
  .يف الديار" ب"يف  2
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  والنظائراألشباه 
  القول يف قواعد ربع البيع

  .أن االستثناء الشرعي ال يضر ؛ سواء كان املستثىن عينا أو منفعة خبالف اللفظي: حاصلة 
- ويف كالم اإلمام والغزايل والبغوي ما يقتضي إحلاق الشرعي باللفظي ، وقد نازعه الشيخ اإلمام فيه ، وبيانه بصور ذكر 

  .ه علي كثريا منها ، وضممت أنا إليها غريهارمحه اهللا تعاىل فيما أمال - هو
  .منفعة بضعها مل يصح 1بيع األمة املزوجة صحيح ، ولو باعها فاستثىن: منها 

  .ولو باع دارا واستثىن منفعتها شهرا ، ومل يصح على الصحيح فيهما" بيع العني املستأجرة صحيح: "ومنها 
بائع ، مث حدث طلع جديد يف تلك السنة ؛ فاألصح أنه للبائع ال وبقيت الثمرة لل 2]مؤبرة[إذا باع خنله : ومنها 

  .مع االتفاق على صحة البيع-للمشرتي 
للبائع ، وما حيدث بعد ، هل هو  -الظاهرة عند البيع-والقصب ، فجزا  3]كالعنب[إذا باع ما جيز مرارا : ومنها 
  .لى صحة البيعأو للمشرتي ؟ وجهان حكامها املاوردي ، مع االتفاق ع. للبائع

  .وجزم الرافعي بأن الظاهرة للبائع ، واحلادثة للمشرتي وفرق بني هذه املسألة واملسألة السابقة بوجهني
  .أن الطلع له حد ينتهي إليه ، وال حد للرطبة: أحدمها 
  .وللبائع منفعة يف ترك قطعها. أنه ال منفعة للمشرتي يف قطع الثمرة: والثاين 

  .ئدة للمشرتي ويف ترك قطعها فائدة للبائع ، وبذلك يندفع عن الرافعي االختالف يف كالمهوالرطبة يف قطعها فا
  .إذا باع حامال بولدين ، بعد وضع أحدمها وبقاء اآلخر خمتبأ ؛ ففي كون اتز للبائع أو للمشرتي ، قوالن: ومنها 
  ".على ظاهر املذهب -د البيع يف األم إذا حكمنا بأن الولد للبائع ؛ فيجب احلكم بفسا] : قال اإلمام: [نعم 

_________  
  .واستثىن" ب"ويف 1
  .زيادة وعليها مثرة" ب"يف  2
  .كالقط" ب"يف  3
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

  .وهذا جار على ما اقتضته طريقته من أن االستثناء الشرعي كاللفظي
وسبقه إليه صاحب املهذب أن التني والعنب إن ظهر بعضه ، فالظاهر للبائع ، وغري ذكر صاحب التهذيب ، : ومنها 

  .الظاهر للمشرتي وتوقف الرافعي والنووي يف هذه الصورة
  .ومل أجد لألصحاب يف املسألة غري ما ذكره الشيخ يعين صاحب املهذب: قال صاحب الوايف 

كما لو استحق قطع اليد عن قصاص أو   - ، ولو كان مستثىن شرعا لو باع العبد إال يده أو رجله مثال مل يصح: ومنها 
أن املبيع هل ورد على هذا املستحق فال يكون من قبيل ما  - هنا- سرقة صح ، وال خيار للمشرتي إن علم ؛ لكن ينظر 

  .حنن فيه ، أو مل يرد ؟ الذي يظهر األول ، وأنه مع ذلك يستحق القطع
وقد - للجهل باملستثىن املؤدي إىل اجلهل باملبيع ، ولو باعها كلها . الزكاة ، مل يصح لو باع املاشية إال شاة: ومنها 

صح ، ويد الساعي ممتدة إىل أخذ شاة الزكاة ؛ فهي مستثناة شرعا وقد نص عليهما الشافعي يف األم  - وجبت فيها الزكاة
واحلالة هذه ، هل ورد العقد عليها مث  - كاةعن شاة الز - يف البيع واملبحث هنا  1]النقباء[يف أبواب البيع ، يف باب 

الساعي يفسخه ، أو مل يرد العقد مث على البائع ضماا للمشرتي ، وكذلك إذا بيع من عليه حد فزمان استيفاء احلد منه 
  .ألبطل -لفظا- مستثىن شرعا ، وإن كان لو استثىن هذا الزمان 

ما صح ، ولصاحب احلق استيفاؤه وهي منفعة جمهولة مدا  لو باع دارا عليها حق ، ووضع جذعا أو أجرا: ومنها 
  .مستثناة شرعا ، ولو استثناها بلفظه مل يصح

  : قاعدتان 
  ".األجل ال يلحق وال يسقط: "قال األصحاب يف باب الصلح 

  ".فإشارة إىل القاعدة األوىل ، وهي أن احلال ال يتأجل" ال يلحق: "أما قوهلم 
_________  

  ".ب"تثىن واملثبت من املس" أ"يف  1
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

ولو كان له : "قال الشافعي رضي اهللا عنه يف خمتصر املزين يف باب النهي عن بيع وسلف وهي آخر مسألة يف هذا الباب 
لك ألنه ليس بإخراج شيء من ملكه حال فأخره به مدة كان له أن يرجع مىت شاء ؛ وذ - من بيع غريه-على رجل حق 

  .انتهى" أن يرجع فيه 1]ال جيب[، وال أخذ منه عوضا ، فيلزمه ، وهذا معروف له 
  .وليس كذلك 2]يؤجل[فيعتقد أن احلال  - ليس لذات الدين-وهنا صور يقع فيها وجوب تأخري الطلب ألمر خارجي 



لو أوصى من له دين حال على إنسان : " 3]ال يؤجل[ن احلال بعدما ذكر أ- قال الرافعي يف باب العقود املنهية : منها 
  .بإمهاله مدة فعلى ورثته إمهاله تلك املدة ألن التربعات بعد املوت تلزم ؛ قاله يف التتمة ، وسكت الرافعي عن هذا

  .وضم الناس إىل هذه الصورة ، ما إذا أنذر أن ال يطالبه إىل شهر ؛ فإنه طاعة ، يلزمه الوفاء به
  .لم أن هذه الصورة يف التتمة أيضا ، والعجب عدم ذكر الرافعي هلا ، وهي اليت قبلها يف التتمة ، يف موضع واحدواع

إن شفى اهللا : إذا كان له حق حل أجله فقال : الثامنة : "ذكر ما نقله الرافعي عنه  4وهذا لفظ التتمة ، قال عقيب
  .انتهى. هرا ؛ فاحلكم فيه كما لو نذر عيادة املرضى وتشييع اجلنائزمريضي ، أو رجع غائيب ، فلله علي أن ال أطالبه ش

ولو  -قبل هذا-بعدما كان موجال ، يف أن كال منهما ال يتأجل ، وقد قال الرافعي  5وال فرق بني احلال ابتداء وبأجل
ال يلزم ، كما أن  فهو وعد - قبل حلول األجل املغصوب - حل األجل ، فأجل البائع املشرتي مدة ، أو زاد يف األجل

  .انتهى بلفظ الروضة. وإن أجله- بدل اإلتالف ال يتأجل 
_________  

  .ال جيب له" ب"يف  1
  .تأجل فيها" ب"يف  2
  .ال يتأجل" ب"يف  3
  .عقب" ب"يف  4
  .فاضل" ب"يف  5
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ليس فيهما تأجيل حال ؛ بل تأخري الطلب مع احللول ، فال ينقضان  -والنذر الوصية-هاتان الصورتان : وأقول 
  .القاعدة

املديون املعسر ، جيب إنظاره ، وليس هناك تأجيل ، وكذلك إذا حل الدين ، وجب تأخري الطلب به إىل فتح : ونظريمها 
إىل بيع سلعة على ما ذكر األصحاب  الصندوق وإحضار القفل أو املال من البيت ، وكذا من دون مسافة القصر ، وكذا

يف باب الكتابة وليس يف شيء من هذا تأجيل احلال ، وال فرق بني هذه الصور ومسألة الوصية والنذر ؛ إال أن األجل 
يف هذه املسألة مات ؛ فهل لورثته املطالبة ، ألن الدين حال والناذر قد  -فيهما معلوم ، وال أثر لذلك ، ولو أن الناذر 

  .أو عليهم اإلمهال ؛ ألن احلق انتقل إليهم ؟ هكذا فيه نظر واحتمال - وهم مل ينذروا- مات 
  : فصل 

  ".وال يسقط فإشارة إىل القاعدة الثانية ، وهي أن املؤجل ال يصري حاال: "وأما قوهلم 
ن األجل على الصحيح واستخرج األصحاب يف باب الصلح من كو  - ومن مث أسقط من عليه املؤجل األجل مل يسقط 



  .ال يلحق وال يسقط أنه ال يصح الصلح من حال على مؤجل وعكسه
وكيف يصح األداء ومل "أن األداء صحيح : فيمن صاحل من مؤجل على حال ، وعجل املؤجل - فقد قالوا : فإن قلت 

  ".حيل املؤجل
رجه ذلك عن كونه مؤجال ؛ وال خي- ال تعلق لصحة األداء حبلول األجل فإن من عليه دين مؤجل أن يؤديه حاال : قلت 

  .خبالف ما يلزمه: ألنه متربع 
  .اإلمام والرافعي ومن تبعه -يف هذه الصورة- واعلم أن املطلقني لصحة األداء 

وال خيرج على اخلالف : وقد قيده الشيخ اإلمام رمحه اهللا مبا إذا عرف بطالن الصلح ؛ فإن ظن صحته اسرتد قطعا ، قال 
  .وجوب الرهن ألن الرهن عقد ، خبالف الدفع ، والقصد معترب يف الدفع دون العقد فيما لو رهن معتقدا أو
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وهذه صور يضطر فيها إىل احلكم على املؤجل حبكم احللول ، . وهذا الذي قاله الوالد متعني ، جيب أن يكون الفتيا عليه
  .مستثناة من هذا األصل - حينئذ-يضطر فيها إىل صريورة املؤجل حاال ، وتقع : وإن شئت قل 

  .منهاك املوت حيل به الدين املؤجل خلراب الذمة
  .دينه -الذي يغنمه القائمون-إذا اسرتق احلريب ، حل عليه املؤجل نص عليه ؛ فيقضي من ماله : ومنها 
  .القاعدة 1]به[صدرنا  وقد - على وجه-إسقاط من عليه الدين األجل : ومنها 
  .على قول - حلول الدين بالفلس: ومنها 
  .على قول - حلوله باجلنون: ومنها 
  ".الشرط الذي يقتضيه العقد ال يضر: "قاعدة 

كالبيع بشرط اإلقباض ، وكما إذا شرط يف الرهن أن يباع املرهون يف احلق ، وعبارة احملاملي أنه يصح ، وقد تكلمنا عليها 
إن الصواب ما ذكره اإلمام والغزايل والرافعي وغريهم من أن شرط : تصر يف مسألة التعليل بعلتني ، وقلنا يف شرح املخ

  .مقتضي العقد ال يضر ، وال ينفع ، استشهدنا له بأن تدبري املستولدة ال يصح
بشرط إال يطأها ، صح  لو تزوج من وقع اليأس من احتماهلا اجلماع: ومن غرائب مسائل القاعدة قول البغوي يف فتاويه 

  .الشرط ؛ ألنه يقتضيه العقد
  .وكذلك إذا كانت ال حتمل يف احلال ، وشرط أن ال يطأها إىل مدة االحتمال: قال 

بعد  - مث يستثىن من هذه القاعدة األمة إذا خالعت زوجها مبال ، وشرطته إىل وقت العتق ؛ فإنه يفسد ، ويرجع مبهر املثل
، ومل يطالبها اآلن بشيء وإمنا يطالبها  2]ثبت[ط مقتضي العقد ؛ فإنه لو خالعها على مال مع كون هذا الشر  - العتق

  .عند العتق



_________  
  ".ب"سقط من  1
  .ثبت" ب"يف  2
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ط يوافق مقتضى العقد يبطله ، ولذلك لو شرط يف وهذا عجيب ، شر : "قال الشيخ اإلمام الوالد رمحه اهللا يف باب اخللع 
البيع اإلنظار بالثمن إىل اليسار ؛ لكن ذلك ليس من مقتضيات العقد ، بل من مقتضى الشرع ، وال فرق ، ألن الشرط 

  ".املوافق للشرع ال يفسد
أو املسلم فأوقات  على عمل ؛ فالثبوت تقع مستثناة من االستيفاء ، 1]شهرا[وكذلك إذا استأجر اليهودي : قلت 

الصلوات تقع مستثناة وكذلك أوقات القيلولة والراحة بالنسبة إليهما ؛ فلو صرح مبقتضى ذلك يف أصل العقد كان مبطال 
هذه األوقات ليست متخللة بني أوقات اإلجارة حىت تكون  : غري أنه يقول  -على ما حرره الشيخ اإلمام رمحه اهللا- 

بل املنفعة كلها للمستأجر مستحقة مبقتضى العقد مث عليه توفريه  -يف تلك من اخلالف وجيري فيها ما- كإجارة العقب 
كما أشار -عن العمل تلك األوقات ، ويظهر أثر ذلك فيما لو استعمله يف تلك األوقات ؛ فال جيب عليه أجرة زائدة 

  .إليه البغوي وصرح به الشيخ اإلمام
 - بالكلية-بطل ؛ إمنا املبطل ما إذا أراد خروج هذه األوقات من العقد مستثىن لو صرح به أل 2]بقي[واحلاصل أن ما 

  .فهذا ينبغي أن يبطل العقد: قال 
أما إذا أراد أن هذه األوقات يقع توفريه فيها  - دون الليل- إنه جيوز االستثناء للخدمة ارا : قول األصحاب :  3]وأقول[

فال يضر ، وذا يتبني أن ذكر مقتضى . فهذا تصريح مبقتضى العقدمع كون عقد اإلجارة واردا عليها ؛ - على العمل 
أغفل ذكرها ؛ ألنه حقق يف شرح املنهاج أن هذه األوقات : العقد مل يضر ، وأن هذه الصورة ال ترد عليه ، وال يقال 
ليست متخللة بني من استيفاء اململوك ، ال من امللك ، و  4]قل[مستثناة من االستيفاء ال من االستحقاق ، وإن شئت 

أوقات اإلجارة ، حىت تكون كإجارة العقب ، وال يطرقها اخلالف الذي يف إجارة العقب ؛ فيظهر أثر ذلك فيما لو 
  جيب عليه أجره زائدة وبه صرح البغوي يف القيلولة ، وفيما لو 5]وال[استعمله يف تلك األوقات ، 

_________  
  ".ب"واملثبت من " أ"سقط من  1
  .تقع" ب"يف  2
  .وأول" ب"ويف  3
  .قلت" ب"يف  4



  .فال" ب"يف  5
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إنه جيب عليه العمل فيه ، وأنه يتجدد له : أسلم الذمي ، وأتى عليه بعد إسالمه يوم السبت فيقول الشيخ اإلمام 
  .لو استأجر حائًضا ؛ فال يستثىن أوقات الصلوات يف حقهاباإلسالم استحقاق توفريه أوقات الصلوات وفيما 

إن أرادت أن : ينبغي أن يقال مثله فيما إذا خالعت األمة وشرطت املال إىل العتق فيقال : لكن إذا تقرر هذا ؛ فأقول 
ال يبطل  االستحقاق موقوف على زمان جمهول قيبطل ، وليس ذلك مقتضي العقد ، وإن أرادت أن عليه إمهاهلا ؛ فهذا

  .، وهو الذي اقتضاه الشرع يف هذا العقد فال استثناء
أنكحتكها على ما أمر اهللا به عز وجل ، من إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان ، مقيدا اإلجياب : ونظري ذلك إذا قال 

  .يبطل ألنه نكاح بشرط: به ، قال الشيخ أبو حممد 
  .إن أجراه: فقال  ألنه مقتضي العقد ، وفصل اإلمام: واألصح الصحة 

  .ملزما ، فالوجه البطالن وإن قصد الوعظ ، مل يضر ، وإن أطلق احتمل ، واحتمل 1]شرطا[
، ما قاله الشيخ اإلمام يف األوقات املستثناة إذا صرح ا يف أصل العقد ؛ غري أن  2وهذا الذي قاله اإلمام يشبه: قلت 

أو  -ويقبل الزوج مطلقا- النكاح أن يقيد الويل اإلجياب ذا الشرط يف تفصيل اإلمام رمحة اهللا نظر ألن صورة مسألة 
مكررا له ، وإذا ذكره على سبيل الوعظ مل يكن مقيدا ؛ إال أن يعين بالتقييد جمرد ذكره يف اللفظ ، ال قبله وهذا هو املعىن 

  .على ما يدل عليه سياق الرافعي - 
  : فصل 

واملشرتي   - كالرهن والكفيل- إن كان من مصلحته ؛ سواء مصلحة البائع أما الشرط الذي ال يقتضيه العقد فيصح ، 
  .كاخليار هلما  - ككونه كاتبا ، وضمان الدرك ومصلحتهما 

  وقضية هذا أنه إذا أجره أرضا ليزرع القمح ، وال يزرع غريه ، يصح العقد
_________  

  .لفظ" ب"يف  1
  .زيادة الذي" ب"يف  2
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  نظائراألشباه وال
  القول يف قواعد ربع البيع

  .بعد أن حكى يف املسألة ثالثة أوجه عن جمرد القاضي أيب الطيب -والشرط ، وهو ما صححه الوالد رمحه اهللا
وإن مل يكن من مصلحته ؛ فإن مل يتعلق به غرض يورث تنازعا ، كشرط أن ال يلبس إال اخلز ، وال يأكل إال اهلريسة ؛ 

  .ي رضي اهللا عنه أنه ال يصحفالذي نص عليه الشافع
حمجوج مبا حكيناه من النص ، وقد اقتضى كالم الرافعي والنووي أما  - من أنه ال يفسد- وأما ما قطع به اإلمام الغزايل 

معتضدا بكالم - مل جيدا يف املسألة غري كالم اإلمام الغزايل ؛ ألما اقتصرا عليه ، وذكر الرافعي الفساد حبثا من قبله 
  .مسعت بعض الفقهاء يذكر أن الفساد وجه: التتمة ، وقال ابن أيب الدم صاحب 

والوجه وأما ابن الصالح ؛ فإنه استشكل ما ذكره الغزايل : وقد أغنانا اهللا مبا ذكرناه من النص عن حتقيق البحث : قلت 
وف خطابا للمشرتي ، كيال ينازع احلر  1]ثالثة[بشرط أن ال يأكل إال اهلريسة بالثاء : األجود أن يقرأ قوله : ؛ فقال 

  .فيما إذا اشرتط للعبد املبيع - على تقدير تصويره- منازع يف عدم الغرض 
ويف كالم النهاية والبسيط تأييد له وعبارة اإلمام بشرط أن ال يلبس بعده إال اخلز ، أو ما ضاهى ذلك من : قلت 

ولو كان  - ه ابن الصالح ؛ لكن قد ينازع منازع يف حكمهمبا ذكر  - من البسيط- االقرتاحات ، ويف نسخة معتمدة رأيتها 
  .خطابا للمشرتي

إن كان : قد يتعلق به غرض ، ولذلك أصل وهو ما إذا أعطاه درمها ، قال ادخل به احلمام ؛ فقد قال القفال : ويقول 
ليه الرافعي ، وحكى غرضه حتصيل ما عينه ملا رآه به من الشعث والوسخ ، مل جيز صرفه إىل غري ما عينه ، وسكت ع

وجهني ، وقريب منها مسألة أيب زيد يف الكفن ، وإذا صح تعلق الغرض  - عن فتاوي القاضي احلسني- النووي يف التعيني 
  .به فلم ال يفسد كاملسألة املنصوصة

  .وأما ما تعلق به غرض ألحدمها ، وليس من مصلحة العقد ، كشرط أن ال يقبض ما اشرتاه ، فيبطل
_________  

  .يف أ ، ب ثانية 1
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  .ويستثىن شرط عتق العبد ؛ فاملذهب صحة البيع والشرط مجيعا
إذا عرفت أن شرط مقتضى العقد ال يضر وال ينفع ، علمت أن ما هو حاصل وإن تلفظ به الالفظ ؛ فال يضر : فائدة 

طالقه ، بل قد ال يضر ، كما مثل ، وقد يضر ، كما إذا نوى املتوضئ رفع احلدث والتربد ؛ فإنه ذكره ، وهذا ليس على إ
  .ولكن املذهب الصحة - وإن لن ينوه-يبطل على وجه مع أن التربد املنوي حاصل 



عالم ، حصل ، اإلمام إذا كرب ورفع صوته ونوى إعالم املأمومني جاز وإن كان لو رفع الصوت ومل ينو اإل: ونظري املسألة 
فنيته ال تؤثر ويقرب من ذلك بعتك إن شئت فاملذهب الصحة ، وال يضر لفظ التعليق على املشيئة ؛ ألنه لو مل يشأ مل 

  .يشرت
  قد يرتدد يف أن الشيء مقتضى العقد أو ال فيورث ذلك ترددا يف أن شرطه هل يبطل أو ال ؟: تنبيه 

  .وبيانه بصور
ل لواحد ، فباع العلو وحده صح وهل للمشرتي أن يبين فوق العلو ؟ وجهان يف احلاوي ، إذا كان العلو والسف: منها 

ينبغي أن يكون أصحهما املنع ؛ ألن اهلواء حق لصاحب السفل ؛ وإمنا خرج عنه البناء عن اهليئة : قال الشيخ اإلمام 
  .له البناء قاله املاورديوإن شرط أن ال يبين ، صح ، وليس  -ذكره يف باب الصلح-املوجودة عند البيع 

إن كان من مقتضى العقد صح ، وإال فال ، وإن شرط أن يبين : فهذا بيع بشرط مل يضر ، وكان يتجه أن يقال : قلت 
  .خالفا للمزين - صح

ر ال ومن مث إذا أتونا مبا نتيقن أنه من مثن مخ- خالفا ملالك . االعتبار يف تصرفات الكفار باعتقادنا ال باعتقادهم: قاعدة 
 - نأكله- أي ملصوق الكبد باألضالع  - خالفا ملالك وإذا ذحبوا حيوانا وفتشوا كبده ؛ فوجدوه ممنوا - نأخذه يف اجلزية

  .حيث حرمه ، لكونه حراما عندهم - خالفا ملالك
  .محل اللفظ إىل ما يتبادر إىل الذهن أوىل: قاعدة 

ال آكل من الشجرة فإنه حيمل على مثرها ، : غريها كما لو قال ومن مث حيمل على احلقيقة ما مل يرتجح ااز بشهرة أو 
  .وإن كان خالف احلقيقة لرتجحه
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 وهذا يف شهرة تصري احلقيقة مرجوحة بالكلية ، أما شهرة ال متنع استعمال احلقيقة فهي مسألة ااز الراجح ، واحلقيقة
  .املرجوحة ، وفيها املذاهب املعروفة

  .ألعم من الصحيح والفاسد وال حيمل عند اإلطالق إال على الصحيح - عندي- اللفظ موضوع : قاعدة 
عند الكالم على قول - وهذه قاعدة حققتها يف باب املناهي من شرح املختصر ، وأغرب الرافعي ؛ فقال يف كتاب اإلميان 

وسيأيت خالف يف أن لفظ العبادات ، هل حيمل على "اخلمر من النوع الثالث ما نصه ال أبيع : ولو قال  - الوجيز
  .انتهى" الصحيح ؟ كما إذا حلف ال يصوم ، وال يصلي

  .واخلالف غريب ، مل أره حكاه قبل وال بعد
ال جيعله على شيئني ، وجود أحدمها يعقب وجود اآلخر ؛ فإنه حيمل على األول و  - امسا-اللفظ إذا أطلق : قاعدة 

  .ومن مث لو وقت السلم جبمادي أو ربيع ، أو العبد ، ينزل على األول"على األصح ،  1اإلطالق جمهوال



  .ال يثبت حكم الشيء قبل وجوده: قاعدة 
املتوقع هل : "هذا هو األصل ، ولكن اختلف األصحاب يف املشرف على الزوال ، هل يعطي حكم الزائل ؟ ورمبا قالوا 

  ؟ أو ما قارب الشيء هل يعطي حكمه ؟جيعل كالواقع 
وهي عبارات عن معرب واحد ، ورمبا جزموا بإعطائه حكمه ؛ وذلك نقض على األصل ، لقوة أصل آخر عليه ، اجتذب 

بقول الشافعي  2]أشار[وإليه  -كما حررناه يف األصل-ذلك الفرع ، وانتزعه ، وهذا شأن كل املستثنيات من القواعد 
ال حيل ألحد خالفه ، مث قياس أن يشبه  3أحدمها يف معىن األصل ؛ فذلك الذي: القياس قياسان و : "رضي اهللا عنه 

أن ينظر فأيهما كان أوىل لشبهه ؛ صريه إليه إن أشبه أحدمها يف  - واهللا أعلم-الشيء بالشيء وموضع الصواب عندنا 
  .انتهى. خصلتني واآلخرة يف خصلة ، أحلقه بالذي هو أشبه يف خصلتني

_________  
  .حمموال" ب"يف  1
  .اإلشارة" ب"يف  2
  ".ب"سقط يف  3
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وفيه وجهان مرتبان -مثال إعطاء املشرف حكم الزائل ، حترمي وطء املشرتي اجلارية املبيعة بعد التحالف وقبل الفسخ 
بعد  -احلل والتحرمي-واملصحح من هذين  1]والتحالف[رتافع إىل جملس احلكم على الوجهني يف حترمي الوطء بعد ال

وذلك هو  - التحالف أوىل ، ورمبا مل يعطوه حكمه كبيع العبد املريض واجلاين ؛ فإنه صحيح مع اإلشراف على الزوال 
  .اجلادة ؛ فال يطلب له علة ختصه

  .2"يعدالزائل العائد ، كالذي مل يزل ، أو كالذي مل : قاعدة 
إذا جاء رأس الشهر فأنت حر ، مث باعه : يف أكثر صوره خالف منتزع األصل من قولني منصوصني فيما إذا قال لعبده 

فيما إذا علق طالق زوجته بصفة مث - مث جاء رأس الشهر ففي العتق قوالن ومها يشبهان اخلالف ، أيضا  - ، مث اشرتاه
  .أباا ، مث جدد نكاحها ، مث وجدت الصفة

  : ومن مسائله 
  لو أفلس بالثمن ، وقد زال عن املبيع وعاد ، هل للبائع الفسخ ؟

  لو وهب لولده وزال ملك الولد وعاد ، هل لألب الرجوع ؟: ومنها 
  .لو عاد التبذير بعد ما بلغ رشيدا ؛ فاألصح يعيد القاضي احلجر وال يعود بنفس التبذير: ومنها 
الردة تزيل امللك ؛ فإن عاد إىل اإلسالم ، وعاد ملكه ، ففي ثبوت : ك ، وقلنا لو بيع شقص ، فارتد الشري: ومنها 



  .تردد عن الشيخ أيب علي ، يتجه خترجيه على الزائل العائد ، والظاهر املنع 3ذلك
فهذا الزائل العائد كالذي مل يعد قطعا ، وتبطل  - وقد مضى ركن-إذا نقص بعض األربعني يف اخلطبة وعادوا : ومنها 

خلطبة ، وإن سكت ومل يطل الفصل إىل أن عادوا ؛ فهو كالذي مل يزل وتصح وإن طال فقوالن ، أصحهما البطالن ، ا
بطلت مطلقا على أظهر األقوال ، وهو كثري ، ومن أماكن اجلزم ، القاضي إذا مسع البينة ، مث : وإن نقصوا يف الصالة 

  .ج عن حمل واليته مث عاد ؛ ففي استعادا وجهانعزل ، مث ويل ؛ فال بد من استعادا ، أما إذا خر 
_________  

  .قبل التحالف" ب"يف  1
  .176، األشباه للسيوطي  178/ 2املنثور  2
  .الشفعة" ب"يف  3
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حد بأنه كالذي مل يزل حىت جتب الزكاة يف ذلك ولو باع النصاب يف أثناء احلول ، مث اسرتده بسبب جديد ، مل يقل أ
اطراد القاعدة ، ومل يرها أصال يعتمد ، وخرج ابن الرفعة عليها الوجهني  1]بعدم[احلول ؛ فلذلك قضى الشيخ اإلمام 

كالذي مل : عنه ؛ فإن قلنا  2]املضمون[فيما لو أدى الضامن الدين مث وهبه رب الدين منه ، هل يرجع على األصيل 
  .ل ، مل يرجع على األصيل املضمون عنه وإال رجعيز 

أيامها على القولني ، فيما لو وهبت الصداق من الزوج ، مث طلقها قبل الدخول ، من حيث إن  3]الرافعي[وضعف بناء 
ال سيجب ، وهذا املعىن  4فهبته منه تعجيل ما: للزوج بعينه ، قال : اهلبة لو فقدت ووقع الطالق ؛ لكان الشطر عائدا 

  .يتحقق فيما حنن فيه
  .على القاعدة ظاهرة ، وهلذا يظهر ختريج مسألة الضمان عليهما - يف هبة الصداق- وختريج القولني : قلت 

  .فلم احتجب إىل الواسطة: فإن قلت 
  .لعله ملا ذكره ابن الرفعة: قلت 

  .ال فرق يف ضمان املتلف بني العلم واجلهل: قاعدة 
وإذا أمر : "جاهال به ؛ حيث ال جتب عليه األجرة فيما إذا ذكر القفال  -بعد الرجوع- ارية وال يرد ما إذا استعمل الع
  .واملأمور ال يعلم ؛ حيث ال دية على القاتل -بغري حق- السلطان رجال بقتل رجل 

  .وإذا جن احملرم ، مث قتل صيدا ؛ حيث ال جزاء واجب يف األظهر من القولني
وإذا رمى إىل مسلم ترتس به املشركون ؛ حيث ال . ر احلرب ؛ فاألصح ال جتب الديةبدا - ظن كفره- وإذا قتل مسلما 

  .دية إذا جهل إسالمه



  .من احلامل جاهال حبملها فاألصح أن الدية على السلطان 5]القصاص[وإذا باشر الويل 
_________  

  .بعد" ب"يف  1
  .املعتمد" ب"يف  2
  ".ب"سقط من  3
  .ملا" ب"يف  4
  .تصاصاالق" ب"يف  5
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ذلك ملا ذكرناه  1]رجع ؛ فأكل بعد الرجوع قبل العلم حيث ال يغرم يف أحد الوجهني وإمنا[وإذا أباح له مثرة بستان ، مث 
  .يف األصل

   :كل ما ال يعلم إال من جهة الشخص ، يقبل قوله فيه ومن مث مسائل : قاعدة 
يقبل قوهلا يف الوالدة واحليض وشكك بعضهم يف كون هذين ال يعلمان إال من جهتها ، وادعى إمكان إقامة : منها 

  .البينة عليهما ، وهو يف احليض متعذر ، ويف الوالدة غري متعذر
صديق األب يف ومنها ت. بعضه ، وحنو ذلك 2]أو إضمارها[إذا علق طالقها باملشيئة أو الرضا ، أو اإلرادة : ومنها 

  .على الصحيح - دعوى االحتياج إىل النكاح 
  .إذا ادعت أا حامل وقف املرياث: ومنها 
  .يكف عن قتل مدعيه احلمل إذا وجب عليها القصاص: ومنها 
. قصدت بأخراجها قطعها عن اليمني: أخرج يدك ؛ فأخرج اليسار ، فقطع مث اختلفا ، فقال املخرج : إذا قال : ومنها 
  .بل أحبتها ، صدق املخرج: القاطع وقال 
أردت  3]بل: [إذا باعه صاعا من صيعان جمهولة اجلملة مث اختلفا ؛ فقال املشرتي أردت اإلشاعة ، وقال البائع : ومنها 

  .معينا ؛ فاألرجح أن القول قول البائع
مها أن علمها ال يعلم إال من متو -إن علمت كذا فأنت طالق : وأمثلة كثرية وعد منها بعض الطلبة إذا قال لزوجته 

  .علمت: جهتها ، وأن قوهلا فيه مقبول فتطلق إذا قالت 
والفرع ال أعرفه مسطورا ، ومما حفظته وعلقته من فوائد أخي اإلمام احملقق اء الدين أيب حامد شيخنا وبركتنا أطال بقاءه 

طابقة اخلارجية ، وال يقبل قوهلا فيه ؛ إلمكان إقامة قيدي العلم امل 4]إحدى[أنه ينبغي أن ال تطلق بقوهلا علمت ؛ ألن "
  .البينة عليه ؛ فال بد أن يعلم من خارج وقوع ذلك الشيء



العبد الذي يف يدي حر ، حكم بعتقه ، نقله  5]أن[أنت تعلم : وهذا حق ، ويشهد له أن الرجل لو قال آلخر : قلت 
  الرافعي عن خط الروياين ، عن بعض األئمة ، 

_________  
  ".ب"واملثبت من " أ"سقط من  1
  .اختيارها" ب"يف  2
  ".ب"سقط يف  3
  .أحد" ب"يف  4
  .زيادة هذا" ب"يف  5
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  .حمتجا بأنه لو مل يكن حرا ، مل يكن املقول له عاملا حبريته ، وقد اعرتف السيد بعلمه
فيما -علي ألف : أنه لو قال "أنت تظن ، ويشبهه ، ما رأيته يف أدب القضاء لشريح الروياين : قال  وهذا خبالف ما لو

  : ويستثىن من هذه القاعدة مسائل . فيم أعلم أو أشهد ، لزمه: مل يلزمه ، وإن قال  -أظن أو أحسب
  .ال يصدق السفيه يف دعوى توقان نفسه واحتياجه للنكاح: منها 

  .يف دعوى احلمل حىت يدفع إليها النفقة 1ال تصدق: ومنها 
  .2إذا اختلف الزوجان يف أنه نوى الطالق إذا أتى بلفظ الكناية ؛ فإن القول قول الزوج: ومنها 
ال يقتص من : "قال أبو عاصم العبادي يف أدب القضاء ، وتبعه أبو سعيد اهلروي يف أواخر كتاب اإلشراف : قاعدة 

  ".نفسه لغريه إال يف مسألتني
فهي - يعين إذا أخذ قيمته من نفسها وعرفها : "إذا أكل اللقظة ، وأخذ الثمن من نفسه وصار أمانة ، قال أبو سعيد 

  .يف أحد الوجهني - أمانة
 - واملذهب أنه ال يصح :  4عليك من الدين ؛ فأسلم يف كذا ، صح قال ابن سريج 3]اقبض ما يل[إذا قال : والثانية 

  .انتهى
وجوب التعريف بعد - فيه الشيخ اإلمام  5]ووقف[على ما ذكر الرافعي - ة اللقطة إذا أكلها ؛ فاألصح أما مسأل: قلت 

  .إال أن يكون يف الصحراء: ذلك ، قال اإلمام 
القيمة ألن ما يف الذمة ، ال خيشى هالكه وإذا أفرز كان أمانة يف يده ،  6]اإلقرار[بعد ذلك  -واألصح أنه ال جيب 

يف الوجهني مها هذان ، وال يريد أن اخلالف يف كونه - فهي أمانة : لذين أشار أبو عاصم إليهما بقوله ولعل الوجهني ال
  .أمانة ؛ بل يف أنه هل يفرز ، أو ال



غريب ،  -قول أيب عاصم أنه يقبض لغريه من نفسه  -باإلفراز ، كان أمانة ، مث على القول بوجوب اإلفراز : فإن قيل 
  .مر إىل احلاكم ليقبض عن صاحبه ، ولإلمام احتمال يف أن امللتقط يقيم نائبا عن املالكواحملفوظ أنه يرفع األ
_________  

  .زيادة السفيه" ب"يف  1
  .فإن الزوج ال يصدق" ب"يف  2
  ".ب"سقط يف  3
  .قاله ابن سريج" ب"يف  4
  .وتوقف" ب"يف  5
  .إفراز" ب"يف  6
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  قواعد ربع البيع القول يف

توضع عند عدل ؛ فال أعرف من قال  - هذا ما يف الرافعي ، والذي يف تعليق القاضي احلسني ، أا على وجه اإلفراز 
  .بأن امللتقط يقبض من نفسه لغريه ، غري أيب عاصم

إذا قال : ب الوكالة ؛ حيث قال فمقالة ابن سريج غريبة وما أراها إال املسألة اليت ذكرها الرافعي يف با: وأما مسألة السلم 
على - يصح ويكون رأس املال قرضا : قال ابن سريج : "لرجل أسلم يف كذا وأد رأس املال من مالك ، مث ارجع علي 

  .ال يصح ؛ ألن اإلقراض ال يتم إال باإلقباض ، قال النووي: وقيل  -األمر
  .وهو نص الشافعي يف الصرفأنه ال يصح  - عند الشيخ أيب حامد وصاحب العدة-األصح : قلت 

  : وما ذكره أبو العباس سهو وبقيت مسائل : قال الشيخ أبو حامد 
، وقد قدمناه  2]أنه جيوز[أجره داره بدراهم معلومة ، مث أذن له يف الصرف إىل العمارة  1]إذا[قول الرافعي فيما : منها 

  .فيه وما فيه من النظر، وذكرنا حبث ابن الرفعة " احتاد القابض واملقبض: "يف قاعدة 
وهو " املذهب أنه ال يصح ما يرد عليه: "إن مقالة ابن سريج ، تؤيد قول الرافعي ، ويف قول أيب عاصم : هنا  - أقول 

  .القياس
  .فإنه يقبض من نفسه لولده - احملجور- إذا باع مال نفسه لولده : ومنها 
صحيح ويغلب يف أمثاله عدمه ؛ فهو عيب يرد به  نقصا يفوت به غرض -كل ما أنقص العني أو القيمة : قاعدة 

  ".املبيع
أنقص العني إمنا مل  3]لكونه[ - وإن مل ينقص القيمة- إمنا اعترب نقصان العني للخصاء ؛ فإنه يرد به : قال الرافعي 

، قطعة يسرية ، وال تورث شيئا  - نكتف بنقص العني واشرتط فوات غرض صحيح ؛ ألنه لو قطع من فخذه أو ساقه 



  .وال تفوت غرضا ، ال يثبت الرد
  .كما نقله يف اإلشراف  -واعرتضه ابن الرفعة ، بأن يف تصويره عسرا ؛ فإن آثار اجلرح تثبت اخليار 

_________  
  .لو" ب"يف  1
  ".ب"واملثبت من " أ"سقط يف  2
  .ألنه" ب"يف  3

  466|  280صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

  .ومل يندمل فذاك ينقص القيمة ، ويفوت به غرض-فإنه هذا ال يسمى جرحا ، وإن فرض أنه يسمى : ظر وفيه ن
  .إن قطع من أذن شاة ما مينع التضحية ، ثبت الرد ، وإال ؛ فال: وهلذا قال صاحب التقريب : مث قال الرافعي 

بأن اإلمام نفسه خطأ من يعترب العيب - م فيه واعرتضه ابن الرفعة بأنه تبع يف ذلك اإلمام ، وأن بعضهم اعرتض اإلما
ولك أن تدعي تالزمهما غالبا ،  - بالضحايا ؛ إذ مقصود العيب املال ، ومقصود الضحايا حسن النظر وكمال الصورة

منه ما مينع من التضحية ، ومنه ما ال مينع  -إن قطع من أذا مبا مينع التضحية يقتضي أن قطع بعض األدن: مث قوله 
صح أن إبانة جزء من األدن مينع األجزاء ، ويف التعريف أيضا احرتاز عما إذا وجد العبد واجلارية خمتونني ؛ فإن فات واأل

وإمنا اشرتط كون الغالب  - إذا كان قد اندمل-جزء من أصل اخللقة باخلتان ، لكن فواته مقصود دون بقائه ؛ فال رد به 
ال تغلب - اإلماء معىن ينقص القيمة ، لكن ال رد به إذا كانت كبرية ، يف سن يف -مثال- ، يف أمثاله عدمه ، ألن الثيابة 

  .ألنه ليس الغالب فيهن عدم الثيابة -فيه البكارة
  : ومن مسائل القاعدة 

وذكر اثنان من أصحابنا ومها . حدث ذلك يف زمن القاضي أيب عمر املالكني وقضى بأنه عيب -عدم نبات عانة اجلارية 
نظر ،  -عندي- إنه عيب وفيه :  1]قاال" [أدب القضاء"والقاضي شريح الروياين يف كتاب " اإلشراف يف"اهلروي 

إن : وأقصى ما يشبه به احليض ، فإن من ال حتيض ترد ذا العيب ، لداللته على ضعف يف اخللقة ؛ فإن كان يقال 
ك وكون املبيع مما قيل إنه موقوف وإن مل يثبت عدم إنبات العانة يدل على فساد املنبت فهو عيب ، لكنين ال أعتقد ذل

عرفت الضابط يف عيب املبيع ، وقال النووي يف ذيب اللغات ، العيب ستة أقسام ، عيب املبيع ، ورقبة : ذلك فائدة 
  .وحدودها خمتلفة. الكفارة والغرة ، واألضحية ، واهلدي ، والعقيقة ، ويف أحد الزوجني ، ويف اإلجارة

  .ع ما ينقص املالية ، أو الرغبة ، أو العنيففي البي - 
  .ويف الكفارة ما يضر بالعمل إضرارا بينا - 
  .ما ينقص اللحم] والعقيقة 2األضحية واهلدي[ويف  - 



_________  
  .وقاال" ب"يف  1
  .تقدمي وتأخري" ب"يف  2
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  .نفر عن الوطء ، ويكسر سورة التوقانويف النكاح ما ي - 
  .ويف اإلجارة ما يؤثر يف املنفعة تأثريا يظهر به تفاوت يف قيمة الرقبة ؛ ألن العقد على املنفعة وعيب الغرة كاملبيع - 

ومل يذكر عيًبا بل الدية ، وعيب الزكاة وعيب الصيد يف اإلحرام وعيب الصداق إذا طلقها قبل الدخول لدخوهلا : قلت 
  .يما ذكره فليتأملف

  .كل عيب يوجب الرد على البائع ، مينع الرد إذا حدث عنه املشرتي: قاعدة 
إال يف اإلبل ، قال ابن الرفعة والوالد رمحهما اهللا ، ولعله احرتز به عما ذكره ابن الصباغ ، من أنه لو اشرتى : قال الرافعي 

وإن كان قطع األصبع الزائدة ، إذا وجد يف يد البائع ، واندمل ، ال  :عبدا له أصبع زائدة ، فقطعه ؛ فإنه مينع الرد ، أي 
  .يرد به املشرتي ، كما قاله املتويل والبغوي

احلمل يندرج يف كل عقد معاوضة صدر "ذكرها اإلمام يف كتاب البيع ، وأشار إليها الرافعي يف باب التفليس : قاعدة 
ففي التبيعة  -عيب ، والرجوع بسبب الفلس ، أو انتفاء العوض كالرهن واهلبة كبيع اجلارية املرهونة والرد بال" باالختيار

  .قوالن
  .وال خالف أنه إذا أعتق حامال ، تبعها احلمل 1]العوض[قضية هذا أن جيري قوالن يف العتق النتفاء : فإن قلت 

  .ليس العتق من العقود ، والكالم فيما هو عقد ، على أن الرافعي: قلت 
  .إن الوصية عقد ، وإذا كانت عقدا ، كان العتق عقدا ؛ ولكن ذلك غري مسلم: ن قال يف مكا

  .ما يف الذمة ال يتعني إال بقبض صحيح: قاعدة 
أن الزوج املختلع إذا وكل حمجورا يف قبض  -ساكتا عليه- وهذه القاعدة قد تنقض مبا نقله الرافعي عن صاحب التتمة 

مع أن توكيل احملجور يف القبض ال يصح لكن الشيخ اإلمام -ه وتربأ املرأة بالدفع املال من الزوجة ؛ ففعل كان مضيعا ل
فينبغي أن ال  - يف ذمتها . هذا إذا كان العوض معينا أو كان الطالق معلقا بدفعه ، أما إن كان اخللف على مال: قال 

  .يصح القبض وإذا أتلف ضاع على املرأة
_________  

  ".ب"الفرض واملثبت من " أ"يف  1
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كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن املال ؛ فهو على : متلقاة عن شيخ أيب إسحاق الشريازي رمحه اهللا : قاعدة 
  .الفور

  : قال املتكلمون على احرتازاته 
  .يععن خيار الشرط يف املب" ثبت بالشرع: "إنه احرتز بقوله 

وعن خيار املرأة  - ليس اخليار على الفور : لدفع الضرر عن املال عن خيار األمة إذا أعتقت حتت عبد إذا قلنا : وبقوله 
يف املطالبة بالفيئة أو الطالق يف اإليالء واخليار بني القصاص والدية ، وعن خيار الس ؛ فإنه ليس لدفع الضرر ، بل 

  .العنة أيضاقد ال يكون ضرر أصال وعن خيار 
فيما إذا وجد باملشرتي عيبا ؛ فأراد : فاشتملت هذه القاعدة على خيار العيب ؛ فإنه على الفور ولذلك قال يف املهذب 

لدفع الضرر عن املال ، فكان على  -بالشرع- سقط اخليار ؛ ألنه خيار ثبت  1]عذر[الرد مل يؤخره ، فإن أخره من 
  .الفور كخيار الشفعة

 -من غري عذر-من املهذب أيضا إن أخر الطلب  - ولذلك قال يف باب الشفعة - على الشفعة - أيضا-واشتملت 
واحملققون - وهو موضع معروف باإلشكال عندهم . سقط ؛ ألنه على الفور ، فسقط بالتأخري من غري عذر كالرد بالعيب

ال يفعل ذلك  - تاذ أرباب اجلدلالذي هو أس -علما منهم أن هذا الشيخ  - عند االنتهاء إىل هذا اإلشكال -يبحثون
قاس العيب على الشفعة ، لورود اخلرب فيها ، وعكس يف الشفعة ؛ التفاق أكثر : قوهلم  - سدى ، وأقصى ما انتهوا إليه 
خبالف الشفعة ونظريه قياس القراض على املساقاة لورود اخلرب فيها ، وعكسه  -على الفور- العلماء على أن الرد بالعيب 

  .ى القراضاإلمجاع عل
إن من تأمل كالم الشيخ يف باب الشفعة ، حكم بعدم صحة السؤال ؛ : وقال الشيخ اإلمام ، يف تكملة شرح املهذب 

بالتأخري عليه ومها غريان مث اعرتض على نفسه ، بأن -فإنه مل يقس كوا فورية على الرد بالعيب ؛ وإمنا قاس سقوطها 
  الفورية إن لزمها

_________  
  .من غري عذر "ب"يف  1
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القياس على  - السقوط بالتأخري ، مل حيتج يف الشفعة إىل قياسه على الرد بالعيب ؛ وإال فال يكفي ، يف الرد بالعيب
  .الشفعة

الشفعة بالتأخري ، بعد تقدير كونه يف اجلواب عن ذلك واالعتذار عن املصنف يف جعله سقوط - وقد خطر يل : "قال 
يف - مسألة غريبة ، نقلها أبو سعد اهلروي عن تعليق البندنيجي ، إن الشافعي نص  -على الفور مقيسا على الرد بالعيب

  .على القول الصحيح ، إن الشفعة على الفور ، أن للشفيع خيار الس -اختالف العراقييني
 - على قول الفور- " بأن الشفعة ال تبطل بالعفو ، ما دام يف الس"لنص القائل فلعل الشيخ أبا إسحاق ، اطلع على ا

  .أوىل بعد البطالن ؛ فأراد أن يدفع ذلك بالقياس على الرد بالعيب ، وذا ينتفي السؤال عنه. وال شك أن التأخري
ر هذا النص فيه ، وهو غريب من اختالف العراقيني نظرا ؛ فلم أ-على أين نظرت باب الشفعة : قال الشيخ اإلمام 

  ".وهو قضية اختالف األصحاب يف ثبوت خيار الس يف الشفعة. مشكل ولكنه يف نصوص الشافعي ألمحد بن بشرى
  .وهو وجه مصرح به: قلت 

خالفا للرافعي - اإلمام  1]الشيخ[على ما صححه - مث يستثىن من هذه القاعدة خيار التصرية فإنه ميتد ثالثة أيام 
بأنه خيار "ي ، وهو خيار ثبت بالشرع ، لدفع الضرر عن املال لكن الشيخ اإلمام أجاب عن إيراده على القاعدة والنوو 

  ".شرع ، ال خيار عيب أي ثابت باحلديث ؛ ولذلك يثبته مع العلم ، وإذا كان كذلك فال يكون لدفع الضرر عن املال
  .ليس وجعلها ضابطا ملا حيرم من التدليس وما ال حيرمذكرها اإلمام يف باب الرد بالعيب يف فصل التد: قاعدة 

من علم شيئا يثبت اخليار فأخفاه ، أو سعى يف تدليس فيه فقد فعل حمرما ؛ فإن مل يكن السبب مثبتا للخيار فرتك 
  .التعرض له ال يكون من التدليس احملرم

، وقد كان خيتلج يف الذهن " دون ما ال يثبت حيرم إخفاء ما يثبت اخليار: "ولك أن ختتصر هذه العبارة فتقول : قلت 
  .أن ما ال يثبت اخليار أوىل بالتحرمي ؛ إذ ال استدراك لفارطه خبالف مثبت اخليار

_________  
  ".ب"سقط يف  1

  466|  284صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

يدل التحرمي  " صي اهللا تعاىل والبيع الزم الثمن حاللوكذلك املدلس قد ع: "حيث قال - ونص الشافعي رضي اهللا عنه 
  .كل تدليس

قبيل فصل تلقي الركبان ، وحكى أن أبا علي بن أيب هريرة رمحه اهللا تعاىل كان : وهذا نص حكاه املاوردي يف احلاوي 
عيب التدليس ؛ فدل على  إن مثن التدليس حرام ال مثن املبيع ؛ أال ترى أن املبيع إذا فات رجع على البائع بأرش: "يقول 

  .انتهى" أنه أخد منه بغري استحقاق



  .غريب ، ومعناه أن الزيادة بسبب التدليس حمرمة ال مجلة الثمن 1وهذا الذي حكاه عن ابن أيب هريرة
: بعد ذكر هذه القاعدة  - مث إن اإلمام رمحه اهللا قال - مع كثرة استقصائه لكالم احلاوي- ومل يذكر صاحب البحر هذا 

وهذا ينبين على : بأن يبيع الشيء بثمن مثله قال  - يف الشرع- مما ال جيب التعرض له ذكر القيمة ؛ فليس البائع مقيدا و "
  .انتهى - اطلع على املشرتي ال يثبت له خيار  - إذا- ما ذكرناه ؛ فإن الغنب مبجرده 

  .ساكتا عليه -عيب من تكلملة شرح املهذب وقد حكى الشيخ اإلمام رمحه اهللا هذا كله عن اإلمام يف أوائل باب الرد بال
فهو حق ، وليس عدمه تدليسا البتة ، وإن  -يف نفسه- إن أراد اإلمام أنه ال جيب على البائع ذكر قيمة املبيع : وأقول 

م فالصحيح وجوب ذكر الغنب ؛ لكن صحح اإلمام والغزايل عد - يف باب املراحبة-أراد ما إذا اشرتى بغنب ، مث أراد البيع 
إذا اطلع عليه املشرتي ال  -مبجرده-إذ الغنب : "وجوبه ؛ فاإلمام جار على أصله غري أنه أشار إىل هذه املسألة بقوله 

، إن أراد به الغنب يف املبيع من حيث هو إذا اشرتاه بدون قيمته ومل يبعه مراحبة وال أخرب بالثمن فصحيح " يثبت له خيار
  .وليس مما حنن فيه

_________  
حلسن بن احلسني القاضي أبو علي بن أيب هريرة البغدادي أحد األئمة من أصحاب الوجوه تفقه على ابن سريج وأيب ا 1

إسحاق املروزي ودرس ببغداد وروى عنه الدارقطين وغريه وخترج به مجاعة من األصحاب مات ببغداد يف رجب سنة 
، شذرات  358/ 1، وفيات األعيان  98/ 7اد ، تاريخ بغد 126/ 1ابن قاضي شهبة -مخس وأربعني وثالمثائة 

  .256/ 3، ابن السبكي  304/ 11، البداية والنهاية  370/ 2الذهب 
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لم خيرب ال يثبت ففيه إشارة إىل أنا إن وجبنا اإلخبار عند ذكر الثمن ف -حيث خيرب بالثمن- وإن أراد الغنب يف املراحبة 

  .اخليار
  .ثبوته -عند النووي-يف ثبوت اخليار للمشرتي وجهني أصحهما  1فإن - مما إذا صاحبه- وميكن ختريج وجهني يف ذلك 

  : ويف القاعدة طردا وعكسا مسائل 
  .لك يستحبإن ذ: وشذ احملاملي والروياين فقاال . من علم بالسلعة عيبا مل جيز له أن يبيعها حىت يبني عيبها: منها 

بعدم الوجوب وإن  -له علم- ؛ فال يقول أحد " وهي عبارة رديئة مومهة: "يف تكملة شرح املهذب - قال الشيخ اإلمام 
  .ومل يبني العيب ، ثبت اخليار -باع

  .وجب اإلخبار عنه يف بيع املراحبة -من مماطل- لو اشرتاه بدين : ومنها 
  .ارلو اشرتاه من ابنه الطفل وجب اإلخب: ومنها 
: جيب على البائع الصدق يف قدر الثمن ، ويف األجل والشراء بالعرض وبيان العيب حادث عنده ؛ فلو قال : ومنها 



  .مبائة فبان بتسعني فاألظهر أنه حيط الزيادة ورحبها وأنه ال خيار للمشرتي
من قبل " -يف اإلشراف- هذا من كان القول قوله يف شيء ، كان القول يف صفته وعبارة أيب سعد اهلروي عن : قاعدة 

  .قوله يف أصل ؛ غري أنه الظاهر أن املراد واحد فال تقف يف ذلك
بل قبله فلي فالقول قول البائع ، ومسائل : فالثمرة يل ، وقال املشرتي  -بعد التأبري- بعتك الشجرة : ومن مث لو قال 

  : ث مسائل أنه استثىن من هذه القاعدة ثال: وذكر القاضي أبو سعد . يطرد عدها
على القول  -بل قباء : وقال اخلياط . أذنت يف قطع الثوب قميًصا: إذا قال املالك  -مسألة اخلياط : إحدها 

  : اخلياط  2]بتصديق[
_________  

  .ولكن" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
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  .بل مضاربة: كانت قراًضا فلي قسط من الربح ، وقال الدافع : تصرف فيها فقال القابض دفع إليه ألفا لي: والثانية 
- وازوم به : قلت . يتحالفان: القول قول القابض ، وقال احملاملي الكبري : القول قول الدافع اجلرجاين :  1قال الثقفي

وقعت : وهو ما يف الشرح والروضة فيما إذا قال . ةقول الثقفي جريا على أصل القاعد - يف شرح املنهاج للوالد رمحه اهللا
  .بل قراضا: وكالة قفال العامل 

بل : وجهني يف أيهما تقدم بينة العامل إذا ادعى أن املدفوع قراض أو املالك إذا قال  - يف زيادة الروضة- وحكى النووي 
عد وشريح ؛ فإن األبضاع والقراض عقد على عقد وهذا فارق مسألة أيب س: هو قرض ويف الرافعي وغريه فيما إذا قال 

 - اليت حكاها أبو سعد : وهذه األوجه . التحالف: والثالث . أن القول ملدعي اهلبة: والثاين . واحد فالتحالف فيه أظهر
موضع ، وقال  -لشريح" أدب القضاء"من -ويف نسخيت . ، ولعله من أيب سعد تلقاها" أدب القضاء"حكاها شريح يف 

على - النهاية " بالكبري"يتحالفان وكنت أحسب أنه يعين : يتحالفان ما نصه ، وقال يف الكبري : كبري احملاملي ال
؛ فلما " التوشيح"؛ فلم أجد فيها تصرحيا بذلك وذكرت هذا كله يف كتايب " النهاية"فكشفت  -اصطالح أهل خراسان

سقط منها  - من كتاب شريح- نسخيت على كتاب أيب سعد ووجدت فيه ما رأيت غلب على ظين أن - وقفت اآلن 
  ".قال احملاملي الكبري كما قال أبو سعد"؛ وإمنا قال " يف"وزيدت لفظة " احملاملي" لفظ 

غاب : والثالثة . إمام قدمي يف زمان اإلصطخري ذكرناه يف كتاب الطبقات - هو الشيخ أبو احلسن-واحملاملي الكبري 
القول قوهلا يف حقها ، : قال أبو سعد . مدة الغيبة وكذبته وطالبته بالنفقةيف صدر  -بائنا- الزوج سنة وادعى أنه طلق 

- تبعا لقوله يف الطالق  -ال جتب النفقة : كالم األصحاب يشهد له ، ويتجه أن يقال : قلت . وقوله يف أصل الطالق



  أسلمت: قبل هذا بقريب من ثالث أوراق يف املرتدة بعد الدخول تقول  -وقد قدم أبو سعد
_________  
حممد بن عبد الوهاب بن عبد الرمحن بن عبد الوهاب أبو علي الثقفي احلجاجي النيسابوي الفقيه اإلمام الزاهد  1

الواعظ تفقه على حممد بن نصر ويقول ابن خزمية رمحه اهللا عنه ما حيل ألحد منا خبراسان يفيت وأنت حي ولد سنة أربع 
/ 1، ابن قاضي شهبة  267/ 3سنة مثان وعشرين وثالمثائة ، النجوم الزاهرة  وأربعني ومائتني ومات يف مجادى األوىل

  .192/ 3، ابن السبكي  63، العبادي ص 315/ 2، شذرات الذهب  118
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع
قول : والثاين . عدم الرجوع إىل اإلسالم القول للزوج ألن األصل: أصحهما : حكاية قولني - ويف وقت كذا يف النفقة 

  .املرأة ألن القول يف أصل اإلسالم مقبول منها فليكن كذلك
أسلمت أوال ؛ فال : وما حكاه من القولني نظريه إذا قال " أيضا - وال بد من جميء هذا اخلالف يف هذه الصورة "وفيه 

أا املصدقة ألن النفقة كانت  - من الرافعي وغريه-ت وأصح الوجهني يف أواخر نكاح املشركا. نفقة لك وادعت العكس
  .وهو يدعي مسقطا ؛ لكن هذه العلة تصلح أن تكون فرقا بني املسألتني ، واملسألة موضع النظر- واجبة 

بل أعرتين : أكريتك ؛ فقال : فلم ال ذكر مسألة ما إذا قال  - على وجه أو قول-وليت شعري إذا كان أبو سعد يستثىن 
ولعل بعضها أحق مما  - أمهل استثناءها - وقد بقيت على أيب سعد مسائل -مما صح فيه أن القول قول املالك-ا ونظائره

  .بالذكر - ذكره
  .مع أما لو اختلفا يف أصل البيع فالقول قول البائع- األصح أن القول قول مدعي صحة البيع دون فساده : منها 

  .بيع عما كان عليه ؛ فالقول قول املشرتيلو اختلفا يف النقصان ، وتغيري امل: ومنها 
  .كان العبد أقطع وأنكر املالك ؛ فالقول قول املالك يف األصح: لو قال الغاصب : ومنها 
  .قد ملفوفا وادعاه ميتا وأنكر الويل ، صدق الويل يف األظهر: ومنها 
  .قطع طرفه وادعى أنه كان أشل ، صدق اين عليه: ومنها 
  .بل أجرتك ، صدق املالك على املذهب: كب أعرتين وقال املالك قال الرا : ومنها 
كانت األلف : "إذا قال : ، وأنكر فالقول قول املعمول له ومنها " شرطت يل عوضا: "عمل له عمال وقال : ومنها 

  .القول قول املدفوع إليه: قال البغوي " بل قرض: وقد تلفت ، وقال املالك  - إىل وديعة- املدفوعة 
أول القرض  - قاله الرافعي ، وفيه وجه قال النووي- دفع إليه دراهم واختلف يف ذكر البدل ؛ فالقول قول اآلخذ :  ومنها

  ".إنه متجه"
  ".شرح املنهاج"و" الروضة"يف  -يف أحد الوجهني- صدق العامل " بل قرض"فقال " هي قراض"قال : ومنها 



  .ح ، وفيها أوجهذكرها شري" بل ابضاع: "فقال " قراض: "قال : ومنها 
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  .رجح النووي أن القول قول من نفاه" بال عوض: "؛ فقال " وهبتك بعوض"قال : ومنها 
إن اختلفا يف : فأنكر املبعوث إليه صدق وفيه للرافعي حبث ، يظهر أن يقال " بعوض: "بعت أشياء ، وقال : ومنها 

يف أن ثبوا حبق أو ال فالقول قول املالك ألن األصل مل  1]اختلفا[أصل شغل الذمة مع االتفاق على ثبوت اليد ؛ فإن 
  .2]حينئذ هذا[ -يصدر منه ما يقتضي 

وإن اتفقا على . وإن اتفقا على أا حبق ، مث اختلفا يف شغل الذمة فالقول قول من ينفي الشغل العتضاده باألصل
اختلفا يف صفته ؛ فالذي يظهر أن القول أيضا قول من لو أنكره لقبل إنكاره ألن من كان القول قوله يف شيء  الشغل مث 

  .كان القول قوله يف صفته وإن اتفقا على الشغل ولكن اختلفا يف ارتفاعه فالقول قول من يدعي بقاءه
وانتشرت ؛ فإن كانت كما فهمت ورتبت فاهللا تتصل بالقاعدة قبلها أنا ضبطتها بعد ما تبددت عليها فروعها : قاعدة 

املسؤول أن ينفع ا ؛ وإال فهو املسؤول أن يوضح يل احلق إذا اختلف اآلخذ واملأخوذ منه فإن كان اختالفهما يف أصل 
ول شغل الذمة مع االتفاق على ثبوت اليد فال خيلو إما إن خيتلفا يف أن ثبوا هل هو حبق أو ال فإن كان األول ؛ فالق

قول املأخوذ منه ألن األصل أنه مل يصدر منه ما يقتضي ثبوت هذه اليد ويدل على هذا أن الصحيح فيما إذا قال املالك 
غصبتين ، وقال ذو اليد أعرتين أن القول قول املالك ، وإن كان الثاين وهو ما إذا اتفقا على أا تثبت حبق مث اختلفا يف 

  .أو لغرضهما مجيعا أو يقع اخلالف يف ذلك. لغرض املأخوذ منه أو لغرض اآلخذ شغل الذمة ؛ فإما أن يكون ثبوا
قال القاضي أبو عاصم وشرحه أبو سعد اهلروي يف األشراف كل عقد فيه عوض علق بصفة ال يقتضي إطالق : قاعدة 

  .العقد تلك الصفة فسد بالتعليق إال يف مسألة واحدة
أنه ال احتكام للسادة على ذمم العبيد ؛ فال ميلك السيد إلزام  - معامالت العبيد يف باب- ذكر اإلمام رمحه اهللا : قاعدة 

وإن كان حمل . ولو أجربه على أن يشرتي له متاعا مل يصح الشراء 3]مل يصح[ذمة العبد ماال ولو أجربه على ضمان 
  .اب يف هذاالكسب ، وهو ملك السيد ولكن ال استقالل لالكتس - اليت تلزم العبد باإلذن-الديوان 

_________  
  ".ب"تفقا واملثبت من " أ"يف  1
  .حقيقة يد هذا" ب"يف  2
  ".ب"واملثبت من " أ"سقط من  3
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

ر إىل مال ؛ فال ولو أقر السيد عليه جبناية قصاص ، وأنكر العبد وآل األم. الباب ما مل يتحقق تعلق الدين بأصل الذمة
  .ساكتا عليه" املنهاج"تعلق له يف الذمة ونقل الشيخ اإلمام هذا كله يف شرح 

وتبعه تلميذه احملاملي يف " يف الرونق"- واستثىن الشيخ أبو حامد . ال يدخل عبد مسلم يف ملك كافر أبدا: قاعدة 
  .ست صور وحنن بلغنا باملستثىن نيفا وأربعني - اللباب
  .اإلرث: فمنها 
  .يسرتجعه باإلفالس: ومنها 
  .يرجع يف هبته لولده: ومنها 
  .إذا رد عليه بعيب: ومنها 
  .أعتق عبدك عين فأعتقه وصححناه: إذا قال : ومنها 
وهنا وقف الشيخ أبو حامد واحملاملي . إذا كاتب عبده الكافر فأسلم العبد مث عجز عن النجوم فله تعجيزه: ومنها 

ال جيوز ترك "وعبارة الشيخ أيب حامد  - "جتدد بالتعجيز: "ن املكاتب ال يزول ملكه ؛ فيقال وشكك النووي يف هذه ، بأ
وبه يندفع اإليراد ؛ ولكن هذا الرتك ليس مطلقا فإنا نأمره بعد التعجيز  - ال يدخل: مسلم يف ملك كافر ومل يقل 

كاتب باحلر أو بالعبد يف مسائل ؛ فلعل وأجاب الشيخ صدر الدين بن املرحل بأن لنا خالفا يف إحلاق امل. باإلزالة
املكاتب عبدا مسلما مث عجز  1]ملك[احملاملي جرى على قول من جيعله كاحلر مث لعل مسألته ؛ إمنا فرضها فيما لو 

املكاتب ؛ فإنه يدخل يف ملك السيد ما كان للمكاتب ؛ فلعل احملاملي أشار إىل أن هذا العبد يدخل يف ملك السيد 
  .ا كالرد بالعيب ومل يرد املكاتب نفسهحلصوله تبع

  .هذه صورة أخرى ولكنها غري مراد احملاملي وشيخه أيب حامد فإن لفظهما صريح يف إرادة املكاتب نفسه: قلت 
  .إذا اشرتى من يعتق عليه زادها النووي: ومنها 
ة بيعا ؛ فإن جعلناها فسخا وهو الصحيح إن جعلنا اإلقال-أن يبيع عبدا مسلما مث تقابل املشرتي ؛ فإنه ال جيوز : ومنها 

  .فعلى الوجهني يف الرد بالعيب كما قاله الرافعي
_________  

  .ملك" ب"يف  1
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

ه البغوي وهاتان إذا كان بني كافر ومسلم عبد مسلم مشرتك ؛ فأعتق الكافر نصيبه وهو موسر سرى عليه ؛ ذكر : ومنها 
  .زادمها ابن املرحل

مدرس الشامية الربانية بدمشق رمحه اهللا ، وهي إذا جاز له  1]حممد[زادها ابن أخيه الشيخ زين الدين - عاشرة : ومنها 
  .على ملك الكافر - نكاح األمة وكانت لكافر فاألصح اجلواز وينعقد الولد مسلما

  .لقبضقبل ا-أن يرجع إليه بتلف مقابلة : ومنها 
  .أن يبيع الكافر مسلما بثوب ، مث جيد بالثوب عيبا ؛ فله رد الثوب واسرتداد العبد على الصحيح: ومنها 
. قلنا ميتنع عليه قبضه 3]إن[ثبت للمشرتي اخليار  -تبايع كافران عبدا كافرا فأسلم العبد قبل القبض  2]إذا: [ومنها 

  .النووي ؛ فإذا فسخ فقد دخل العبد املسلم يف ملك البائع الكافركذا قاله اإلمام وامتناع قبضه صححه الرافعي و 
فإن الصحيح أن امللك ملن له اخليار ، وبالفسخ  -بشرط اخليار للمشرتي- إذا باع الكافر عبدا مسلما ملسلم : ومنها 

  .ميلكه الكافر
  .ال بالعيب ، بل لفوات شرط كالكتابة وحنوها- أن يرده عليه : ومنها 
  .اشرتى مثارا بعبد كافر فأسلم مث اختلطت ، وفسخ العقد إذا: ومنها 
  .إذا باع ثوبا على أنه هروي مثال بعبد كافر ؛ فلم يكن هروبا فإن له الرد على قياس ما تقدم: ومنها 
إذا باع الكافر عبده املسلم ، وكان مغصوبا من قادر على انتزاعه فعجز ، أو غصب قبل قبضه فللمشرتي اخليار : ومنها 

  .، ويفسخ البيع ويعود إىل ملك الكافر
تفريعا  -من مسلم رآه قبل العقد دون حالة العقد ؛ فاألصح الصحة  4]الذي أسلم عنده[إذا باع الكافر عبده : ومنها 

  .على قول بيع الغائب مث إذا وجد العبد متغريا واختار الفسخ ملكه الكافر
تسليم ومال املشرتي غائب إىل مسافة القصر ، مل يكلف البائع الصرب إىل باع عبده املسلم ملسلم مث تشاحا يف ال: ومنها 

  .فيفسخ وميلكه. إحضاره واألصح أن له الفسخ
_________  

  ".ب"سقط من  1
  ".ب"سقط من  2
  ".إذا" "ب"يف  3
  ".ب"سقط من  4
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: ده املسلم صربة فظنها على السواء ، مث بان حتتها دكة ففي تبني بطالن العقد وجهان أصحهما إذا اشرتى بعب: ومنها 
  .ال ولكن للمشرتي اخليار كالعيب والتدليس

 - بعد أن أسلم العبد املذكور- ومنهاك إذا جعل الكافر عبده الكافر رأس مال السلم يف شيء ؛ فانقطع ذلك الشيء 
  .فسخ العقد وإذا فسخ العقد انقلب العبد إليه ضرورة فإن للذي جعله رأس مال السلم

أن يرجع فيه كما جوزنا له بالرجوع يف  -الكافر- إذا أقرض عبده الكافر فأسلم يف يد املقرتض جيوز املقرض : ومنها 
  .اهلبة

هو واملالك  يف القراض إذا اشرتى العامل الكافر عبيدا كفارا للقراض ؛ فأسلموا وفسخ عقد القراض مث قسم: ومنها 
العبيد ؛ فإن قضية املذهب صحة ذلك ، وإذا متيزت حصة العامل عبيدا ملكها جبريان سبب امللك ، واملذهب أن العامل 

  .ال ميلك حصته من الربح إال بالقسمة
ملكه ؛ إذا التقط كافرا بشرطه وهو إما عدم التمييز أو يف وقت النهب والغارة وأسلم مث أثبت الكافر أنه كان : ومنها 

  .فإنه يرجع فيه ألن التمليك بااللتقاط كالتمليك بالقرض
إذا التقط عبدا صغريا ال مييز يف موضع ال مسلم فيه وعرفه ومتلكه مث بلغ وأسلم وظهر مالكه ينبغي أن يرجع فيه : ومنها 

  .كما يرجع فيما وهبه لولده- 
بعد اإلسالم ؛ فإنه يكون مسلما تبعا ألمه ، ويدخل  إذا وقف على كافر أمة فأسلمت ، مث محلت وأتت بولد ،: ومنها 

  .على الصحيح - يف ملكه فإن نتاج اجلارية املوقوفة ملك املوقوف عليه 
  .إذا أوصى مبنافع اجلارية الكافرة ونتاجها ؛ فأسلمت مث محلت وأتت بولد فإنه يكون ملكا له: ومنها 
  .على وجه- إذا اشرتى مسلما بشرط العتق : ومنها 

  .إذا اشرتى من يعتق عليه: إذا أقر حبرية عبد ، مث اشرتاه لكنها داخلة يف قول النووي : ها ومن
مث عجز السيد مكاتبة ؛ فإن اجلارية وولدها ينقلبان  - بعد أن أسلمت-إذا أتت مكاتبة بولد من نكاح أو زنا : ومنها 

  .النوويإىل ملك السيد وهذه داخلة فيما ذكره الشيخ صدر الدين يف حبثه مع 
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وهي نظري الصورة اليت زادها . إذا نكح عبد كتايب أمة لكتايب مث أسلم مث وطئها فالولد مسلم مملوك لسيدها: ومنها 
نسوبة إىل عمه وله فيها امل" األشباه والنظائر"وزين الدين هو جامع  - ولد أخي الشيخ صدر الدين-الشيخ زين الدين 

  ".قلت"زيادات يسرية ، مميزة عن كالم عمه بلفظ 



من نكاح أو زنا ؛ فإنه يكون مملوكا له ، ويثبت للولد - إذا أسلمت مستولدة الكافرة مث محلت وأتت بولد : ومنها 
  .املذكور حكم االستيالد

  .تولد قبل زوال ملكه عنها ؛ فإنه يكون ملكهإذا أسلمت جارية مث محلت من غريه بنكاح أو زنا ، مث اس: ومنها 
  .إذا وطئ األب الذمي جارية االبن املسلمة فاستولدها فإنه يقدر دخوهلا يف ملكه قهرا: ومنها 
بإسالم وغريه  - قبل الدخول- إذا جعل العبد صداقا لكافرة فأسلم يف يدها ، مث اقتضى احلال رجوعه إىل الزوج : ومنها 

  .من األسباب
  .إذا تزوجها على عبد فأسلم يف يدها مث اطلع على عيب ا: ومنها 
  .إذا اطلعت على عيب به فلكل الفسخ ، ويرجع العبد إليه: ومنها 
  .إذا فسخ الصداق بالتحالف بعد إسالمه: ومنها 
فيه وصفا فخرج خالفه بعد  - هي -أو شرطت- من نسب أو غريه  1]وشرط وصفا[إذا أصدقها عبدا كافرا : ومنها 

  .إسالم العبد ، مث فسخ النكاح فالقياس انقالبه إىل الزوج
  .نصفه إليه ويؤمر باإلزالة 2]يرجع[بعد ما أسلم العبد يف يدها ؛ فإنه -إذا طلقها قبل الدخول : ومنها 
 إذا أسلمت املرأة قبل الدخول وقد أسلم العبد يف يدها ؛ فإنه يرجع إىل ملك الزوج ، لسقوط مهرها حلصول: ومنها 

  .الفرقة من جهتها
وحصلت الغنيمة ، وكانت نسوة فأسلمن ، أو عبيدا كفارا فأسلموا بعد  -بإذن اإلمام- إذا حضر الكفار اجلهاد : ومنها 

  .متلك باالختيار -فاختار الغامنون التملك فاملذهب أن الغنيمة  - الغنيمة 
  إذا رضخ لهوأنه  - من النسوة والعبيد-أن لإلمام أن يرضخ للكافرين : وقضيته 

_________  
  .وشرطت الزوجة وصفا" ب"يف  1
  .رجع" ب"يف  2
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يعوضه ما ال يرضخ له : جارية ملكها أو عبدا ملكه ؛ فإنه جرى سبب االستحقاق حبضور الوقعة ، وحيتمل أن يقال 
  .ا ونظراشيئا من ذلك ، وهذا هو األظهر رأي

بعضهم مسلمون ، وبعضهم كفار فاقتسماها واحنصر املسلمون يف - إذا كان بني كافرين عبيد من نوع واحد : ومنها 
إفراز فقضية املذهب صحة القسمة ، ومعلوم شيوع امللك قبل ذلك ، وإمنا بالقسمة  1]القسمة[حصة أحدمها ، وقلنا 

كما قلنا فيما إذا أعتق املوسر الكافر نصيبه من عبد مسلم مشرتك احنصر ؛ فقد دخل بعض عبد مسلم يف ملك كافر ،  



  .، وال فرق بني دخول البعض والكل
ضمان العهدة ورد األعيان املضمونة يصح ضماا ، ال  2كل ما صح الرهن به صح ضمانه وما ال فال إال: قاعدة 

  : الرهن ما على األصح فيهما وهنا مسائل 
  .والرهن باهول ال أعرفه مسطورا -يف اجلديد- طل ضمان اهول با: منها 

إذا منعنا ضمان اهول ؛ فضمن الدراهم اليت على فالن جاهال مببلغها فهل يصح يف ثالثة ؟ لدخوهلا يف اللفظ : ومنها 
  .، أو يأيت يف الرهن مثله تردد فيه الشيخ برهان الدين بن الفركاح

  .ن الرهن ا مثله ، وجزم الرافعي جبواز رهن العاقلة بالدية بعد متام احلوليف ضمان إبل الدية خالف فليك: ومنها 
اختلفوا يف ضمان الزكاة عمن هي عليه فليجر اخلالف يف الرهن ا ، وجزم الرافعي جبواز رهن املالك بالزكاة بعد : ومنها 

  .متام احلول
  .رهن ااختلفوا يف ضمان جنوم الكتابة وال أعرف مسطورا يف ال: ومنها 
  .اختلفوا يف ضمان الثمن يف مدة اخليار ؛ فليجر هذا اخلالف يف الرهن: ومنها 
  .ويستثىن ضمان العاقلة الدية ، وأن األصح يف احملرر الضمان. من مل جين ال يطالب جبناية من جىن: قاعدة 
ملغصوب عند الغاصب إال يف كل تصرف يقع من املشرتي شراء فاسدا فهو كتصرف الغاصب والعني يف يده كا: قاعدة 
  : مسائل 

  ويف الشراء. أن الغاصب إذا وطئ املغصوبة عاملا وجب عليه احلد: منها 
_________  

  .احلصة" ب"يف  1
  .461األشباه والنظائر للسيوطي  2
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

فاسد أو كون الثمن مخرا إال على احتمال اإلمام ؛ وإمنا جيب إذا اشرتى مبيتة الفاسد ال جيب إذا استند الفساد إىل شرط 
  .أو دم
  .إذا استولد الغاصب عاملا بالتحرمي مل ينعقد الولد حرا خبالف املشرتي شراء فاسدا: ومنها 
الروياين يف الفروق  خبالف الغاصب ، وقد اقتصر. ثبوت كوا أم ولد يف أحد القولني إذا ملكها يوما من الدهر: ومنها 

  .واجلرجاين يف املعاياة على استثناء هذه الصور الثالث
 -إذا تلف - تلف أم بقي النعقاده حرا ، ويف الغصب-جتب قيمته يوم الوالدة  - يف الشراء الفاسد- أن الولد : ومنها 

  .والفرق أنه ملا انعقد حرا ، مل يكن متقوما بعد ذلك. يضمن باألقصى



بعقد املعاطاة على املذهب له حكم املقبوض بعقد فاسد على الصحيح ؛ فيطالب كل من املتعاطيني  املقبوض: ومنها 
مبا دفعه إن كان بقايا وبضمانه عند التلف فإن ماثل الثمن القيمة خرجه الغزايل على مسألة الظفر ، وقال . صاحبه

تشكله الرافعي بسائر العقود الفاسدة ؛ فإنه ال براءة ال مطالبة لواحد منهما وتربأ ذمتهما بالرتاضي واس: الشيخ أو حامد 
  .وإن وجد الرتاضي

أذنت لك يف عتقه ، فأعتقه املشرتي بإذنه : لو باع عبدا بيعا فاسدا ، وقال ملشرتيه : يف الصلح - قال املاوردي : ومنها 
وقاس . فاسد ، مل يعتق عليه باإلذنمل يعتق قال ؛ ألنه إذنه إمنا كان مضمونا مبلك العوض ، فلما مل ميلكه بالعقد ال

رد اخلمسمائة ، ومل يربأ  -يف احلكم- على مخسمائة ، وأبرأه من الباقي لزمه  - قد أنكرها- ما إذا صاحله من ألف : عليه 
 انتهى كالمه يف أوائل الصلح ، ونقله عنه الشيخ اإلمام يف باب. منها ؛ حىت لو أقام بينة األلف ، كان له استيفاء مجيعها

  .بالنسبة إىل مسألة الصلح ، وسكت على مسألة البيع- إنه ال شك فيه يعين : الصلح ، وقال 
أن العتق مل ينفذ ؛ ألن املشرتي إمنا يعتقه ، بناء على أنه ملكه وأنه يعتقه عن نفسه واملالك ؛ إمنا أذن ظانا : وحاصله 

وهو يظنه  - مشريا إىل املغصوب- ب أعتق هذا العبد فإن سلم هذا للماوردي فنظريه يف الغصب قول املالك للغاص. ذلك
أن املالك إذا قال للغاصب أعتق عين أو مطلقا فأعتقه  - يف باب الغصب- وقد أطلق األصحاب . غري عبده املغصوب

  .عتق ، وبرئ الغاصب
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

اسدا ، ال جيوز له حبس املبيع إىل اسرتداد الثمن ؛ كذا أطلقوه ، وحكوا عن املذهب أن املشرتي شراء ف: ومنها 
ترجيح احلبس ، ومسعت الشيخ اإلمام  - يف موضعني من باب الضمان-اإلصطخري خالفا ، واقتضى كالم الرافعي 

  .البيع الفاسدإن فسد بشرط فله احلبس ، وإن فسد خبروجه عن ملك الغري فال ؛ هذا حكم : ومسألته عن ذلك  -يقول
وحكاه القاضي احلسني عن النص ، ورجع  -للحيلولة- للغاصب أن حيبس املغصوب السرتداد القيمة املأخوذة : وقالوا 

  .الرافعي التسوية بني البابني وهو اختيار اإلمام فال استثناء على هذا
فهو كعلف الغاصب ، وصححه الشيخ :  لو باع ماشيته السائمة بيعا فاسدا فعلقها املشرتي ، قال يف التهذيب: ومنها 

الوالد رمحه اهللا يف شرح املنهاج ؛ فعلى هذا جيري يف قطعه احلول األوجه يف علف الغاصب ، وأصحها أنه يقطع ؛ ولكن 
ألنه مأذون له ؛ فهو كالوكيل خبالف : وال جيري فيه خالف الغاصب قال -عندي أنه يقطع يعين : قال ابن كج 

  .الغاصب
ة ابن كج افرتق البيع الفاسد والغصب ، ومل يصحح الرافعي والنووي من الطريقتني شيئا ، كأما اكتفيا بأن فعلى طريق

  .الفتيا على أنه كالغاصب ؛ سواء ثبت اخلالف أم ال ، والشيخ اإلمام صحح طريقة التهذيب كما عرفناك
اء فاسدا ففرق بني أن يكون عاملا فيكون غري أن غرس الغاصب وزرعه ، غري حمرتم مطلقا ، وأما املشرتي شر : ومنها 



  .حمرتم أو جاهال فال يقلع جمانا على ما جزم به الرافعي والنووي يف كتاب الرهن
ال يصح بيع السيد عبده املكاتب ، وال النجوم اليت عليه على املذهب ؛ فلو باعه أو باعها فأدى النجوم إىل : ومنها 

أنه يعتق ألن السيد سلطه على  1]املختصر[هو منصوص - أنه ال يعتق ، والقول الثاين املشرتي بعد البيع فأصح القولني 
ال جييء يف املشرتي من الغاصب عبدا مكاتبا أو النجوم اليت عليه ، بل ال يعتد بقبض : القبض فأشبه الوكيل وقيل هذا 

  لبناء يده -إال أن املشرتي غاصب أيضا -املشرتي جزما وهو أيضا بيع فاسد
_________  

  .يف املختصر" ب"يف  1
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

  .على يد الغاصب ، وهلذا اخلالف أصل ، وهو أن ما استتبع الصحيح هل يستتبع الفاسد
فوجه  - ملشرتيإذا قبضها ا- وفيه خالف أصله بيع السيد جنوم الكتابة : قال ابن الرفعة يف باب الوضوء من املطلب 

وملثل ذلك ثار . صحة العتق يضمن البيع واإلذن يف القبض ووجه عدمه أن تبع للبيع ؛ فلما مل يصح البيع مل يتبعه اإلذن
اخلالف فيما إذا باع املشرتي ما اشرتاه يف زمن اخليار ومل يصححه منه هل يكون ذلك مبطال خلياره كما لو صح البيع أو 

  ال ؟
فيما إذا غلط من حدث إىل حدث فنواه ؛ فإن اعتربنا الالزم ارتفع حدثه ، وإن : مثله جيوز أن يقال و : قال ابن الرفعة 

من كان مالكا لتصرف يصح منه فعله ، إذا فعل فعال "وهي قاعدة يعرب عنها بأن : قلت . اعتربنا األصل مل تصح نيته
  : ف يف صور يتضمن ذلك التصرف اململوك لكن بطريق فاسد ، هل يصح ؟ وفيه خال

  .واألصح يصح ؛ فإن قلنا ال يصح ففي انقطاع اخليار وجهان -احلوالة بالثمن وعليه يف مدة اخليار: منها 
  .من غري تصريح بلفظ الرجوع هل يكون رجوعا ؟ وجهان- األب إذا باع العني اليت وهبها البنه : ومنها 
ا وقع ال على وجه التعدي هل يفيده إذا وقع على وجه ما يفيد االستحقاق إذ: تقرب من القاعدة ، قبلها : قاعدة 

سبقت مسائل تتعلق : التعدي ؟ وفيه خالف يف صور مجع بعضها النووي يف زيادة الروضة يف باب إحياء املوات ، وقال 
  .ئل كثرةيف باب الوليمة ويف املسا - تبعا للرافعي- والذي مجعه يف مسائل غريه ذكره يف أصل الروضة : ا يف الصيد قلت 

إذا دخل املاء املباح دار إنسان ، مل يكن لغريه أخذه من داره ؛ المتناع دخول اإلنسان ملك غريه بغري إذنه :  1]ومنها[
وكذا لو دخل السمك مع املاء حوضه ذكره الرافعي يف باب . ؛ فلو فعله ؛ فهلك ميلك ؟ فيه وجهان أصحهما أنه ميلك

  .الوليمة
_________  



  ."ب"سقط يف  1
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

  .مل جيز ؛ ولكن ميلكها باإلحياء على الصحيح - محاها اإلمام- لو أحيا واحد أرضا : ومنها 
  - وإن كان ظاملا-إذا حتجر مواتا ؛ فجاء آخر وأخياه ، ملكه على األصح املنصوص لكونه حقق سبب امللك : ومنها 

  .يف سوم أخيه واشرتى كما لو دخل
  .ال ميلك: والثاين 

  .إن انضم إىل التحجر إقطاع السلطان مل ميلك: والثالث 
  .إن أخذ املتحجر يف العمارة مل ميلك: والرابع 
  .إذا عشش الطائر يف ملكه ، وأخذ الفرخ غريه ؛ فاألصح أيضا أنه ميلكه: ومنها 

  .قع البلح فيها وحنو ذلكوكذا لو توحل ظيب يف أرضه ، وأو و : قال النووي 
فإن -هو املؤذن  1]السابق[إذا أذن مجاعة على الرتتيب ؛ فاألول أوىل باإلقامة إذا مل يكن مؤذن راتب أو كان : ومنها 

  : سبق غري املؤذن الراتب فهل يستحق والية اإلقامة فيه وجهان 
  .ال ألنه مسيء بالتقدمي: وأظهرمها  2]من أذن فهو يقيم: [نعم إلطالق قوله صلى اهللا عليه وسلم : أحدمها 
: أصل الروضة : لو وقع يف حجره شيء من الثمار ، مل يكن لغريه أخذه ؛ فلو أخذه ففي ملكه وجهان قال يف : ومنها 

يعين يف هذه املسألة ، ويف دخول السمك مع املاء حوضه ، وفيما إذا عشش الطائر يف . وميلهم إىل منع امللك أكثر
واألصح أن احمليي ميلك والفرق أن املتحجر : قال -رخه غريه ، وفيما إذا وقع البلح يف ملكه فأخذه غريه ملكه فأخذ ف

  .غري مالك ؛ فليس اإلحياء تصرفا يف ملك غريه خبالف هذه الصور
  من قدماء أصحابنا من تالمذة الشيخ - 3قال الشيخ أبو احلسني الفناكي: قاعدة 

_________  
  ".ب"سقط يف  1
يف  514/ 1ضمن مسند زياد بن احلارث الصدائي رضي اهللا عنه وأبو داود  169/ 4رجه أمحد يف املسند أخ 2

/ 1وابن ماجة " 199"باب من أذن ؛ فهو يقيم حديث / يف الصالة 383/ 1باب الرجل يقيم والرتمذي / الصالة
  .339/ 1والبيهقي يف السنن الكربى  717باب السنة يف األذان حديث / يف األذان 237

أمحد بن احلسني أبو احلسني الرازي الفناكي بفاء مفتوحة ونون مشددة وكاف مكسورة ولد بالري ، وتفقه على أيب  3
حامد اإلسفراييين وأيب عبد اهللا احلليمي وأيب طاهر الزيادي وسهل الصعلوكي ودرس بربوجرد ومات ا سنة مثان وأربعني 

  .عن نيف وتسعني سنة



  رأيت له كتابا مساه املناقضات مضمونه احلصر واالستثناء منه قريب من: رمحه اهللا قال ابن الصالح 
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

من اشرتى شيئا شراء صحيحا لزمه الثمن ؛ إال يف مسألة واحدة وهي املضطر : أيب حامد يف كتاب له يسمى املناقضات 
من معلوم فإنه ال يلزم الثمن ؛ وإمنا تلزم قيمته ، ذكره أبو علي الطربي ، واحتج له بأن النيب صلى اهللا يشرتي الطعام بث

- وهذا فيه نظر ، فإن املضطر إن متكن من أخذ الطعام قهرا واحلالة هذه : قلت  "1ى عن بيع املضطر"عليه وسلم 
  .خالف كذا صرح بنفي اخلالف فيه الرافعي ولو زاد على مثن املثل بال - فعدل إىل الشراء لزمه املسمى

  .خالف من اخلاف يف اإلكراه على قتل أحد الرجلني 2]فيه[ويتجه أن خيرج 
وأيضا فقد أجرى البغوي اخلالف يف وجوب املسمى ، أو مثن املثل ، فيما إذا وجد ميته ، وطعام الغري فاشرتاه بالزيادة 

لزوم الثمن املسمى  - عند الرافعي ، النووي وصححه القاضي أبو الطيبفاألقيس - إمكان عدوله إىل امليتة بأن عجز 
. وهو أقرب إىل املصلحة: قال الرافعي . ألنه كاملكره: أيضا ؛ ألنه التزمه بعقد الزم ، وصحح الروياين أنه ال يلزمه قال 

يت ما قاله أبو علي إال على ما وفرق املاوردي بني زيادة تشق على املضطر إلعساره فال يلزمه ، وزيادة ال تشق فال يأ
صححه الروياين بشرط أن يقول بصحة البيع ، وقد قال الرافعي أنه الذي يفهم من إيرادهم قال ؛ ولكن الوجه نصب 

الشراء بالثمن الغايل : "ويف تعليق الشيخ أيب حامد ما يبينه وبه صرح اإلمام فقال . اخلالف يف صحة العقد ملعىن اإلكراه
أقيسهما : انتهى كالم الرافعي خمتصرا ، وقوله . رها حىت ال يصح الشراء منه ، فيه وجهان أقيسهما املنعهل جيعله مك

كالم   3]وهكذا[قال يف النهاية ولعله يف ذلك حال عند ال حاكم بأنه أقيس . املنع تابع يف اإلمام فإنه قال هكذا
وعزاه  - مع إلزام القيمة- الرافعي ؛ ألنه قال بصحة الشراء  صريح يف الرد على" إن هذا الشراء صحيح: "الفناكي ، وقوله 

إىل أيب علي الطربي ، وكالم الرافعي يقتضي أنه من يلزم القيمة جيعل املشرتي مكرها والبيع فاسدا ، ولو كان كذلك لقيل 
  أليب علي

_________  
، معجم  77/ 1هداية العارفني  ، 7/ 3، ابن السبكي  222/ 1تلخيض ابن القاضي يف املعىن ابن قاضي شهبة  1

  .207/ 1املؤلفني 
  ".3382"باب يف بيع املضطر حديث / يف كتاب البيوع 255/ 3، أبو داود يف السنن  116/ 1أمحد يف املسند  1
  ".ب"سقط يف  2
  .وهذا" ب"يف  3
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

مما ال جيتمعان ، وما ذكره من - تثناء غري مستقيم ؛ ألن صحة البيع مع عدم لزوم الثمن ما ذكرت من االس: الطربي 
حيتمل أن يعين : "قال اخلطايب . رواه أبو داود من حديث علي كرم اهللا وجهه ، ويف سنده مقال وبتقدير ثبوته- احلديث 

مل أن يعين به من باع يف ضرورة من دين ركبه أو وحيت: "، وهذا يؤيد ما ذكره اإلمام والرافعي ، قال " املكره - باملضطر- 
من حيث املروءة ؛ لكن يعان ، أو يقرض ويستمهل ، ويف هذه احلالة إن بيع صح ، وكان  -فال يباع-حنو ذلك 

كما -ويكون بيع املضطر ، مصدًرا مضافًا إىل املفعول ، أي ال يباع املضطر بل يبذل له الطعام جمانا : قلت " مكروها
املضطر من ال : أو يقال . ألن البذل واجب فال يؤخذ عليه عوض أو يقرض ويستمهل كما قال - ألصحابنا هو وجه

بل  - ويؤخر الطعام عنه إىل تقرير الثمن- ؛ فال جيوز أن يباع  1]اجلوع[يتحمل حالة التأخري إىل مماكسة البيع ، ملسيس 
ال جيب : أطعمه جتب القيمة ، وقال القاضي أبو الطيب حاله ال تتحمل التأخري ، مث إذا  2]أو[يبادر إىل إطعامه 

العوض هنا ؛ سواء وجب العوض أم ال ؛ فالقول ذا االحتمال فيه أخذ للحديث على ظاهره ، ويف احلديث إرشاد إليه 
 ومل يؤمر-سيأيت على الناس زمان عضوض ، يعض املوسر على ما يف يديه : ؛ فإن لفظه أن عليا رضي اهللا عنه قال 

َنُكمْ {بذلك قال اهللا تعاىل  ويبايع املضطرون ، وقد ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع } َوال تـَْنَسُوا اْلَفْضَل بـَيـْ
فإن ضم إليه  - كما أولناه- املضطر ؛ هذا لفظ أيب دواد عن علي كرم اهللا وجهه وسياقه يشهد لتحرمي أن يباع املضطر 

  .كان أوفق للظاهر وللسياق  - ي أبو الطيبكما قال القاض- عدم لزوم العوض 
عند الكالم على بيع املبيع قبل - وهذه القاعدة ذكرها األصحاب . ال يتوايل ضمان عقدين يف شيء واحد:  3]قاعدة[

القبض ؛ فام عللوا منعه من حيث املعىن بشيئني ؛ هذا أحدمها ووجهوه بأن املبيع مضمون على البائع للمشرتي وإذا 
فيكون الشيء الواحد مضمونا له وعليه يف عقدين ، قال إمام : الثاين . يع منه ، صار مضمونا عليه للمشرتينفذ املب

. على األخبار ال املعىن-يعين أن االعتماد يف منع بيع ما مل يقبض  -مع اخلرب- وال حاجة إىل هذا " النهاية"احلرمني يف 
واالعتماد على األخبار : "حيث قال -وتبعه الرافعي  4]تعبدال[الغالب على هذا األصل : "وقال بعد ذلك بيسري 

  واعرتض على هذا. واختاره الشيخ اإلمام الوالد رمحه اهللا يف باب الرهن من شرح املهذب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .للجوع" ب"يف  1
  .إذ" ب"يف  2
  ".ب"سقط يف  3
  .البعيد" ب"يف  4
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فلم ال جيوز أن يصح البيع مث لو تلف  -أنه لو تلف انفسخ البيع وسقط الثمن- املعىن بأن املعىن بكونه من ضمان البائع 
بأن مراد  :ورده ابن الرفعة . عند البائع ينفسخ البيعان ، ويسقط الثمنان ، وتبني أنه هلك على ملك من هلك يف يده

  .األصحاب بتوايل الضمانني أنه لو هلك النقلب إىل ملكه قبل التلف
وحينئذ يكون قبل ملكه منقلبا إىل ملكه وملك بائعه يف آن : وهذا أشار إليه اإلمام يف النهاية قال ابن الرفعة : قلت 

وقد يتلف : "ح هذه القاعدة ما نصه واحد ؛ وذلك حمال وإىل هذا اإلشارة بقول الشيخ اإلمام يف شرح املنهاج يف توضي
 - قبل التلف-املشرتي األول ، ومنه إىل البائع  1]ملك[قبل القبض ؛ فيقدر انقالبه من ملك املشرتي الثاين ، إىل 

  .ويستحيل ملك الشخصني يف زمن واحد
الثاين مرتب على ملك  وقد يقال أن انقالبه إىل ملك البائع األول ، يسبق إىل ملك البائع الثاين ؛ ألن ملك: قلت 

من أن منع توايل الضمانني لكونه - األول ؛ فلم يلزم اجتماع مالكني يف آن واحد ، مث ما ذكره ابن الرفعة والشيخ اإلمام 
يؤول إىل اجتماع مالكني يف آن واحد ، مل أر التصريح به لغريمها والذي اقتصر عليه ، أكثر من وقفت على كالمه من 

 -يف ضبط املذهب- ، وذكر الفقهاء " النهاية"من كونه يصري مضمونا له ، وعليه عبارة اإلمام يف  األصحاب ما ذكرناه
لكان مضمونا على الباشع األول للمشرتي -أن الضمانني ال يتواليان وعنوا به أنا لو قدرنا نفوذ بيع املشرتي قبل القبض 

  .انتهى. ، مث يكون مضمونا على املشرتي األول للمشرتي الثاين
ملا يؤدي إليه من  -قبل لزومه واستقراره- فالذي أفهمه من توايل الضمانني ، أنه ال يورد عقد ضمان ، على عقد ضمان 

  .صريورته مطالبا ومطالبا يف شيء واحد
مورد عقد  2]عني[الصحة ؛ ألن مورد عقد اإلجارة  - عند الغزايل-مث ينشأ الرتدد يف إجارة املبيع قبل القبض ؛ فالراجح 

لبيع ؛ فال يكون مطالبا مطالبا يف شيء واحد ، ألنه يف البيع مطالب بتسليم الرقبة ويف اإلجارة باملنفعة فلم يتحدا ؛ فلم ا
  .يتواىل ضمانا عقدين يف شيء واحد

  كما هو رأي أيب إسحاق  -بأن املعقود عليه يف اإلجارة الرقبة : وبتقدير القول 
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  .غري" ب"يف  2

  466|  301صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

عدم الصحة لضعف  - عند املعظم- فليست اإلجارة عقد ضمان ، واحملدود كونه طالبا ومطالبا يف عقد ضمان والراجح 



أن يؤجر  فيما نقله الرافعي عنه- وألن التسليم فيها مستحق كما يف البيع ، ومن مث أيضا منع ابن سريج  - امللك
فإذا اكرتى ما اكرتى ، كان  -مدة اإلجارة- املستأجرالعني املستأجرة من آجرها ؛ حمتجا بأن املكري مطالب بالتسليم 

ال ملنع هذه - مطالبا ومطالبا يف عقد واحد ؛ وذلك ال حيتمل إال يف حق األب واجلد يف مال الصغري ، واألصح اجلواز 
  .فإنا نقدر أن املستأجر ملك كل املنفعة دفعة على الصحيح - قبل قبضه-من بائعه العلة ، بل القياس على بيع املبيع 

املذهب منعه من : اإلجارة بعد تسلميه العني املأجورة ، أما قبله فقال القاضي أبو الطيب يف التعليقة : وصورة املسألة 
أبو الطيب يف التعليقة عن ابن سريج أنه املكري واألجنيب ، وصحح النووي صحة أجارته للمؤجر ، مث الذي نقله القاضي 

،  2من املكري وغريه قبل التسليم ، وقد يقال كيف جيوز ابن سريج اكرتاؤها من املكري قبل قبضها 1]اكرتاؤها[جيوز 
  ".منع املشاجرة يف بيع العني املستأجرة"وهو ما نقله عنه الرافعي ، وقد تكلمت على هذا السؤال يف كتايب املسمى 

لو علل املنع بتوايل الضمانني لكان أقوى من كونه : يف مسألة اإلجارة من اآلجر  3]ابن الرفعة[فت هذا فقد قال إذا عر 
وإمنا قلت ذلك بناء على أن املتسأجر ميلك كل املنفعة دفعة على الصحيح ؛ فإنه إذا كان كذلك : قال . مطالبا ومطالبا

وإذا استأجرها وتلفت ، اقتضى أن تعود املنافع إىل  - قبل التلف- اقتضى أن العني لو تلفت لعادت إىل ملك اآلجر 
  ".انتهى"ملك آجرها وحينئذ تصري مملوكة له ، ومملوكة ملؤجره أو منتقلة وعائدة إليه وهو حمال 

-يه يف تفسري توايل الضمانينن مما فسره ؛ إال أن دعواه يف استحالة كوا منتقلة وعائدة إل - على أصله- وهو كالم قومي 
أين الضمان يف اإلجارة وكأنه ال يعين بالضمان كوا عقد ضمان ؛ بل حنو ما ذكره القاضي أبو : ممنوعة ، مث يقال له 

جيوز أن يكريها من املكري وغريه ألن قبض الدار : وقال أبو العباس بن سريج : حيث قال " التعليقة"الطيب يف 
ا إذا اانتهى - دونه-دمت يف يد املكرتي ، كان الضمان على املكري املستأجرة ال تنقل الضمان بدليل أ.  

  املسألة اليت - على ما فهمه ابن الرفعة والشيخ اإلمام-ومن فروع القاعدة 
_________  

  .اقراؤها" ب"يف  1
  .زيادة القاضي أبو الطيب ومينعه بعده" ب"يف  2
  ".ب"سقط يف  3
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 2]للمضمون له[ما إذا قال : عن األستاذ أيب منصور ، وهي  - يف الباب الثاين من الضمان- ونقلها الرافعي  1]قبلها[
حكامها األستاذ أبو منصور - ففي صحة البيع وجهان : قال الرافعي . بعت منك هذا العبد مبا ضمنته عن فالن

  .انتهى. البغدادي
ولعل مأخذه تناقض األحكام ؛ فإن مقتضى الصحة دخوله يف ملك املشرتي : ؛ قال ابن الرفعة  وقد يستشكل وجه املنع



، الذي هو رب الدين ؛ بدال عن دينه ، الذي هو يف ذمة الضامن ، وعند ذلك حيكم برباءة األصيل ، وعند احلكم ا 
يف ملك رب الدين ، وملك املضمون قبل دخوله - يقدر أن ما حصلت به الرباءة ؛ فقد دخل يف ملك املضمون عنه 

  .انتهى. باعتبار كله ال باعتبار بعضه -عند مبجرد البيع ، والشيء الواحد ال يقتضي إثبات ملكني على مملوك واحد 
  .والصواب أن دخوله يف ملك األصيل ، يسبق دخوله يف ملك رب الدين ؛ فلم جيتمع مالكان على شيء واحد: قلت 
قبل القبض ، رجح الشيخ اإلمام صحتهما ، ورجح الرافعي والنووي فسادمها ومن األصحاب من  الرهن واهلبة: ومنها 

فرق بني أن يكونا مع البائع أو غريه ، ومن فرق بني ما قبل نقد الثمن وبعده ، وادعى الشيخ اإلمام ، يف باب الرهن من 
يف بيع املبيع قبل القبض ، وقد . اخلرب دون املعىنواعتماد  3]البعيد[أن تصحيحه هلما ناشئ عن اختياره " شرح املهذب"

صحيحا ملا جازت اهلبة ، وال امتنع الرهن ؛ ألن اهلبة تنقل امللك ،  -من اجتماع مالكني- لو كان ما علل به : يقال 
  .4بينهما[والرهن ال ينقله وال قائل بذلك ، فإن من جوز الرهن قبل القبض جوز اهلبة ومن منع منع فال يفصل 

  : واستثىن من املثلي مسائل . 5املثلي مضمون مبثله ، واملتقوم بالقيمة: اعدة ق
  .واعتذر الشيخ اإلمام رمحه اهللا بأن إعطاء الثمن ليس من باب املعاوضات فال استثناء. لنب املصراة: منها 

مث إذا . باب إحياء املوات أنه متقوموال اعتبار بإيهام عبارته يف  - على جزم به الرافعي يف النصب-املاء فإنه مثلي : ومنها 
  تلف املاء يف مفازة وظفر به صاحبه يف

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  .تعبد" ب"يف  3
  .فيهما" ب"يف  4
  .180/ 200، األشباه والنظائر  8/ 5روضة الطالبني  5
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املفازة ؛ فإذا اجتمعا يف تلك املفازة أو مثلها ففي وجوب رد  1]املاء يف[قيمة للماء فيه ؛ فإنه يطالبه بقيمة  موضع ال
املثل ، واسرتداد القيمة وجهان فعلى القول بعدم الوجوب يقع االستثناء ، وعلى القول بالوجوب هو ما جزم به صاحب 

  .لةللحيلو  2]إمنا هي[ال استثناء والقيمة -التتمة 
اجلواز لكنه أشار  - عند الوالد رمحه اهللا- فوجهان أصحهما  - مع وجوده- تراضيا على أخذ قيمة املثلي  3]إذا: [ومنها 

  .إىل أنه ال يستثىن ؛ ألن يعلل اجلواز بأنه اعتياض عما ثبت يف الذمة من املثل
العدول إىل القيمة ؛ - الشيخ أبو إسحاق  وبه جزم - عند النووي- لو وجد املثل بأكثر من مثن املثل ، فاملرجح : ومنها 



  .لكن رجح الوالد رمحه اهللا أنه ال يعدل
  .مع أنه مثلي - كما صححه الرافعي وغريه يف باب األضحية- اللحم فإنه يضمن بالقيمة : ومنها 
باب الغصب ،  يف- الرافعي والنووي والوالد : على ما اقتضاه تصحيح املشايخ الثالثة  - فإا مثلية- الفاكهة : ومنها 

  .واألصح أا تضمن بالقيمة
  .املقبوض بالبيع الفاسد: ومنها 

أنه يضمن بالقيمة ، وحكى املاوردي وجها فيما إذا كان مثليا أنه يضمن باملثل ،  - منهم الرافعي- أطلق أكثر األصحاب 
ثل ؛ بل بالعوض ، خبالف ولكن األصح أنه يضمن بالقيمة وإن كان مثليا ؛ ألنه مل يضمنه وقت القبض بامل: قال 

يف -وطرده يف املقبوض بالسوم ، والتحالف بعد هالك املبيع ، وكل عقد مفسوخ ؛ فزعم أن املثلي يضمن . الغصب
الذي -يف باب حكم املبيع قبل القبض أن الصحيح " شرح املنهاج"لكن ذكر الشيخ اإلمام رمحه اهللا يف . بالقيمة - الكل

خالف ما ؛ قاله املاوردي وأجاب عما قاله -األم وغريها ، واقتضاه القياس  4]من[نص عليه الشافعي يف مواضع 
  .بالعوض زال بالفسخ ، وصار كما لو مل يرد عليه عقد 5]بأن الضمان[املاوردي 

وكان مثليا ضمن بالقيمة ، صرح به صاحب  -إذ قلنا باألصح وهو أنه يضمن بقيمة يوم التلف- املستعار : ومنها 
  .اوردي ؛ ولكنه منعه الشيخ اإلماماملهذب وامل

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  .لو" ب"يف  3
  .يف" ب"يف  4
  .يف أن الضمان" ب"يف  5
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  : فصل 
  : ويستثىن من املتقوم مسائل 

إن جوزنا -مثله يف الصورة ، إال يف حنو اجلوهر واحلنطة املختلطة بالشعري إذا اقرتض متقوما ؛ فاألصح أنه يرد : منها 
  .وصوبه" شرح املنهاج"قرضهما ؛ فإما يضمنان بالقيمة صرح به املاوردي ، ونقله عنه الوالد رمحه اهللا يف 

صححه  -كان متقوما  وإن- من عجل الزكاة ، وثبت االسرتداد إىل آخر احلول ، واملعجل تالف ، ضمنه باملثل : ومنها 
  .الشيخ اإلمام ورد جزم الرافعي بأن املتقوم يضمن بالقيمة



  .فصار مترا وتلف - إنه متقوم: وقلنا -لو صار املتقوم مثليا كمن غصب رطبا : ومنها 
طب إن كان الر : يتخري بني مثل الثمن وقيمة الرطب وقال البغوي : يضمن مثل التمر ، وقال الغزايل : وقال العراقيون 

  .وهو أشبه: أكثر قيمة لزمه قيمته وإال لزمه املثل قال الوالد رمحه اهللا 
 - إىل املرتد-واستثىن املرتد ووافقه القفال ، وضم . 1كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة: قال ابن القاص : قاعدة 

عىن أن متلف ما جيوز بيعه يضمنه الضمان ، وامل - هنا-والذي أفهمه من لفظ القيمة : قلت . املتسحق قتله يف احملاربة
واإللزام أن يضمن متلف املثل املتقوم ، وال  -ال خصوص القيمة املقابلة للمثل- بقيمته إن كان متقوما ومبثله إن كان مثليا 

  .يقول ذا أحد ، وسنحكي عن ابن الرفعة ما يقتضي أنه قد فهم خالف هذا
  : فصل 

  .وما ال جيوز بيعه فال قيمة على متلفه
قاله ابن القاص ، والقفال أيضا وعزاه ابن الرفعة يف البيع من املطلب إىل اجلمهور وملعرتض أن يورد على القفال حبة 

مع أن بيعها ال جيوز وهذا االعرتاض جار على ما فهمناه من أن املعىن بالقيمة -احلنطة ؛ فإنه أوجب على متلفها مثلها 
  ومنع ابن الرفعة وورد هذا على. ، ومثال إن كان مثليا هنا عوض املتلف ، قيمة إن كان متقوما

_________  
  .107/ 3املنثور  1
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

  .زاعما أنه وافق على عدم إجياب القيمة لعدم إمكاا خبالف املثل - القفال
وهذا يقتضي أنه فهم أن املعىن . املثل ال القيمة إذ ال قيمة - هنا- جب ال قيمة على متلفه ؛ ألن الوا: يعين فاستمر قوله 

بالقيمة وال قائل به ... ما جيوز بيعه من املتلفات-أنه ال يستمر ويلزم عليه أن يضمن : بالقيمة مقابل املثل ، وقد قلنا 
ألا التباع فال عوض هلا ، وهي  - عند اجلمهور- والذي أعتقده أن املراد بالقيمة هنا العوض ، وحبه احلنطة ال تضمن 

لكونه جيري معه " شرح التلخيص"واتباع القفال له . ال يرد على ابن القاص - فيها-جارية على القاعدة وخالف القفال 
  .على كالم األصحاب ، وليس له أن ينقض عليه اجتهاده يف نفسه

  .1]غري مضمون[الرهن أمانة يف يد املرن : قاعدة 
  .وهي أكثر: قلت : إال يف مثان مسائل : واحملاملي : حامد  قال الشيخ أبو

  .إذا رهن املغصوب من الغاصب األصح أن حكم الضمان باق: فمنها 
  .املرهون إذا حتول غصبا: ومنها 
  .املقبوض على السوم إذا حتول رهنا: ومنها 



  .2]إذا حتول رهنا[املقبوض بالبيع الفاسد : ومنها 
  .ل فيه ، إذا رهنه منه قبل القبضاملبيع املقاب: ومنها 
  .إذا خالعها على شيء مث رهنه منها قبل القبض: ومنها 
  .كل مرهون ال يسقط الدين بتلفه: قاعدة 

  : وهي  - على وجه-إال يف مسألة واحدة " النهاية"قال اإلمام يف 
هذا يكون مرهونا عند البائع ، مضمونا  يصح الشرط ، فإن املبيع على: ما إذا شرط كون املبيع نفسه رهنا بالثمن ، وقلنا 

  .عليه حبكم العقد ؛ فإن ضمان العقد ال يزول إال بالقبض
من -مرهون يسقط الدين بتلفه إال هذا ولكن ال يسقط بسبب تلف الرهن  -على مذهبنا- وال يتصور : قال اإلمام 

  .انتهى. بل بتلف املبيع من حيث كان مضمونا على البائع -حيث كان رهنا
  .تبعه الغزايل يف البسيطو 

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"سقط يف  2

  466|  306صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

إال ما شذ عن ذلك وهو عقد الشركة : قال القاضي احلسني . 1فاسد كل عقد كصحيحه يف الضمان وعدمه: قاعدة 
ال يكون عمله مضمونا وإذا كانت فاسدة يكون مضمونا . مال صاحبه إذا كانت صحيحة ؛ فعمل كل واحد منهما يف

  .وعكس هذا املسابقة على اخليل أو الرمي صحيحها يكون مضمونا خبالف فاسدها
  .خبالف الصحيحة - على وجه- واملقبوض يف اهلبة الفاسدة مضمون : قال ابن الرفعة 

  : ومسائل أخرى : قلت 
  .على املودع ، ولو أخذها من صيب أو جمنون ضمن صحيح الوديعة ال ضمان فيه: منها 

 -وإن ربح- هو قراض فاسد ، ال يستحق شيئا على األصح : وقلنا -قارضتك على أن مجيع الربح يل : إذا قال : ومنها 
  .ويف القراض الصحيح يستحق املسمى فصحيحها مضمون خبالف فاسدها يف هذه الصورة

إىل أن انقضت املدة ، استقرت األجرة ، ولو   2]تسلمها[املستأجر ، فامتنع من  لو عرض العني املستأجرة على: ومنها 
  .كانت اإلجارة فاسد مل تستقر صرح به صاحب التهذيب

ولو كان النكاح  -ولعله إمجاع - بال خالف- إذا نكح امرأة نكاحا صحيحا ، وماتت من الوالدة ، مل يضمنها : ومنها 
  .حرفاسدا ؛ ففي ضماا قوالن يف الب



الفاسد كالصحيح يف الضمان أنه جيب فيه املسمى كما يف الصحيح ؛ بل أنه مثله يف : من قولنا -ليس مرادنا : فائدة 
  .أجرة املثل وحنو ذلك ، ال خصوص املسمى -يف اإلجارة الفاسدة- أصل الضمان ؛ فيجب 

بذل الكافر ماال على الدخول يف حرم  فال جيب املسمى يف شيء من العقود الفاسدة إال يف مسألة واحدة وهي ما إذا
مكة فإن اإلمام ال جييبه فإن فعل فالصلح فاسد ؛ فإن فعل أخرج وثبت العوض املسمى خبالف اإلجارة الفاسدة فإنه إمنا 

وجبت  - ومل ينته إىل املوضع املشروط- ثبتت فيها أجرة املثل ، فإنه هنا استوىف يف العوض ، وليس ملثله أجره وإن دخل 
  .صة من املسمىاحل

_________  
  .315/ 1، خنتصر قواعد العالئي  283األشباه والنظائر  1
  .تسليمها" ب"يف  2
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

مه ما إذا لز : املفلس ال يلزم بتحصيل ما ليس حباصل ، وال ميكن من تفويت ما هو حاصل ويستثىن من األول : قاعدة 
  .فإنه يلزمه االكتساب لوفائه ، على ما ذكره أبو عبد اهللا العزاوي - وهو عاصي بسببه- دين 

قال ابن الصباغ يف الشامل يف باب التفليس بعدما ذكر أن املفلس إذا باع خنال وأطلعت وأفلس املشرتي قبل : قاعدة 
ال والفرق أن : أحدمها يتبع كما يتبع يف املبيع والثاين  :تأبري النخل ؛ فرجع البائع يف األصول هل يتبعها الطلع فيه قوالن 

البيع يصدر باالختيار ؛ خبالف فسخ البيع ما نصه قال أصحابنا كل موضع أزال ملكه باختياره على سبيل العوض تبع 
رون معىن هذا الطلع ، وكل موضع أزال ملكه بغري اختياره ؛ فهل يتبع فيه قوالن كالرد بالعيب وقد ذكر الرافعي واملتأخ

  .أيضا
وكل دين غري مستقر ال جتوز . كل دين مستقر ثابت يف الذمة جتوز احلوالة عليه إال اإلبل الثابتة يف الذمة باجلناية: فائدة 

  .احلوالة عليه إال الثمن يف مدة اخليار
تنبطه الوالد رمحه اهللا اس: أصح القولني أن حجر املفلس حجر مرض ال سفه وال رهن ، والقول بأنه حجر رهن : قاعدة 

إنه حجر مرض ثبوت أحكام حجر املرض كلها ، وكذلك يف كل ما يغلب : بقولنا - وخرجه وليس منصوًصا وال نعين 
  .الظهار طالق أو ميني واليمني املردودة إقرار أو بينة وأشباه ذلك: فيه أحد اجلانبني على اآلخر كقولنا 

ه اإلقدام على التصرف وحيكم بصحة تصرفه ظاهرا وال خالف أن املفلس أن املريض يسوغ ل -هنا-ولو صح لك هذا 
فإذا كان كذلك ، فال فائدة يف هذه القاعدة وأمثاهلا ؛ إذ ال : فإن قلت . ممنوع من التصرف ، وإن قيل بتنفيذه فيما بعد
  .فائدة غري إجراء األحكام على قضية قاعدا

بل فائدته معرفة حقيقة ذلك الشيء ، وسره واملقصود : ملة شرح املهذب فيما عمله من تك- قال الشيخ اإلمام : قلت 



قد تعرض لكل منهما عوارض تفارقه عن  - يف احلقيقة وأصل املعىن- والفقيه يعلم أن الشيئني املتساويني : قال . به
كل باب ، مث ينظر نظرًا   القاعدة الكلية يف 1]تيقن[صاحبه ، وإن مل تغري حقيقته األصلية ؛ فالفقيه احلاذق حيتاج إىل 
هل تلك املسألة جيب سحب القاعدة عليها أو متتاز "خاًصا يف كل مسألة وال يقطع شوقه عن تلك القاعدة حىت يعلم 

  يف زيادة -له ختصيص حكم  2]ثبت[مبا 
_________  

  .أن ينص" ب"يف  1
  .يثبت" ب"يف  2
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  األشباه والنظائر
  البيع القول يف قواعد ربع

قليل املمارسة للفروع ومآخذها يزل يف - ويف هذا تتفاوت رتب الفقهاء ؛ فكم من واحد متمسك بالقواعد -أو نقص 
غفل عن قاعدة كلية ، فتخبطت - آخر مستكثر يف الفروع ومداركها قد أفرغ مجام ذهنه فيها  1]من[أدىن املسائل ، وكم 

 -رأي العني- مجع له بني األمرين ؛ فريى األمر  -العناية] 2من[ مبزيد عليه تلك املدارك وصار حريان ، ومن وفقه اهللا
  .انتهى كالمه ذكره يف باب التفليس

عند اإلحالل لزوج -ومن مث يكره تزويج امرأة بقصد الطالق . ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره 3]كل: [قاعدة 
  .وجهان املشهور أنه يرد بأكثر مما اقرتض فيه-آخر وهل قصد إقراض 

ينبغي أن ال تؤخذ : ذكر الشيخ اإلمام الوالد رمحه اهللا هذه القاعدة يف شرح املنهاج يف مسألة التحليل ، وقال : تنبيه 
  ".على إطالقها ؛ فإن مثل بيع اجلمع بالدراهم وشراء اخلبيث ا ال يكره

البطالن ؛ فينبغي أن ال تثبت الكراهة  لعدم 4إذا احتج األصحاب بأن اهللا جتاوز عن حديث النفس: وقد يقال : قال 
ما مل يتكلم  - وإن احتج به األصحاب ففيه ما مل يتكلم أو يعمل فإن كان املقصود- هذه احلديث : أيضا ؛ لكنا نقول 

  .فيصح االحتجاج به - بالذي حدثت به نفسها أو يعمل به
لتقى املسلمان بسيفهما أمث القاتل لصدور كما إذا ا  - قارنه عمل-إن هذا حديث نفس : وإن أخذ مطلقا ؛ فقد يقال 

حرصه على القتل ، وإن مل حيصل ما حرص عليه ؛ ولكن قارن حرصه عمل وهو وسيلة إليه ، وهنا قارن حديث النفس 
فإن قصد بتلك احليلة معىن املفسدة : عمل ؛ لكنه ليس وسيلة إىل احلرام بل إىل اخلالص عنه فلم حيرم وأما الكراهة 

  .هذا كالم الوالد رمحه اهللا. ا شرعا فتقوى الكراهة ؛ وإال فال ، ومسألة اخلبيث من القسم الثايناملنهي عنه
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"سقط يف  2



  ".ب"سقط يف  3
يشري إىل ما أخرجه البخاري ومسلم رمحهما اهللا إن اهللا جتاوز عن أميت ما وسوست به صدورها ما مل تعمل به أو  4

  .تتكلم
  ".2528"باب اخلطأ والنسيان / يف العتق 160/ 5لبخاري ا
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

كل خيار يرجع إىل احلظ واملصلحة ، جيوز التوكيل فيه ، وكل خيار يرجع إىل اإلرادة والشهوة ال يوكل فيه وفيما : قاعدة 
خيار من أسلم على أختني أو أكثر من أربع : الشرط والعيب واخللف ، ومن الثاين خيار : تردد بينهما تردد فمن األول 

  .على القول بتجويز بيع الغائب -خيار الرؤية: ، ومن الثالث 
أن الواجب  - حكاه اإلمام ، والغزايل ، والروياين- كل متصرف عن الغري فعليه أن يتصرف باملصلحة ، ويف وجه : قاعدة 

  : استوت املصلحة واملفسدة مل يتصرف على األول ، ويتصرف على الثاين وفيها مسائل  عدم املفسدة ؛ فإذا
 -إذا استوى يف نظره املصلحة واملفسدة يف أخذ الشقص املشفوع وتركه لليتيم ؛ ففي أخذه الوجوب وهو أغرا : منها 

  .واجلواز ، والتحرمي
هكذا ذكروه ، : جنيب مل يلزم األجنيب رعاية احلظ ، قال الرافعي إذا شرط يف البيع اخليار أل-وهي مما يرد نقضا : ومنها 

  .ولناظر أن جيعل شرط اخليار إمنا ما إذا جعلناه نائبا عن العاقد
يؤدي احلاكم عنه بالنجوم وقيده الغزايل مبا إذا كانت احلرية : قال األصحاب  - وله مال- إذا جن املكاتب : ومنها 

ضيع بالعتق وحاول الرافعي وابن الرفعة تبقية كالم األصحاب على إطالقه ، وإبقاؤه على مصلحته ؛ خبالف ما إذا كان ي
  .إطالقه تكون صور كون العتق مفسدة واردة نقًضا على القاعدة

إن للحاكم : إن السيد إذا وجد له ما ال يستقل بأخذه ؛ إال أن يقال : مع قولنا - إن القيد قليل الفائدة : والرافعي قال 
للحاكم منعه لكان قليل الفائدة أيضا ألن السيد حينئذ يتمكن : لو قيل : واحلالة هذه وقال ابن الرفعة  - من األخذمنعه 

فيسرتجع املال والعبد ، ويتمكن من عتقه يعين عتقا يصادفه ال مال معه ؛ وإال فهو يتمكن من العتق دائما . من الفسخ
إذا منعه : ويقول  - واحلالة هذه- وملانع أن مينع جواز عتقه : حاب ، قلت فيصح إذا ما قاله األص: فيقع منه فررنا قال 

فال  -حيث ال ضرر - احلاكم من األخذ مل يقدر على غري الفسخ املوجب لبقاء العبودية اليت هي اآلن مصلحة أما العتق
: الدين بن عبد السالم  ، ولكن هذا ال جند يف كالم أكثر األئمة مساعدا عليه غري ما يف حفظي عن شيخ اإلسالم عز

  ال -إذا أدى إىل ضيعته -يف زمن الغالء املفرط-من أعتق العبد  1]إن[
_________  



  .من أن أعتق" ب"يف  1
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  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

  .زايل هناجيوز وال أعرف للشيخ عز الدين سلفا يف ذلك ؛ إال أن يكون هذا القيد الذي ذكره الغ
فيها أربع حقائق ومخس بنات لبون ، ومها موجودان عند املالك  - كاملائتني- إذا اتفق يف ماله فرضان يف نصاب : ومنها 

إال أن يكون ويل يتيم فرياعي : "ال جيب ، بل يستحب قال : ؛ فاملذهب وجوب األغبط املساكني ، وقال ابن سريج 
  ".حظه
ملعارضة مصلحة يتيم معني ؛ فكان  -وهو خالف مصلحتهم-مساكني غري األغبط فعلى هذا يأخذ املتصرف لل: قلت 

  .وجوب التصرف باملصلحة مقيًدا بعدم املعارض
ما ال يستحق بالشيء ، ال يستحق به ذلك الشيء ؛ ذكرها القاضي احلسني ، والرافعي ، وغريمها يف باب : قاعدة 

صاحب الطلق منها نصيبه ، مل يكن للموقف عليه الشفعة على  الشفعة ، ومن مث لو كان بعض الدار وقًفا ؛ فباع
  .إن املوقوف عليه ميلك املوقوف ، وأنه يقبل القسمة: األصح ، وإن قلنا 

ومن أصحابنا من علل املنع بأن املوقوف عليه ال ميلك ، وأن الوقف ال يفرز بالقسمة عن الطلق ؛ ولكن قضية إيراد 
  .ناها قاعدةالرافعي ترجيح العلة اليت جعل

نقله عنه الشيخ اإلمام يف شرح  - يف جارية نصفها قن ، ونصفها أم ولد- وملا ذكر القاضي القاعدة ، خرج عليها فرعا 
  .املنهاج وتكلم عليه
. أيضا دار ثلثها ملك لزيد وثلثها ملك لعمرو ، وثلثها وقف على خالد ، فباع أحد املالكني نصيبه-ومن فروع القاعدة 

- ينبغي أن يقال إن جوزنا قسمة الوقف عن املالك وهو اختيار النووي : خر الشفعة ، قال الوالد رمحه اهللا هل تثبت لآل
  .فال شفعة لعدم توقع الضرر باملقامسة - وهو املشهور- ثبت النتفاء العلة اليت ذكرها القاضي ؛ وألنه ملك وإن مل جتوزه 

  .عة يف الثلث كله ، وحيتمل أن تثبت يف السدسوإن أثبتنا الشفعة فيحتمل أن تثبت له الشف: قلت 
دون صاحب اجلزء - وقد نازع ابن الصباغ يف صحة العلة ونقضها ابن الرفعة ؛ فصاحب اجلزء الكبري يأخذ بالشفعة 

  .بالعكس - الصغري
  كل ما ال: "فيما نقله عنه ولده اإلمام يف النهاية - قال الشيخ أبو حممد : قاعدة 
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  شباه والنظائراأل
  القول يف قواعد ربع البيع

جتوز  - من غري احتياج إىل الرضى-؛ فال جتوز احلوالة عليه وكل ما يؤخذ استيفاء  1]معارضة[يؤخذ يف مقابلة الدين إال 
ر كان دينا ، وكل ما جيوز استيفاؤه ؛ ولكن يشرتط فيه الرضى ففي جواز اإلحالة غري خالف والظاه  2]إن[احلوالة عليه 

  .املنع
إذا فرض  - 3]جيوز إحالة الدين فيه على مثله ، وما ليس من ذوات األمثال[كل ما هو ذوات األمثال : وقال العراقيون 

  .دينا مع احتاد اجلنس والنوع فهل تصح اإلحالة عليه ؟ فيه وجهان
يف حمله ففي االنفساخ قوالن ، كل ما لو قارن ملنع فإذا طرأ فعلى قولني ، كما لو أسلم فيما يعم ، فانقطع : قاعدة 

  : مل يعزل على الصحيح وتستثىن مسائل . وكالفسق فإنه مينع والية اإلمامة ابتداء ، وإذا طرأ
  .لقطعه أيًضا وال خالف فيه 4]طرأ[لو قارن ابتداء النكاح ملنعه ، ولو : الرضاع : منها 

  .يف أثنائه يف وطء الشبهة مل تقطعه ، وال خالف فيهالعدة ، لو قارنت ابتداء النكاح ملنعته ، ولو طرأت : ومنها 
  : فصل 

  .هذه القاعدة ينقضها شيء ، يعده العادون يف القواعد ، ويندرج فيها شيء يعده آخرون يف القواعد
يف ذلك قوالن  -ومل حيكوا-كل تصرف مينع ابتداء الرهن ، يفسخه إذا طرأ عليه قبل القبض : أما الذي ينقضها فقوهلم 

وال يرد أن األصح  - ال ينقضه شيء-وهذا مطرد " شرح املهذب"يف  5]رمحه اهللا[لم يطرد دعوى القولني ، قال الوالد ؛ ف
قال . عدم االنفساخ بتخمري العصري ، وجناية العبد ، وإباقة ، وكذا مبوت العاقد عند الرافعي والنووي خالفا للشيخ اإلمام

  .ن كالمنا يف التصرفات ، ال يف كل ما مينع الرهنوإمنا مل ينقض الرهن أل: الشيخ اإلمام 
  على املنصوص - وأما عكس هذا الضابط فيستثىن منه الرهن من غري قبض: قال 

_________  
  .مبعاوضة" ب"يف  1
  .إذا" ب"يف  2
  ".ب"واملثبت من " أ"سقط من  3
  .لو طرأت" ب"يف  4
  ".ب"ساقط يف  5
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وأما الذي يندرج يف القاعد ؛ فإنه قد يغتفر يف الدوام ، ما ال يغتفر يف االبتداء ومسائلها كثرية . وأمور أخر على وجه



 1اليت ال تستعمل غالبا إال للتقليل وفهمه ابن مالك" قد"وهي من أصلها خارجة عن القواعد ، وانظر كيف أتينا بلفظ 
: كأن أثوابه حمت بفرصاد كأنه قال : ، وتكون قد مبنزلة رمبا قال اهلذيل ، وقد أترك القرن مصفرا أنامله  2من قول سيبويه

  .رمبا هذا نص سيبويه
انتهى وهو الصحيح . فإطالقه أا مبنزلة رمبا موجب للتسوية بينهما يف التقليل والصرف إىل املعىن: قال ابن مالك 

  .عندي
؛ فال يدل ذلك على " رمبا"مبنزلة " قد"بأن سيبويه مل يبني اجلهة اليت فيها  - رضي اهللا عنه-  3واعرتض شيخنا أيب حيان

  .فيه نظر ؛ فإن ظاهرة كون الشيء مبنزلة الشيء ، واملساواة يف األحكام كلها إال ما تعني خروجه- التسوية يف األحكام 
قليل ، وهو التكثري ؛ ألن اإلنسان ال يفخر بشيء مث اعرتض شيخنا ثانيا بأنه قد يستدل بكالم سيبويه على نقيض الت

  يقع منه على سبيل التقليل والندرة ؛ وإمنا يفخر مبا
_________  

حممد بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن مالك العالمة األوحد مجال الدين أبو عبد اهللا الطائي احلياين نزيل دمشق ولد سنة  1
وصرف مهته إىل إتقان لسان العرب حىت بلغ فيه الغاية وحاء قصب :  ستمائة أو سنة إحدى وستمائة ، قال الذهيب

السبق وأرىب على املتقدمني ، وكان إماما يف القراءات وعللها وصنف فيها ، وأما اللغة فكان إليه املنتهى يف اإلكثار من 
ال يباري تويف رمحه اهللا يف شعبان  نقل غريبها واطلع على حواشيها ، وأما النحو والتصريف فكان فيه حبرًا ال جياري وحربًا

  .سنة اثنتني وسبعني وستمائة ، ودفن بالصاحلية برتبة ابن الصائغ
،  339/ 5، شذرات الذهب  243/ 7، النجوم الزاهرة  227/ 2، فوات األعيان  149/ 2ابن قاضي شهبة  - 

  .359/ 3الوايف بالوفيات 
هـ يف إحدى قرى شرياز ، مث 148ة معناها رائحة التفاح ولد سنة وهو عمر بن عثمان بن قنرب وسيبويه كلمة فارسي 2

انتقل إىل البصرة وأخذ عن اخلليل ويونس وأيب احلطاب األخفش ؛ فكان إمام البصريني وله مناظرات مع الكسائي ومن 
/ 3وفيات األعيان ،  229/ 2بغية الوعاة . مصنفاته كتابه الشهري املسمى بسيبويه يف النحو مل يضع قبله وال بعد مثله

462.  
حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان اإلمام أثري الدين أبو حيان األندلسي الغرناطي النفري نسبة إىل نفرة  3

  .قبيلة من الرببر حنوي عصره ولغويه ومفسره وحمدثه ومقرئه ومؤرخه وأدبيه كذا وصفه السيوطي يف البغية
شوال سنة أربع ومخسني وستمائة ، وله من التصانيف البحر احمليط ؛ غري ذلك ولد مبطخشارش مدينة بغرناطة يف آخر 

. 70/ 5، الدرر الكامنة  534/ 1، حسن احملاضرة  111/ 10، شذرات الذهب " 516" 280/ 1بغية الوعاة 
  .31/ 6ابن السبكي 
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للتكثري ، وهذا  - يف البيت- " قد"يف الكثرة انتهى ؛ ففهم أن " رمبا"هنا مبنزلة " قد"الكثرة ؛ فتكون يقع منه على سبيل 
ما  -املغين- ، وزاد فقال يف كتابه  2من البيت ، وتابعهما الشيخ مجال الدين عبد اهللا بن هشام 1ما فهمة الزخمشري

  ...قد أترك القرن مصفرا أنامله: اهلذيل  قال سيبويه يف قول - يعين من معاين التكثري-الرابع : "نصه 
  .}َقْد نـََرى تـََقلَب َوْجِهَك ِيف السَماءِ {وقاله الزخمشري يف 

  ".انتهى"أي رمبا نراه ، ومعناه تكثري الرؤية مث استشهد بالبيت : قال 
؛ بل قاله معارضة لفهم ابن كالمه   - كما رأيت- وهذا مل يقله سيبويه ؛ وإمنا فهمه عنه أبو حيان وليس جازما به : قلت 

مالك ، وهو معارض بفهم ابن مالك وغاية األمر أن فهم أيب حيان ، طابق فهم الزخمشري من البيت وهذا ال يكفي يف 
مع كون كالمه حمتمال ، وفهم منه آخر اتهدين يف  -يف البيت للتكثري" قد"إن : أنه قال - تسويغ النقل عن سيبويه 

  .التقليل -النحو وهو ابن مالك
  .ولو يف وقت واحد -احلق ما فهمه ابن مالك ؛ فإن الفخر يقع برتك اإلنسان قرنه كأنه أنامله حمت بفرصاد : مث أقول 

أن ذلك فيما ميكن جريانه قليال وكثريا ؛ : جوابه - وقول شيخنا اإلنسان ال يفخر إال مبا يصدر منه إال على سبيل الكثرة 
. وأما ما ال يتفق إال نادرا ذلك فيما ميكن جريانه قليال وكثريا ؛ فال يفخر بقليله بل بكثريه .فال يفخر بقليله بل بكثرية

  ال -ذه الصفة-وما ما ال يتقن إال نادرا فإنه يقع االفتخار منه بالقليل ؛ الستحالة الكثرة وترك اإلنسان قرنه 
_________  

 كان واسع العلم كثري الفضل غاية الذكاء وجودة القرحية متفننا حممود بن عمر بن أمحد الزخمشري أبو القاسم جار اهللا 1
يف كل علم معتزليا قريا يف مذهبه جماهرا به ولد يف رجب سنة سبع وتسعني وأربعمائة ، وله من التصانيف الكشاف يف 

البداية والنهاية ،  265/ 3، إنباه الرواة  280-279/ 2بغية الوعاة . التفسري والفائق يف غريب احلديث وغري ذلك
  .254/ 4، وفيات األعيان  274/ 5، النجوم الزاهرة  4/ 6، لسان امليزان  160/ 2، اجلواهر املضيئة  219/ 12

عبد اهللا بن يوسف بن أمحد بن عبد اهللا بن يوسف أبو حممد مجال الدين بن هشام من أئمة العربية ولد سنة مثان  2
ابن هشام أحنى من : وحنن باملغرب نسمع أنه ظهر مبصر عامل بالعربية يقال له  ما زلنا: وسبعمائة ، قال ابن خلدون 

  .سيبويه ومن تصانيفه املغين وعمدة الطالب ، رفع اخلصاصة عن قراءة اخلالصة وغري ذلك
  .تويف يف ليلة اجلمعة خامس ذي القعدة سنة إحدى وستني وسبعمائة

،  159/ 1، مفتاح السعادة  308/ 2، الدرر الكامنة  147/ 4، األعالم للزركلي  190/ 6شذرات الذهب 
  .336/ 10النجوم الزاهرة 
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يف  - معه-يستحيل كونه كثريا ؛ وإمنا يتفق نادرا فلذلك يفتخر به ألن القرن هو املقاوم للشخص ؛ فلو فرض مغلوبا 
  .املرء قرنا إال عند املقاومة غالبا مث يفتخر بأنه غلب قرنه 1]فال[ا له ؛ الغالب ، مل يكن قرن

مومها التعارض مث قضى بأنه قد . القرن يقتضي أنه ال يغلب قرينة ؛ ألن هذا شأن القرينني غالبا: ملا كان قوله : فتقول 
  .محلنا ذلك على الندرة ، صونا للكالم عن التدافع والتناقض- يغلبه 
  .وذلك هو الرتك النادر لئال يكذب آخر الكالم أوله- ملراد تركه تركا ال خيرجه عن كونه قرنا ا: وقلنا 

قد يصدق الكذوب ، : "ترد للتقليل مستشهدا بقوهلم " قد"يف الرد على من ادعى أن - قول بعض النحاة : وحنو هذا 
: بل من قولك " قد"من  - يف املثالني- يستفد  للتحقيق ، ال للتقليل ، والتقليل مل -هنا " قد"إمنا " وقد جيود البخيل

قليل ، كان فاسدا ، إذ آخر الكالم  -منهما- الكذوب يصدق ، والبخيل جيود ؛ فإنه إن مل حيمل على أن صدور ذلك 
كذب [؛ إمنا املراد التقليل ألنه إن مل حيمل على التقليل ..." قد أترك القرن"يف قوله  - كذلك- يناقض أوله ؛ فنقول 

وغرضي حاصل بدوا ؛ فإن " قد"قد أطلت الكالم يف : وعند ذلك أقول - وهو إثبات أنه قرن  2]الكالم أولهآخر 
أن أصل املؤاخذة به ، لوال ورود  3]على[مبين " يغتفر يف الدوام ما ال يغتفر يف االبتداء: "يف قوهلم  - " االغتفار"لفظ 

قد يغتفر الشيء : "وقوهلم " يغتفر يف الدوام ما ال يغتفر يف االبتداء قد: "قوهلم - املغفرة عليه ؛ فمن أدخل يف القواعد 
يف أقسام  - يف باب النجاسة-؛ فليس على بصرية من فهمه ، وهو كمن يدخل املعفو عنه " تابعا ، وال يغتفر أصل

  .الطهارات
وهنا . ستثىن ال يكون هو القاعدةأن وجود الشيء يف الدوام مبنزلة وجوده يف االتبداء ؛ إال ما استثىن وامل: والتحقيق 
أن يكون ذلك : أحدمها : أن يستوي وجود الشيء ابتداء ودواما ، وهو األصل وذلك على ضربني : أحدمها : قسمان 

جزما ، حنو قطع جناسة املاء القليل بطريان الكثرة عليه وقطع النكاح بطريان الرضاع احملرم ، وكذا وطء أبيه ، أو ابنه 
. وبالعكس وهو كثريا جدا. ، وبوطئه هو أمها أو ابنتها بشبهة ، وطريان ملك الزوج للزوجة أو بعضها زوجته بشبهة

  أن يكون كذلك ولكن على األصح من: والثاين 
_________  

  .فال يكون" ب"يف  1
  .أول الكالم" ب"ف  2
  .غري" ب"يف  3
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- اخلالف مثل طريان الكثرة على املاء القليل املستعمل ، وطريان الشفاء على املستحاضة يف أثناء الصالة ، وطريان الردة 
على احملرم فيبطل نسكه ، وطريان قصد املعصية على سفر الطاعة حىت ال يرتخص ، وعكسه حىت  -والعياذ باهللا تعاىل

فتبطل الصالة ، وإذا طولب املوىل بالفيئة أو الطالق  - كما لو انفضوا-ها يرتخص ، وطريان نقصان عدد اجلمعة يف أثنائ
  .؛ فوطئ ومل ينزع ، كما غيب ، بل مكث ؛ فالصحيح الحد ألن االبتداء كان مباًحا وهو أيًضا كثري

وهو -لك جزما أن يكون ذ: وهذا هو اخلارج ، وهو أيضا على ضربني أحدمها : أن ال ينزل منزلة االبتداء : القسم الثاين 
مثل طريان اإلحرام والردة وعدة الشبهة على النكاح ، وطريان اإلسالم على السيب فإنه ال يزيل امللك وطريان  - قليل

اليسار ، ونكاح احلرة ، واألمن من العنت على حر نكح أمة بالشروط ؛ خالفا للمزين يف اليسار ، ونكاح احلرة ، 
البيع ؛ مع كون اإلباق مينع صحة البيع ابتداء ، ولو ابتلت احلنطة املرهونة وتعرضت وطريان إباق العبد ؛ فإنه ال يفسخ 

رهن ما يتسارع إليه الفساد باطل ، ولو رأى املتيمم املاء يف أثناء الصالة أمتها ، : وإن قلنا . للفساد مل ينفسخ عقد الرهن
لو أسلم عبدا لكافر مل ينفسخ عقد البيع ، خبالف ما إن كانت مما يسقط فرضها بالتيمم ، وهو مانع يف ابتداء الصالة و 

  .لو كان مسلما ابتداء
القدرة على املاء يف أثناء : أن يكون فيه خالف ، واألصح أنه ال يرتك ، وهو أكثر من القسم قبله مثل : وثانيهما 

به النكاح وإن كان ملك االبن  الصالة ، ونية التجارة بعد الشراء ، وطريان ملك االبن على زوجة األب ؛ فإنه ال يفسخ
مائًال ؛ فسقط ضمن -مانعا من عقد األب ، ومثله إذا تزوج العبد جبارية ولده مث أعتق ، وإذا بىن جدارًا مالصًقا للشارع 

فاألصح ال يضمن ، ولو  - بعد أن بناه مستويًا وقبل التمكن من اهلدم أو اإلصالح-ما يتولد من سقوطه ، وإن مال 
لو قارن ذلك البلوغ اقتضى دوام احلجر ، ولو جرت : دون املال مل حيجر عليه يف األصح ، وإن قلنا -ن سفه يف الدي

أن ينفرد بالقسمة مل  - يف االبتداء-قسمة مث استحق جزء شائع مل يبطل يف غريه على األصح ، لو أراد بعض الشركاء 
  .ميكن

أصول القواعد فقد أساء الفهم عن األئمة وأسوأ منه فهما  فكل من عد االعتقاد يف الدوام أصال من: إذا عرفت هذا 
وأسفه رأيًا ، ونظرًا من يعد يف القواعد املسائل القليلة اليت وقع فيها عكس هذه املسائل ، وهو ما دعت إليه الضرورة من 

  اغتفار الشيء يف
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ما منع "وهي أن . الدوام ؛ فإن ذلك مستثىن من القاعدة املشهورة اليت أشار إليها اإلمام يف باب التفليساالبتداء دون 
مل أر أحد من :  1]فقال[؛ " شرح املهذب"وقد ذكرها الشيخ اإلمام رمحه اهللا يف باب التفليس من ". الدوام منع االبتداء

  .عة ؛ فإين مسعته يقول إال لقرابة متنع دوام امللك دون ابتدائهالفقهاء استثىن من هذه القاعدة شيئا إال ابن الرف
وأحلقت أنا ا اجلنون ، مينع دوام : وهي مسألة مليحة تستفاد يف نقض القاعدة على املذهب قال : قال الشيخ اإلمام 



قيق عدم االستثناء ، أما والتح 2على ما قاله اإلمام ، ومثله يأيت يف باب الفلس. أجل الدين على قول وال مينع ابتداءه
وأما القرابة فليست مانعة من امللك بل موجبة للعتق بدليل قوله صلى اهللا عليه وسلم . اجلنون والفلس ، فالقاطع طرياما

  .انتهى كالم الوالد. فملك القريب كإعتاقه قاطع ال مانع" فيشرتيه فيعتقه"$
توهم بعض الطلبة أا - ، وأنا أسردها مث أعقبها بذكر مسائل  مسائل غري هاتني" التوشيح"يف كتاب  - أنا- وقد ذكرت 

  .وليس كما توهم - من ذلك
  .هاتان الصورتان: فمنها 
  .جيب مث يسقط ؛ فعلى هذا يفتقر يف االبتداء ما ال يفتقر يف الدوام: إذا زوج عبد بأمته مل جيب مهر ، وقيل : ومنها 
  .ال: جيب مث يسقط وقيل : اص ولده ، قيل لو وجب القصاص على رجل ، فورث القص: ومنها 
  .لو أحرم زال ملكه عن الصيد على األصح ولو اشرتى احملرم صح يف وجه: ومنها 
  .لو تكفل ببدن ميت ، صح ، أو حي فمات انقطعت الكفالة يف وجه: ومنها 
؛ وإال فسد ، ولو صدر  صح - يف احلال-لو أحرم جمامعا ، انعقد إحرامه صحيًحا ، مث إن نزع - على وجه : ومنها 

  .اجلماع يف أثناء اإلحرام أفسد النسك
  .إذا أذن جلارية مث استولدها ؛ ففي بطالن اإلذن اختالف بني أصحابنا: ومنها 

للمستولدة فهذا ما أحفظه وأما ما أظن أنه منها ، وليس منها  - ابتداء- واتفقوا على أنه جيوز أن يأذن : قال الرافعي 
  .فصور

_________  
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  .كان شيخنا احلافظ تقي الدين أبو الفتح السبكي يعد منها ما لو تناديا بالبيع متباعدين فإنه يصح: ومنها 
: التفرق قاطع للخيار ، فاملقارن مينع ثبوته قال وحيتمل أن ال يثبت هلما خيار الس ؛ ألن طريان : قال إمام احلرمني 
  .يثبت ما داما يف موضعهما: وحيتمل أن يقال 

  .فعلى هذا اغتفر يف االبتداء ما لو وقع يف الدوام مل يغتفر: قال ابن العم رمحه اهللا 
لسهما ، والتفرق عندنا االحتمال الثاين هو احلق ، وفيما ذكره أبو الفتح نظر ، فإن هذا ليس بتفريق بل هو جم: قلت 

 - ومها متباعدان-نعم قد يركب منه لغز ؛ فيقال اثنان تعاقدا البيع ، فثبت هلما خيار الس . االنفصال عن جملس العقد
  .فلما تقاربا وضمهما جملس خمتصر ، زال ، أو يقال متفارقان ، ثبت هلما اخليار ؛ فلما اجتمعا زال



  .يف أثناء الصوم بطل 1]ولو جامع[فنزع ، صح صومه  -وهو جمامع-ئم إذا طلع الفجر على الصا: ومنها 
النزع فلم حيصل به فطر ، ويف الدوام الفطر ال حيصل بالنزع  - وال يصح عد هذه الصورة ؛ فإن املغتفر يف االبتداء : قلت 

توجد بعينها يف الدوام وال بل باإليالج فلم تتحد الصورة ؛ وإمنا يصح التنظري لو وجدت صورة يغتفر يف االبتداء مث 
  .تغتفر

وطء من علق الثالث على الوطء ؛ فإن الطالق يقع يف أول اإليالج ، فاغتفر يف اإليالج ابتداء ، ومن البينونة : ومنها 
، ومل يغتفر دوامه بل جيب النزع ولباحث أن مينع كون ابتداء اإليالج حمرًما ؛ إذ ال يصادف طلبه ولذلك التفات على أن 

  .علة هل هي مع املعلولال
إا مع املعلول ، فالعلة نفس اإليالج ال ابتداؤه إال أن يقال ذات اإليالج ال ابتداء هلا وال انتهاء : ولو قلنا : بل أقول 

  .لسنا اآلن - وللبحث يف ذلك جمال 
  كل من وجب عليه احلبس بدين فقال صاحب الدين ال: قال ابن القاص : قاعدة 

_________  
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  .احبسين وامنعه من مالزميت ؛ فينظر: وأنا أالزمه كانت املالزمة أحق إال أن يقول املديون -حيبس 
من ذلك وإن كان ميتنع . يف ذلك مل مينع من مالزمته[بال ضرر يدخل عليه -إن كان ال يريد املالزمة خوف الشهرة 

يف وضوئه وطهوره رد إىل احلبس ؛ ألن املالزمة تكون يف املسجد فإذا طال ذلك ضربه البزاز  1]لضرر يدخل عليه
  .2"يل الواجد حيل عرضه وعقوبته: "بقوله صلى اهللا عليه وسلم  -يف القسم األول-والطهور واستدل على أنه ال مينع 
  .يف باب التفليس من شرح املهذب - رمحه اهللا- وبتسميته أسريًا قال الشيخ اإلمام 

فينبغي إذا طلب املديون : ويف هذا االستدالل إشارة إىل أن صورة املسألة يف حبس العقوبة أما حبس االستكشاف 
  .احلبس وترك املالزمة جياب من غري تفصيل

ن يقول أنه تشق عليه الطهارة إن املالزمة أخف وميكن إال أ: والرافعي رمحه اهللا نقل هذا الفرع عن ابن القاص ، وقال 
وقد عرفت : قال الشيخ اإلمام . والصالة ؛ فقد يتوهم من كالمه أن الطهارة على سبيل املثال وأن مشقة الشهرة مثلها

  .أن كالم ابن القاص يدفع هذا أو يوهم ويبني أن املالزمة قد تكون أثقل
مالزمته يف مكان واحد كاملسجد وحنوه وهي قريبة من معىن وكالم ابن القاص هذا يشعر بأن املراد من املالزمة : قال 

وإن   -وهي أخف - من غري منع من الرتدد يف حاجته- أن يكون معه ؛ حيث كان . احلبس وكالم غريه يقتضي أن معناها
  .ولرب الدين مالزمته بنفسه وبوكيله ، وهذا مطلق وكالم ابن القاص مفصل: قال  3والصيمري. كان فيها إضجار



_________  
  ".ب"سقط يف  1
" 3628"باب احلبس يف الدين / يف األقضية 313/ 4وأبو داود  389-388- 222/ 4أخرجه أمحد يف املسند  2

باب احلبس يف الدين واملالزمة / يف الصدقات 811/ 2باب مطل الغين وابن ماجة / يف البيوع 316/ 7والنسائي 
باب لصاحب احلق مقال وأورده اهليثمي يف موارد الظمآن / راضيف كتاب االستق 62/ 5والبخاري تعليقا " 2427"

باب يل الواجد ، وقال / يف األحكام 102/ 4واحلاكم يف املستدرك " 1164"باب يف املطل / يف البيوع 283ص
  .صحيح اإلسناد ووافقه الذهيب

  .الوجوه حضر جملسعبد الواجد بن احلسني أبو القاسم الصيمري البصري أحد أئمة الشافعية ، وأصحاب  3
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إذا طلب احلبس ورضي الطالب باملالزمة ومل حيبس ؛ ألن احلبس إن كان لالستيثاق وكشف احلال :  1وقال القفال الكبري
ا لزم منع االضطراب يف أموره وال مينع حيتفظ به وإن كان للعقوبة فال حق للمطلوب فيه ، وأنه إذ-فهو إىل رأي اإلمام 

ويصلي تطوعا ويعمل . وال مينع يف احلبس أو موضع املالزمة من أن يبيع ويشرتي - من دخول اخلالء وحنوه- مما ال بد منه 
  .العمل من خياطة ثوب أو غريها

أن يسجر التنور : دة وهي كل من غصب شيئا لزمه رده أو رد قيمته إال مسألة واح: قال أبو احلسن الفناكي : قاعدة 
وال قيمة ما غصب ؛ ألنه غصب خبزا وعليه  2]وليس ما غصب[ليخبز فيه قيمة آخر من اخلبز فيلزمه قيمة احلطب ، 

  .إن عليه أن يسحر التنور وحيميه كما كان: ومنهم من قال . عليه اخلبز: قيمة احلطب ومن أصحابنا من قال 
املسألة بأن يصيب عليه آخر ماء فيطفيه ، وحكى األقوال إال أنه حكى  - تيف كتاب املسك- وصور الزبريي : قلت 

أما القول بأن عليه قيمة اجلمر ، قال . أن عليه قيمة اجلمر ، واستشكل األقوال الثالثة: بأن عليه اخلبز قوال : بدل القول 
  .كان فألنه ال ضابط له  فألنه ال قيمة له معروفة ، وال يكال ، وال يوزن وأما القول بأنه حيميه ، كما

_________  
ارحتل الناس إليه من : القاضي أيب حامد املروذي وتفقه بصاحبه أيب الفياض البصري أخذ عنه املاوردي ، قال إسحاق 

البالد وكان حافظا للمذهب حسن التصانيف ومن تصانيفه اإليضاح والكفاية واإلرشاد شرح الكفاية ، قال ابن 
  .سنة ست ومثانني وثالمثائة كانت وفاته: الصالح 

والصيمري بصاد مهملة مفتوحة مث ياء ساكنة بعدما ميم مفتوحة ضمها بعضهم منسوب إىل صيمرة ر من أار البصرة 
  .265/ 2، األمساء واللغات  104، الشريازي ص 185-184/ 1عليه عدة قرى ابن قاضي شهبة 

ل أحد أعالم املذهب وأئمة املسلمني مولده سنة إحدى وتسعني حممد بن علي بن إمساعيل أبو بكر الشاشي القفا 1



ومائتني ومسع من أيب بكر بن خزمية وابن جرير والبغوي وغريهم وهو أول من صنف يف اجلدل احلسن من الفقهاء ، وقال 
  .باألصول وأكثرهم رحلة يف طلب احلديث" يعين يف عصره"كان أعلم أهل ما وراء النهر : احلاكم 
/ 3، وفيات األعيان  92- 91، الشريازي  148/ 1ذي احلجة سنة مخس وستني وثالمثائة ، ابن قاضي شهبة  تويف يف
  .51/ 3، شذرات الذهب  111/ 4، النجوم الزاهرة  282/ 2، األمساء واللغات  338

  .وليس هو ما غصب" ب"يف  2
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. ؛ وإمنا أتلف اجلمر بعد خروجه عن احلطبية 1]فإن املطفي مل يستهلك احلطب[القول بأن عليه قيمة احلطب وأما 
  .كما أن من أحرق ثوبا ليتخذ رماده حراقا فأتلفه رجل ، ال جتب عليه قيمة الثوب قبل اإلحراق: قال 

فإذا انتهى إىل حد ال قيمة له فال شيء : ت أقرب ما يقال وجوب قيمة اجلمر فإن له قيمة ؛ فإن قل: مث قال الزبريي 
عليه إال اإلمث ، وإن بقي بعد اإلطفاء فحم ينتفع به ، نظر إىل قيمته حامًيا وإىل نقصه حني صار فحما ووجب ما 

  .بينهما من التفاوت
: ده ، فقال قوم يف املسكت أنه لو برد ماء يف يوم صائف ؛ فألقى فيه رجل حجارة حمماة أذهبت بر -وذكر الزبريي أيضا 

  .ال شيء عليه ألن هذا ماء على هيئته ، وتربيده ممكن
  .يأخذ هذا املعتدي ما أسخنه ، ويضمن مثله باردا: وقيل 
  .ينظر إىل ما بني القيمتني يف هذه احلالة فيضمن به: وقيل 
ضرب لبنا فأعادمها إىل  وقول األولني مشكل ؛ ألن هذا أتلف مبنفعة مقصودة ، فصار كما لو نسج ثوبا ، أو: "قال 

على أن بعضهم ارتكب يف هذين أيضا أنه ال يضمن ما نقص ، وهو بعيد ، ومنهم من قال يضمن : قال " حاهلما األول
مثل الثوب منسوجا ، ومثل اللنب مضروبا ويرد على هؤالء أن فيه إزالة امللك عن املالك ، ودخوله يف ملك اآلخر مبجرد 

يضمن ما بني القيمتني باردا أو مسخنا أن املاء ربوي ؛ فإذا أخذ ماءه ومعه دراهم ملا : ال التعدي ، ويرد على من ق
نقص وقع يف حمذور الربا ، كما قيل فيمن كسر درمها مضروبا لغريه مث نقصت قيمته بقرياط من الذهب حيكم عليه به ، 

واملاء مل يزل ملكه عنهما ، مث يعود إليه مع غريه ؛ وشنعوا على قائله بأنه ربا ؛ واحلق أنه ال حمذور ألن مالك الدراهم 
  .حىت يقع يف الربا فال شناعة يف نفس األمر

  .ولو ألقى يف ماء أسخنه رجل قطعة ثلج لينتفع به ، فيه كاملسألة قبلها: قال 
قيمة املاء  عليه: ولو بل خيشا ونصبه ليتربد به ، فجاء رجل وأوقد عنده نارا حىت نشف ومحى ، قال بعضهم : قال 

  .الذي بل به ، وقال غريه عليه قيمة االنتفاع به مدة بقائه باردا
  .ال شيء عليه إال اإلمث: وقال آخرون 



_________  
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  .وأعدهلا القول الثاين ؛ ألنه أتلف منفعة مقصودة: قال 
 - عند التلف- كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان فيتخري املالك : ل األصحاب يف باب الغصب قا: قاعدة 

بني مطالبة الغاصب وبني ما ترتبت يده على يده سواء على الغصب أم ال مث إن علم الغصب ، فهو غاصب من 
  .الغاصب ، وإن جهل فسنذكر حكمه يف القاعدة الثالثة هلذه القاعدة

أن حملها اليد املقصود ا االستيالء لواضعها ، أما اليت يقصد ا واضعها احلفظ : أحدها : قاعدة تنبيهات ويف هذه ال
وقد علم من ترجيح الرافعي والنووي أنه ليس آلحاد الناس انتزاع املغصوب وعلى هذا فمنتزعه . للمالك فلم يقصدها

اد الناس انتزاع املغصوب ، وقال الشيخ اإلمام الوالد رمحه غاصب ؛ ولكن الذي نص علي الشافعي رضي اهللا عنه أن آلح
والراجح عندي الفصل بني من ظهر منه أنه لو وجد سبيال إىل الرد لرد ؛ فال ينتزع منه لئال يكون املنتزع . إنه احلق: اهللا 

  .ناقال للعني من الضمان إىل األمانة بال نص
  .إنه ينبغي تنزيل النص عليه: وذكرت هذا التفصيل يف التوشيح وقلت ومن مل يظهر من ذلك فيجب االنتزاع ، : فائدة 

حمل القاعدة يد ترتبت ، أما تصرف غري ذي اليد ممن هو كاآللة فال يضمن إذ ال يد يف احلقيقة ، وذلك  : التنبيه الثاين 
قاضي احلسني وطرد قاله ال. كمن رفع كتاب شخص من بني يديه قاصدا أن ينظره ويرده يف احلال ؛ فإنه ال يضمن

اإلمام ذلك يف الدنانري املغصوبة اليت متر بأيدي النقاد ، وليس من فعل هذا توكيل الغاصب ألن التوكيل منفرد باليد ، 
  .والنقاد ال ينفرد باليد بل هو بلحاظ من الدافع فال يد له البتة

كذا كل من استعان به الغاصب كطحن قد قالوا فيمن غصب شاة وأمر قصابا فذحبها جاهال باحلال ، و : فإن قلت 
وإن مل يكن القرار -احلنطة وخبز العجني أن القرار على الغاصب ، ويف هذا شاهد ملا ذكرمت ؛ غري أن تضمني هؤالء 

  .أم كاآللة ، وملا ذكر يف النقاد ، ومن رفع كتابا: يرد على قولكم  - عليهم
  .ال بطريق الغصب فال يرد البتة -اجلنايةبطريق  - هنا- قال الوالد رمحه اهللا الضمان : قلت 

  فيه مناقشة لفظية ، فإن الغاصب هو" غاصب من الغاصب: "قوهلم : التنبيه الثالث 
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ا هو غاصب من املالك املستويل على حق الغري عدوانا واآلخذ من الغاصب مل يستول على حقه وال تعدي عليه ؛ وإمن
باستيالئه على املال الذي كان عند الغاصب وليس خبصوص األخذ من الغاصب مدخل يف الغصب ، وقد يبىن على 

خياصم املرن واملستأجر أم ال إذ ال حق له البتة ، : هذا أن الغاصب هل خياصم ؟ واملعروف أنه ال خياصم سواء قلنا 
وإن مل يثبت له عليه علقة - ميل إليه ، ويشهد له أن للضامن حبس األصيل إذا حبس وعن املاوردي أنه خياصم ، وأنا أ
لريهقه إىل ختليصه ، وهكذا الغاصب إذا كان مقصده إرهاق اآلخذ منه إىل ختليصه  - على وجه صححه الشيخ اإلمام
  .حكايتهما - يف كتاب األشراف للقاضي أبو سعد اهلروي-ورأيت بعد ذكري هلذه املناقشة 

عند التلف يتخري بني مطالبة الغاصب ، وغاصب الغاصب مل تبينوا حاله عند بقاء . قولكم أن املالك: لتنبيه الرابع ا
العني ، وقد يفهم من هذا اإلطالق أنه ال يطالبهما إذا كانت العني باقية ؛ وإمنا يطالب من هي عنده ، الحنصار حقه 

لعني ويطالب الغاصب بقيمة احليلولة وهل يطالبه بنفس العني مع فيها ، والذي يظهر أنه يطالب غاصب الغاصب با
  .العلم بأا ليس عنده ، وأنه ليس له أن ينتزعها من غاصبه ؛ إذ ال حق له فيها وال والية عليها

جيعل هذا فيه نظر واحتمال جير إىل أنه طالبه املالك ا هل جيعل مطالبته إياه ا إذنًا له يف مطالبة الغاصب منه ، وهل 
  .من حكم الضمان إىل األمانة ؛ فلينظر يف هذه اخلواطر - إذا قبضها- اإلذن ناقًال له 

من أثبت : "ذكرها األصحاب ضابطا للمكان الذي يضمن فيه الذي أثبت يده على يد الغاصب عن جهل : قاعدة 
فإن مل يستوف مقابلة   يده على يد الغاصب جاهال فإن دخل على أن يضمنه مل يرجع أو على أن ال يضمنه ؛

كاملستودع من الغاصب فريجع به والقرار على الغاصب ، ويف وجه ال يطالب املودع أصال ، ويف ثالث يستقر عليه 
أن القرار عليه ال  - وهو اجلديد- أصحهما : الضمان وإن استوفاه ، كأكل طعام مغصوب قدمه إليه الغاصب فقوالن 

مع التقدمي هو يل ، مث يغرم املغصوب منه الغاصب ؛ فإنه ال يرجع على اآلكل - على الغاصب ؛ إال أن يقول الغاصب 
  .اعرتف بأنه مظلوم ، واملظلوم ال يرجع على غري من ظلمه" هو يل"خالفا للمزين ألنه يقوله 

  ".ومن ال جيوز: "من صح تصرفه يف شيء تدخله النيابة صحت وكالته فيه وعبارة التنبيه : قاعدة 
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هل االعتبار حبال التوكيل أو حبال إنشاء التصرف ، فيه خالف يشبه اخلالف الذي . "مأخذ من مآخذ باب الوكالة
وفيه  .هل االعتبار حبال التعليق أو حبال وجود الصفة ؟ غري أنه ال تعليق فيما حنن فيه"قدمناه يف أوائل القواعد يف أنه 

  : مسائل 
وكله بطالق امرأة سينكحها ، أو بيع عبد سيملكه ؛ ففي صحته وجهان وعند ذكرمها أشار الرافعي إىل هذا : منها 



  .املأخذ
وكل احملرم حالال يف أن يقبل له نكاح امرأة ؛ فهل يصح ويقبل له بعد التحلل إن اعتربنا حال التوكيل مل يصح : ومنها 

  .يف األصح
  .وكلتك يف خماصمة كل خصم حيدث له وفيه وجهان حكامها املاوردي: قال إذ : ومنها 
  .لو وكل الويل يف التزويج قبل استئذان املرأة املعترب إذا: ومنها 

وهذه منه مناقضة حاول " أنه يصح" - يف التوكيل بطالق زوجة سينكحها- ال يصح مع قوله : قال صاحب التهذيب 
  .املطلب يف باب الوكالة مبا يطول ذكرهابن الرفعة االعتذار عنها يف 

قال صاحب : لو وكله يف طالق امرأته فلم يطلقها حىت مرض املوكل فهل يكون كالطالق يف املرض فيه وجهان : ومنها 
  مآخذمها أنه هل ينظر إىل وقت التوكيل أو اإليقاع ؟: "الذخائر 

  .فإن زال إشكاله فوجهان يف البيان 1]عنه[ز إعتاقه أعتقوا عين عبدا فكان هناك خنثى مشكل مل جي: قال : ومنها 
  .وهي أكثر 2]ثالث[قال صاحب التلخيص هي اثنتان ، وقال الغزايل : ال يفارق الصلح البيع إال يف مسائل : فائدة 
  .صلح احلطيطة ال يصح بلفظ البيع ويصح بلفظ الصلح على األصح: منها 

مل  3]شيء[رب من أمواهلم على شيء جاز ولو صاحل مسلما من ماله على لو صاحل أهل احل: قال ابن القاص : ومنها 
  .جيز

  جيوز الصلح عن أرش اجلناية ال بلفظ البيع وأنكره الشيخ - أيضا-ومنها قال 
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  .زيادة فقط" ب"يف  2
  .على شيء مما يليه" ب"يف  3
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جار باللفظني وإال امتنع ما ، وإن علم القدر دون الوصف ففيه . إن كان ملعوم القدر والصفة: أبو علي وقال 
  .خالف

وهو يف احلقيقة منع ال تفصيل ؛ وذلك ألن صاحب التلخيص إمنا تكلم يف معلوم القدر والصفة ومن مث قال الشيخ 
خيص عرف أن كالم الشيخ أيب علي ليس تفصيال ملا أمجله ؛ بل إفادة من وقف على كالم صاحب التل: "اإلمام 

  .ألحكام مسائل
إذا وجب لرجل على رجل ميني ، فافتدى منه مبال جاز ، " -من قبل نفسه ال من عند الشافعي-قال البويطي : ومنها 



  .اهلية وافتداء رجل ميينه ببعريينيشهد له ما يف البخاري يف القسامة يف اجل: ووافقه النووي وقال الوالد رمحه اهللا 
  .فإن صح ما قاله فهي صورة أخرى يستعمل فيها لفظ الصلح دون البيع لكن يف احلاوي ما خيالفه: قال 

  .وهو الذي يظهر: قال الوالد رمحه اهللا 
كاخللع أو بباطل كفك   ما يبذل العوض بسببه إن كان ماال ؛ فهو البيع وإال فاالفتداء حبق: قال الوالد رمحه اهللا : فائدة 

  .األسري وكل من البيع واالفتداء إن جرى بعد منازعة مسى صلحا وإال فال
من ال جيوز تصرفه ال جيوز توكيله وال وكالته إال الصيب املميز ؛ فإنه يصح وكالته يف اإلذن : "قال صاحب التنبيه : قاعدة 

  ".يف دخول الدار ومحل اهلدية
  : ت يف التوشيح أنه يستثىن منه مسائل أما التوكيل فقد ذكر : قلت 
  : ......منها 
  : فصل 

  .وبقيت مسائل بعضها يف التوشيح 2]ذكرت[فيما  1]املميز[وأما الوكالة فقد اقتصر الشيخ على استثناء الصيب 
  .ويقبل لغريه يف األصح - بال إذن- السفيه فإنه ال يقبل النكاح لنفسه : منها 

جيوز أن يكون وكيال عن املرأة يف اختالعها من زوجها ويصح ، وتبني إذا أضاف املال إليها  فإنه -أيضا- السفيه : ومنها 
  .؛ ألن احلجر على السفيه لدفع الضرر عنه وال ضرر عليه يف قبول هذا اخللع

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  .ذكر" ب"يف  2
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: وقيد به قول صاحب التهذيب أن السفيه ال يتوكل عن املرأة يف اخللع فقال . الرافعي يف اخللع عن صاحب التتمة نقله
فيما إذا أطلق ال فيما أضاف إليها وهو واضح ، وال خيفى أنه ال خيالع عن نفسه فقد خاز كونه وكيال فيما ال  1]هذا[

  .ميكنه أن يتواله عن نفسه
هذا كالمي يف . راء املسلم واملصحف ملسلم وكذا يف طالق املسلمة ذكرها الرافعي يف اخللفالكافر يف ش: ومنها 

ذميا ألن  - يعين يف اخللع-إىل قوله جيوز أن يكون وكيل الزوج الزوجة  -يف اخللع-التوشيح وأشرت مبا ذكره الرافعي 
الزوج فخالعها يف العدة مث أسلم حيكم بصحة  الذمي قد خيالع املسلمة ويطلقها ؛ أال ترى أنه لو أسلمت املرأة وختلف

  .انتهى وتبعه عليه النووي وابن الرفعة والوالد رمحهم اهللا تعاىل. بصحة اخللع
إىل آخره يدفع االستثناء ؛ فإن جعله إياه ممن يطلق املسلمة يدفع كونه ال ميلك طالقها ؛ فإنه " أال ترى"قوله : وقد يقال 



توقف صحة اخللع إسالمه تنبئك على أنه ال : أن يفعله غري أنا نقول  - على اجلملة- يما له حينئذ ما صار وكيال إال ف- 
ليس لالحرتاز عن احلريب ، ولو قال كافرا كان أحسن وبلفظ الكافر صرح املاوردي يف " ذميا: "يصح مع كفره وقوله 

  .احلاوي وعليه دل الشافعي وهو واضح
ن يوكل حالال بالتزويج على األصح عند الرافعي والنووي لكن األصح عند الوالد ويستثىن أيضا لو وكل حالل حمرما يف أ

  .رمحه اهللا خالفه وفيما لو توكلت املرأة يف طالق غريها أو يف أن توكل من يزوج
ما ال تدخله النيابة من التصرفات هل يكون التوكيل فيه فعال له يؤاخذ به املوكل فيه خالف ال على : أصل مستنبط 

  : طراد والعموم بل يف صور اال
  .مل يكن مقرا على األصح - على هذا- األصح أنه ال يصح التوكيل يف اإلقرار فإن وكل : منها 

التوكيل باحلوالة ال يصح وهو يصري حميال بالتوكيل فيه وجهان ؛ قاله القاضي احلسني وخالف فيه صاحب : ومنها 
  .التهذيب

  .الضمان ، وقال القاضي ال جيوز وهي يصري بذلك ضامنا فيه وجهاناملشهور صحة التوكيل يف عقد : ومنها 
_________  

  ".ب"سقط يف  1
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  .وهل يصري بذلك موصيا حيتمل وجهني: جيوز التوكيل بعقد الوصية ومنعه القاضي احلسني ، قال ألا قربة قال : ومنها 
  : فصل 

  : القادر على رفع الشيء هل يكون جحوده إياه رفعا له فيه خالف يف صور  -على العكس-يقرب من هذه النظائر 
وهو ما أطلق الرافعي يف باب النذر تصحيحه : لو جحد الوكيل كونه وكيال ؛ فهل يكون ردا هلا فيه أوجه أحدها : منها 

  .ارتفاع الوكالة باإلنكار - 
هل االعتبار حبال التوكيل أو مبال إنشاء التصرف اختالف جعل بعضهم أصله من "حاب يف أنه اختلف األص: قاعدة [

-وليس رد هذه القاعدة على هذا األصل "مسائل أصول الديانات أن التكليف هو يتوجه حال املباشرة أو قبلها ؟ 
سينكحها ، ولو وكل احملرم حالال يف لو وكله بطالق زوجة : مبرض ؛ فأنا أسرد فروعها ليتبني ذلك فمن فروعها  -عندي

وهذه فيها وجه يف [قبول النكاح ، هل يصلح ويقبل له بعد التحلل ؟ ولو وكله يف خماصمة كل خصم حيدث له ، 
  .1]احلاوي
، وجعل هذا علة قوهلم يف أرض " ما ال يستحق بالشفعة ال يستحق به الشفعة: "قال القاضي احلسني رمحه اهللا : قاعدة 

إن الوقف ال : "الشفعة وهو الصحيح وتبعه الرافعي فقال  2]عليه[قف ونصفها طلق أنه ال يثبت للموقوف نصفها و 



، واألصح عند الوالد رمحه اهللا أن علة كون املوقوف عليه ال ميلك الوقف على " يستحق الشفعة فال تستحق به الشفعة
  ".لك ، وهذه هي اليت اختارها ابن الصباغاملذهب ؛ فليس بشريك يف امللك والشفعة إمنا تثبت لشريك امل

بأن املوقوف عليه ميلك ؛ فشرط الشفعة قبول القسمة ، والوقف ال يفرز بالقسمة عن امللك على أشهر : ولو قلنا 
  .الوجهني

وقوف عليه يتخرج على ما تعلق به الوالد من العلة وما تعلق به الرافعي وتبعه النووي إذا قلنا امل: أحدمها : وهنا تنبيهان 
ميلك ، وقلنا مبا اختاره النووي من أن الوقف يقسم عن امللك فالوالد يقول تثبت الشفعة حينئذ ؛ النتفاء العلة والرافعي 

  وكذلك. والنووي يقوالن ال تثبت ملا رجحاه من العلة ؛ فإن الوقف ال يؤخذ بالشفعة فال يؤخذ به
_________  

  ".ب"واملثبت من " أ"سقط من  1
  .على" ب"يف  2
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  إذا كانت درا ثالثا ، ثلثها وقف ، وثلثاها الثنني فباع أحدمها نصيبه هل يثبت لآلخر الشفعة ؟
إن مل جنوز لعدم ينبغي أن يقال باجلواز إن جوزنا القسمة النتفاء العلة اليت ذكرها القاضي ، وباملنع : قال الشيخ اإلمام 

  .أطلق صاحب التنبيه وغريه أن ما ملك بشركة الوقف ال شفعة فيه 1]ولذلك[توقع الضرر باملقامسة ، 
- هذه القاعدة ضعفها ابن الصباغ ونقضها ابن الرفعة بصاحب اجلزء الكبري ؛ فإنه ال يأخذ اجلزء الصغري : التنبيه الثاين 

 2]هذه[بعد أن ذكر : وال عكس ومن الغريب أن القاضي احلسني قال  منه ، لعدم توقع القسمة -الذي ال ينقسم
وعلى هذا نقول اجلارية اليت نصفها قن ونصفها أم ولد فإن استولدها معسر فوقفنا االستيالء على حصته لو : "القاعدة 

نصيبه مل يسر  أعتق صاحب النصف الذي هو أم ولد نصيبه مل يسر إىل ما هو قن ؛ ألن صاحب النصف القن إذا أعتق
  .ال يسري إىل الغري 3]كما: [إىل ما هو أم ولد منها 

على ما ذكر ابن الدم أنه املفهوم من كالم "املشرتي  4]يبذله[ما يبذله الشفيع من الثمن للمشرتي مقابل ملا : قاعدة 
القفال كأنه ناب عن ؛ فاملشرتي عند " إنه يف مقابلة الشقص: "األصحاب وهو قول القفال ، وقال القاضي احلسني 

فكأن الشفيع نازل . الشفيع يف الشراء أو أقرضه الثمن وأحوجه إىل هذا داللة احلديث ؛ على أن الشريك أحق بالشفعة
وعلى هذه القاعدة يتخرج " وهذا اخلالف ينبغي أن يكون قاعدة باب الشفعة: "منزلة املشرتي قال ابن أيب الدم 

  : مسائل 
شفيع وجواز التصرف قبل القبض وأخذ ما مل يره وامللك نقًضا للقاضي عند قوله متلكت خيار الس لل: منها 

من أمهها إذا كان الشفيع وارثا ، . وباإلشهاد وخلوف الزيادة واحلط واحنطاط مقدار األرش ، وغري ذلك من مسائل كثرية



على ما تفقه ابن الرفعة ، - والثمن فضة والبائع مريض ويف الثمن حماباة وقبض الشقص إذا كان عليه صفائح من ذهب ، 
  .والتصحيح خمتلف يف هذه الفروع لسبب خيص الفروع يف نفسها. وإن كان املنقول اشرتاط القبض فيه

_________  
  .كذلك" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  ".ب"سقط يف  3
  .يعدله" ب"يف  4

  466|  328صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  القول يف قواعد ربع البيع

مما يشكل على القفال يف تقديره أن املشرتي أقرض الشفيع الثمن أنه لو كان كذلك لكان : قال الوالد رمحه اهللا : بيه تن
املثل الصوري كالقرض ، ال القيمة ؛ فاألشبه على قاعدته أن يقدر أن الشفيع  -فيما إذا اشرتى الشقص مبتقوم-الواجب 

ال شك أن القفال يقدر كأنه أتلف ؛ فإن األصحاب : ارا ال غري قلت أتلفه عليه ، وعلى قاعدة القاضي جيعل معي
الشفيع ال يؤخذ : فقال صاحب التتمة . وإن أخذ يف القرض كذلك - هنا-صرحوا بأن املتقومل ال يؤخذ باملثل الصوري 

جب اجلنس امتنع ألن القرض مشروع لإلرفاق ؛ فلو مل نو -باملثل صورة ، خبالف ما قلناه يف القرض على أحد القولني 
  .الناس عن القرض فيفوت الرفق املطلوب

  .انتهى". تضمن بالقيمة - عند اإلتالف- واملقومات "وأما األخذ بالشفعة فسببه اإلتالف 
وقال أعين صاحب التتمة بعد ذلك إذا استقرض شقًصا فالشفيع يأخذ الشقص بقيمته بال خالف ألن املستقرض 

ح ، وعلى القول اآلخر جيب عليه رد املثل على سبيل اإلرفاق والشفعة ملحقة يضمنه بالقيمة على املذهب الصحي
  .انتهى. باإلتالفات

قبل ذلك ، وصرح به أيضا  1]عنه[وهذا الفرع نقله عنه الرافعي وهو بناء منه على جواز قرض الشقص من دار وقد نقله 
إمنا يلزمه رد املثل صورة أن لو كان قرضا حقيقيا  يف كتاب التتمة قبل ذلك جازما به وخرج من هذا أن للقفال أن يقول

  .وهذا ملحق بالقرض وليس هو إياه فال يلزم
  .قال القاضي حسني كل يد كانت يد ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد ، وإن كانت يد أمانة فال: قاعدة 
بالعيب على املشرتي ، ويستثىن من وأغرب أبو إسحاق العراقي شارح املهذب فزعم أن مؤنة رد املبيع بعد الفسخ : قلت 

العكس اإلجارة على ما صحح النووي يف تصحيح التنبيه أنه جيب مؤونة ردها على املستأجر وهي أمانة ، ومن الطرد إذا 
  .غصبها من ذمي على ما صححه الرافعي والنووي جيب ردها مث يف وجوب مؤونة الرد خالف ؛ لكنهما صححا وجوا

_________  



  .زيادة الرافعي "ب"يف  1
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  : قواعد باب اإلقرار 

أصل ما أبين عليه : وخص بالتبويب لكثرة قواعده ، وفيها ما هو منصوص أصل منصوص ؛ قال الشافعي رضي اهللا عنه 
  .اإلقرار أين ال ألزم إال اليقني وأطرح الشك وال أستعمل الغلبة

العبارة املنصوصة أجود من كل العبارات الشارحة هلا وأوضح ، وأقصى ما ذكروا فيها أن مراده باليقني أعم من  وهذه
  .الظن الغالب ، وادعى ابن القاص استثناء مسألتني من هذا األصل ، واستثىن غريه غريمها ، وحنن نورد املستثنيات

  . اثننيكل سكران يصح إقراره إال: قال صاحب التلخيص : قاعدة 
  .املكره على الشرب: أحدمها 
  .من ظن املسكر غري مسكر: والثاين 

قال أصحابنا يف ما حكاه القفال عنهم ونقله عن صاحب البحر ساكتا عليه هذا إذا ظن جنس املشروب غري مسكر ، 
  .أما من عرف أن جنسه مسكر ؛ ولكن ظن أن ذلك القدر لقلته ال يسكر فإقراره صحيح

عض ما يف الرافعي وكتب املتأخرين ؛ إذ الذي فيها أن من مل يعلم أن املشروب من جنس ما يسكر معذور وهذا ب: قلت 
، ومن مل يعلم أن املشروب من جنس املسكر أعم من أن يظنه غري مسكر ، أو يكون ساذج أقدم على شرب شيء 

  .جمهول وال يلزم من مساحمة من ظنه غري مسكر مساحمة من ال ظن له البتة
الذي اعتقده أن إطالق الرافعي حممول على تقييد ما نقله القفال عن األصحاب ؛ فال يسامح إال من ظن اجلنس غري و 

  .مسكر أما من ال ظن له أصال فحقه البحث وال يسامح
  .وإذا كان له على رجل يف ذمته مال ، فأقر به لغريه"ما نصه ،  -يف باب اإلقرار-قال صاحب التلخيص : قاعدة 
  ".يف احلكم إال يف ثالثةجاز 

  .إذا أقرت املرأة بصداق على زوجها - 
  .وإذا أقر الزوج مبا خالع عليه امرأته - 
  .انتهى. أو أقر مبا وجب له من أرش اجلناية عليه يف بدنه - 
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  .خبالف سائر الديون - بت يف االبتداء لغريهوالعلة يف ذلك أنه خيتص مبن وجب له ، وال جيوز أن يث
صريح يف أن حمله الديون ؛ فيقر بدين ثبت له يف ذمة الغري ؛ إال يف هذه  -كما رأيت-وكالم صاحب التلخيص : قلت 

 هذا إذا قلنا ال يصح بيع الدين يف الذمة: "يف املعاياة بعد ذكر هذه املسائل -املسائل ، وعلى هذا جرى اجلرجاين فقال 
، وأن احلوالة تفتقر إىل رضى احملال عليه ؛ فإن قلنا يصح بيع الدين ، وأن احلوالة تصح من غري رضا ؛ فأقر به لغريه يف 

بناء على القولني فيمن أقر للحمل مبال غري - أطلق فعلى قولني  1]وإذا[هذه املسائل وعزاه إىل بيع أو حوالة ، وصح 
  .انتهى". منسوب إىل جهة

سبقه إليه اإلمام احلرمني ، وظن ابن أيب الدم أن اإلمام تبع اجلرجاين يف - ختريج ذلك على اإلقرار بالدين  من"وما قاله 
متأخر عن اإلمام ، وما ذكره من اجلزم  -صاحب املعاياة- ذلك ، ويشبه أن يكون األمر بالعكس ؛ فإن اجلرجاين 

كاية القولني فيما إذا أطلق ، وأما مبنيان على اإلقرار وح 2]صححناه[بالصحة فيما إذا أسنده إىل جهة حوالة أو بيع 
املطلق للحمل ، هو ما نقله الرافعي عنه ، واقتصار الرافعي على نقله عن اجلرجاين عجيب ؛ فإن األكثرين من 

  .وغريه - يف شرح التلخيص-األصحاب ذكروه كما ذكر اجلرجاين ، واجلرجاين متبع هلم ، منهم القفال 
صار ذلك إليه وقد صر ا : إذا مل يطلق ومل يسند إىل جهة معينة ؛ بل قال  3]ما[مسألة مليحة ، وهي بقيت : نعم 

صار ذلك إليه يف الصداق واخللع ، ويكون يف أرش اجلناية على حالني ، وإن كان : يصح قوله : "املاوردي ، فقال 
  ".دراهم ودنانري ، صح ، وإن كان إبال ، فال

الصحة ، فيخرج من ذلك أن ما ذكره صاحب التلخيص ال جييء  - فيما إذا أطلق اإلقرار للحمل- أن الراجح: واعلم 
على ما إذا أقر ا عقيب ثبوا ، حبيث ال حيتمل  -كما قال الرافعي-إال على الضعيف ؛ فمن مث محل األئمة ما ذكره 

ال ينتظم االستثناء بل األعيان ذه املثابة ؛ كذلك ف  -أيضا- بأن سائر الديون . جريان ناقل ، مث اعرتض الرافعي ذلك
بعني أو دين ، مل يصح ؛ ألن أهلية امللك مل تثبت له إال  - عقيب اإلعتاق-حىت لو أعتق عبده مث أقر له السيد أو غريه 

  .ومل جير بينهما ما يوجب املال. يف احلال
_________  

  .ان" ب"يف  1
  .ان صححناه" ب"يف  2
  ".ب"سقط يف  3
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  .ويل حبث مع الرافعي ، ومع األكثرين ، ومع األئمة: قلت 
غري مسلم ؛ ألن سائر الديون ممكن ثبوا ابتداء للمقر له ، " سائر الديون كذلك: "قول الرافعي رمحه اهللا : فأقول 

من - وز أن يبت يف االبتداء لغي املقر ، كذا فهمه القفال وغريه خبالف هذه الثالثة ، وكالم ابن القاص فيما ال جي
جعل األكثرين يف هذه الديون الثالثة إذا أطلق اإلقرار ا على القولني فيمن أقر : ؛ ومن مث أقول  1]عنه[ -األئمة

صحة اإلقرار للحمل وأطلق ، مستدرك من قبل أن البن القاص أن يقول ال يلزم من صحة اإلقرار املطلق للحمل ، 
- املطلق ذه الديون ؛ ألن احلمل يصح أن يثبت له ابتداء ما أقر به له مبرياث وحنوه ، وأما هذه الديون فال يصح ثبوا 

لغري املقر ؛ فقد يقال ال يصح اإلقرار املطلق ا ألن األصل عدم الناقل ، وجمرد االحتمال ال يصلح دفعا هلذا  - ابتداء
املقر له  2]أن[فإن االحتمال فيه أقوى لكونه يصح أن يثبت له ابتداء ؛ فلسنا على ثقة من  األصل ، خبالف احلمل

يكون احلكم به للمقر له مستندا إىل احتمال الناقل . ثبت له ذلك ، مث انتقل عنه بل جاز أن ال يكون ثبت له البتة
هو أوىل بعد الصحة من اإلقرار : ل أقول وحده ، ولست أدعي أن الصحيح عدم صحة اإلقرار املطلق ذه الديون ؛ ب

  .وإن اشرتكا يف الصحة- للحمل 
قد يقول ابن القاص ذه التفرقة ؛ فال يصح اإلقرار املطلق هلذه الديون كما هو ظاهر كالمه ، وإن  - أيضا-وأقول 

  .صححه يف احلمل
؛ حبيث ال حيتمل جريان ناقل ، فيه نظر ،  وإذا عرفت هذا ، عرفت أن محل األئمة كالمه على ما إذا أقر ا عقب ثبوا

  .فاحتمال الناقل فيها أضعف منه يف احلمل" وإن طال املدى بعد ثبوا: "يقول  - كما عرفناك-ألنه 
-إىل آخره ، فهو ..." بل األعيان ذه املثابة: "وأما قوله " سائر الديون كذلك: "فهذا متام الكالم على قول الرافعي 

أن جيري كالمه على إطالقه ؛  3]أن البن القاص: عليه ، وقد قلنا [ما محل األئمة كالم ابن القاص  مبين على - أيضا
كما لنا ديون ال يقر اإلنسان ا لغريه ، كذلك لنا : قد يقال : فال يتعني محلهم ، وال تكون األعيان ذه املثابة نعم 

ذكر ما أحلقه املاوردي ذه الصور أوىل ؛ إذ أحلق  - حينئذ- وكان  أعيان ذه املثابة ، وهذه إحلاق وزيادة ، ال إيراد ،
  ذه الصور الثالث ما إذا أقر مالك البهمة

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"واملثبت من " أ"سقط من  2
  ".ب"سقط من  3
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مل يصح أيضا ؛ فإن أراد املاوردي االعرتاض عل ابن القاص " صار ذلك إليه: "لصور ولو قال يف هذه ا: حبلها لغريه قال 



ال تعلق هلا بابن - ؛ فليس جبيد ؛ ألن كالمه يف الديون القى األعيان ، وإن أراد إحلاق العني بالدين فهي فائدة جديدة 
ها حبملها لزيد مث مات ، وقبل املوصى يصح ثبوت احلمل ابتداء للغري كحامل أو وصي مالك: القاص ، مث لك أن تقول 

يقر باحلمل لزيد ، وهو مالك يمة صح إقراره حبملها لغريه ، واحلمل مل يثبت له  1]احلمل[له الوصية ؛ فالوارث املالك 
  .ابتداء

تنزيل وارثه مل يثبت للمقر له ابتداء ، بل للميت املوصي ، و  - أيضا- ابتداء ؛ إال أنه  2]له[هب أنه مل يثبت : فإن قلت 
منزلته ، أوىل من تنزيل املوصي له ؛ فإما أن نقدر أنه ثبت للوارث مث انتقل عنه ، فيتجه كالم املاوردي ، وإما أن ال نقدر 

  .ثبوته للمقر ابتداء 3]صحة[لعدم  -أيضا- ذلك ؛ فال يصح االعرتاض 
فإذا محلت ، وأقر به الوارث للموصى نفرض ذلك يف رجل أوصى مبا ستحمله هذه اجلارية فإن الصحيح صحته : قلت 

له ؛ فقد أقر مبا يثبت للمقر له ابتداء ؛ فال يتأتى كالم املاوردي يف هذه الصورة ، وال ينبغي أن نورد على ابن القاص إال 
  .ال ميكن ثبوته ابتداء للمقر - غري هذه الصور الثالث- دين 

ووجبت الزكاة يف مال بعض أهل البلد ، وفرعنا على القول  وقد خطرت يل صورة ، وهي الفقراء إذا احنصروا يف بلد ،
بتعليقها بالذمة ؛ فإم إذا أقروا بذلك القدر الواجب ملن ليس من أهل الزكاة ؛ فقد أقروا مبا ال يصح ثبوته ابتداء للغري ؛ 

 - وإن قلنا- ست خلوا أن ال يصح ، بل قد يقال بذلك على كل األقوال ، ألن الذمة لي - على قول ابن القاص-فينبغي 
  .بتعلق الشركة أو الرهن

جاز أن يكون املقر : وهي احلر املؤجر نفسه إذا أقر مبا له من األجرة يف ذمة املستأجر ؛ إال أنه قد يقال : وصورة ثانية 
األجرة له استأجر نفس هذا احلر قبل أن يستأجره املستأجر الثاين ، وأذن له أن يؤجر نفسه عنه ، فأجر نفسه عنه ، ف

  .ثابتة للمستأجر األول ، واحلر واسطة ، فلم ميتنع ثبوت املقر به للغري
كثريا ما يقع أن شخًصا يقر بأنه ال حق له يف هذا الوقف ، أو أن زيدا هو املستحق دونه ، وخيرج شرط الوقف : فائدة 

  مكذبا للمقر ، ومقتضًيا الستحقاقه ، فيظن بعض
_________  

  ".ب"ت من واملثب" أ"سقط من  1
  ".ب"سقط من  2
  ".ب"سقط من  3
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مل يعلم ،  1]أو[األغبياء أن املقر يؤاخذ بإقراره والصواب أنه ال يؤاخذ ؛ سواء علم شرط الواقف ، وكذب يف إقراره ، 
  .2]واهللا أعلم[فإن ثبوت هذه احلق له ال ينتقل بكذبه 



ما ال يدخل يف البيع ال يدخل يف اإلقرار ، وما يدخل يف البيع : "قال الشيخ اإلمام رمحه اهللا يف شرح املنهاج :  قاعدة
  .وال تدخل يف اإلقرار -تدخل يف البيع- يدخل يف اإلقرار إال الثمار غري املؤبرة فإا على الصحيح 

  .وإال خامت فيه فص ؛ فإنه يدخل يف البيع ويف اإلقرار: قلت 
  .ال يدخل الفص - وهو األصح عند البغوي- ظاهر نص الشافعي 

  : مسائل أخرى فيها كثرية 
واعلم أن التعبري عن هذه القاعدة ذه العبارة هو الصواب ، وعرب بعض األصحاب بعبارة أخرى مدخولة ، وقد بني 

  .ذلك يف شرح املنهاج -رمحه اهللا-الوالد 
البيع وال يتناوله االسم فهو غري داخل ،  3]يف[أن ما ال يتبع "أن الضابط  - ائلبعدما رأى انتشار املس- وذكر الرافعي 

  .الثمار غري املؤبرة - وما يتبع ويتناوله فهو داخل وما يتبع وال يتناوله االسم فوجهان ، وقصد ذا القسم األخري 
سم ويف دخوهلا يف البيع خالف ، وال نعرف أحًدا ولكنه يرد عليه ثياب العبيد ؛ فإا ال يتناوهلا اال: قال الوالد رمحه اهللا 

وال جرم أن اإلمام قيد الضابط : قال بدخوهلا يف اإلقرار من جهة التبعية ، نعم يف دخوهلا فيه خالف من جهة اليد قال 
  .املذكور بأن تكون العني اليت ال يتناوهلا االسم متصلة مبا يتناوله االسم ، وثياب العبيد منفصلة عنه

وقد جياب عن هذا بأنه ليس : "د ابن الرفعة على الرافعي ما حكى ابن سريج أنه إذا أقر لرجل جبارية ، رمحه اهللا وأور 
  ...".ألجل التبعية يف اإلقرار بل ألن ملك األم يقتضي ملك الولد حىت يثبت خالفه

  : ضمين كل إقرار مثل صرحيه ، واستشهد مبسألتني : قال القاضي أبو سعد : قاعدة 
_________  

  .أم" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  ".ب"سقط يف  3
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فرجعتها ، صحت املراجعة ، وألن اخلرب  -وهي مل تدع ذلك- أخربتين الرجعية بانقضاء عدا : قال الزوج : إحدامها 
إذا مل يصدقها يف ذلك ؛ فصار كما لو صرح بأا أقرت  ينقسم إىل صدق وكذب ومل يعني خربها يف جانب الصدق 

فإن حلفت تبني بطالن الرجعة ، وإن  - قبل حتليفها-كاذبة ، فإن ادعت انقضاءها وكذا وراجعها يف تلك الساعة 
  .انتهى ملخصا. نكلت وحلف هو ، تبني صحة الرجعة على ظاهر املذهب

  : وفيه كالمان 
أخربتين بقضاء العدة ، إذا مل يتضمن التصديق ، ال : "االستشهاد منه ؛ فإن قوله  أحدمها ، أنه مل يتبني يل صحة



  .يتضمن التكذيب ؛ وإمنا اقتضى التكذيب مراجعته إياها بعد ذلك ، ومراجعته ليست إقرارا ، بل هي إنشاء الرجعة
رها بانقضاء العدة يتضمن أن ال ولو جعل هذه املسألة مستثناة من القاعدة ، لكان متجها ، ووجهه أن اعرتافه بإخبا

رجعة له ؛ ألنه اعرتف بإقرارها مبا جعلها الشارع مؤمتنة عليه ، لكنا جعلنا له الرجعة ؛ فلم يعط ضمين اإلقرار حكم 
  .صرحيه
أن حكم املسألة فيه إشكال ، ونقلها فيه إشكال ، وبيان إشكال احلكم ما ذكرناه من أن اخلرب وإن مل يستلزم : والثاين 

الصدق لكن اعرتافه بأا أخربت اعرتاف بأن ال رجعة له ، وليس له عليها غري اليمني على ما ائتمنها عليه الشارع ؛ 
  .فكيف منكنه من الرجعة

  .أخربته ؛ ولكين كنت كاذبة ، والواقع أن عديت مل تنقض: أن تكذبه يف أا أخربته ، أو أن تقول : ولعل صورة املسألة 
أخربتين بانقضاء العدة : يف األم لو قال  - فقال وعن نصه- نقل املسألة الرافعي يف آخر باب الرجعة : وعلى هذا الوجه 

ما كانت عديت منقضية ، وكذبت نفسها ، فالرجعة صحيحة ، ألنه مل يقر  - بعد ذلك- ، مث راجعها مكذبا هلا ؛ فقالت 
  .انتهى. بانقضاء العدة ، وإمنا أخرب عنها

مث [أعلمتين بأن عدا قد انقضت : ولو طلق امرأته مث قال  - يف مبسوط البيهقي- ؛ فوجدت وكشفت عن هذا النص 
  راجعها ، مل يكن هذا إقرارا بأن عدا قد
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، ويف رواية البويطي وقد قيل  ؛ ألا قد تكذبه فيما أعلمته ، وتثبت الرجعة إذا قالت املرأة ، مل تنقض عديت 1]انقضت
  .انتهى. وال رجعة له ، إلقراره بانقضاء العدة

- مل تنقض عديت ؛ غري أن لفظه : "وعزاه إىل اجلديد ، وفيه تأييد لنقل الرافعي ، لتقييده ثبوت الرجعة مبا إذا قالت املرأة 
- بار ، فهما سواء ، ولو أراد حقيقة اإلعالم أعلمتين ، ال أخربتين ، وما أرى أن مراده باإلعالم إال اإلخ - كما رأيت

يكون قد صدقها يف انقضاء  2ملا أثبت له الرجعة بعد ذلك حبال ال - وهو حتصيل العلم الذي هو االعتقاد اجلازم املطابق
  .أا مل تنقض وإن وافقته املرأة -العدة ؛ فال يسمع بعد ذلك منه

وإن " وقال الشافعي رضي اهللا عنه يف الكتاب: "؛ إذ قال البيهقي هذا  - ويدل عليه نص الشافعي رضي اهللا عنه عقب
كذبت ، مل يكن له عليها رجعة ؛ ألنه أقر بانقضاء : انقضت ، مث قالت : قد انقضت عدا ، وقالت هي : قال 

  .انتهى. عدا ، وكذلك لو صدقها بانقضاء العدة مث كذا ، مل يكن له عليها رجعة
  : عد مث قال القاضي أبو س

ارتديت وللكتابية أسلمت ، وأنكرتا مجيعا ، بطل : مسلم حتته مسلمة وكتابية بالنكاح ؛ فقال للمسلمة : واملسألة الثانية 
  .3نكاحهما ، لزعمه أن الكتابية ارتدت بإنكارها اإلسالم ، وضمين اإلقرار



بيل كتاب الصداق عن فتاوي البغوي ، وهو وصورة املسألة أن يكون ذلك قبل الدخول ، وقد نقل الرافعي الفرع ق: قلت 
شاهد جيد ، ويف ظين أن الشواهد على هذه القاعدة كثرية ، وينبغي أن يقال ضمين كل إقرار معترب مثل صحيحه ، وأما 
اإلقرار الذي مل يعترب فهل يثبت ما تضمنه ، فيه نظر ؛ وذلك كما إذا أقر بطالقها واحدة وارجتعها ، وادعت أنه طلقها 

االجتماع معه نقله  [4ا[ثا ، مث اعرتفت بصدقه وكذبت نفسها ؛ فقد نص الشافعي ، رضي اهللا عنه على أا حيل ثال
على ما ذكره الشيخ اإلمام - فإذا مات هذا الزوج ؛ فاألقرب - ابن الرفعة يف املطلب عن املاوردي يف آخر باب الرجعة 

ن قد سبق منها االعرتاف بأنه أباا ثالثا ؛ ألن ذلك االعرتاف مل يعترب ، بل الوالد رمحه اهللا يف فتاويه أا ترثه ، وإن كا
  .ألغاه الشارع

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  .ألنه" ب"يف  2
  .وضمين اإلقرار لصرحيه" ب"ويف  3
  .هلا" ب"يف  4
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مث رجعت عن ذلك  - حتتاج إىل حملل- طلقها طلقة خلعا ، وادعت هي أا ثالثة فيما لو : "بل قال الشيخ اإلمام 
  .يف الفتاوي -أيضا- ذكره " وزوجت منه بغري حملل ، أن األقرب ثبوت الزوجية واملرياث

وكذلك لو كان له على رجل ألف ؛ فقال اشرتيت منك دارك بتلك األلف وقبضته وأنكر من عليه وحلف ، جيوز له 
األلف ، وال مباالة مبا تضمنته دعواه من صدور عقد الشراء والقبض ؛ ألن العوض مل يسلم له ، وهو خبالف مطالبته ب

اختلعت نفسي منك على صداقي فخالعتين ، وأنكر ؛ فال رجوع هلا بالصداق ؛ ألن الفرقة اليت حصلت : ما إذا قالت 
خالعتين على : أا إذا قالت "وذكر بعده بقليل  - الفرقذكره البغوي يف الفتاوى وأطال يف -باخللع ال ترتفع بزعمها 

  .انتهى" الصداق ؛ فأنكر ، فالقول قول بيمينه مث للمرأة مطالبته بالصداق
البينونة ، واالنطالق  1التمست منك اخللع على الصداق فأجبت التماسي ، وحصلت يل: وكان صورة األوىل أن تقول 

  .قد حصلت على غرضها -فيما تزعم-الصداق ألا من حبالك ، فينكر ؛ فال طلبة هلا ب
أن يقول التمست مين فأجبتك إىل الصداق فتنكر ، فلها صداق ، ألا مل تعرتف حبصول القصد من : وصورة الثانية 

  : مسائل  -كيف صورا-االنطالق من حباالته ويف القاعدة 
له بالنسبة إىل إسقاط املهر وال خالف أنه ال يرثها إذا عقدنا بشهادة فاسقني فأنكت ؛ فال يقبل قو : لو قال : منها 

  .ماتت ألن قوله عقدنا بفاسقني يتضمن ذلك



ما ذكره أبو سعد اهلروي يف هذه الكتاب لو قال طلقتها من سنة قبل قوله بالنسبة إىل الطالق دون إسقاط : ومنها 
إقرار بطالقها ،  -ا الفرع ؛ فإن قوله طلقها من سنةالنفقة والكسوة ، وكان ينبغي له أن يستشهد على هذه القاعدة ذ

ال نفقة علي وال كسوة ، مث ذلك ال يقبل منه لو صرح به ؛ : يتضمن اإلقرار بأن ال نفقة وال كسوة ؛ فهو كصريح قوله 
لقول من كان القول قوله يف شيء ، كان ا" -فكذلك إذا جاء ضمنيا ، وقد نازعناه يف حكم هذا الفرع حبثا يف قاعدة

  املتقدمة يف أوائل البيع ، " - قوله يف صفة ذلك الشيء
_________  

  .زيادة منك" ب"يف  1
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ال يقبل قوله بالنسبة إىل إسقاط املهر ، ليشهد له ، " عقدنا بشهادة فاسقني: "غري أن قول األصحاب فيما إذا قال 
  .كثريةولذلك مسائل  

بالتخصيص من االستثناء وحنوه صح إال إذا  1كل قول يف عقد إجياب أو إقرار ، إذا عقب: "قال أبو عاصم : قاعدة 
  .2]يكمل من األشراف للهروي وحيرر[ -يا زانية طلقتك إن شاء اهللا : قال 

أو أثبت خالفه بالبينة ، ال  صرحيا ، مث أنكر ما صرح به ، 4إذا أقر بشيء -يف أدب القضاء- 3قال الدبيلي: قاعدة 
مل تقبل دعواه مبجردها ولكن  - من بيع أو نكاح وحنوه-بطالن ذلك املطلق  5يقبل ، وإن أطلق مث ادعى صفة توجب

  ".ببينة
وإن أقر به [- بينة  6]عليه[وإن أقام - إذا أقر بالشيء صرًحيا ، مث أنكره مل يقبل : "ولك أن ختتصر هذه العبارة فتقول 

  ".ادعى قيدا يبطل اإلطالق ، مل يقبل إال ببينة مطلقا مث
مل تصح احلوالة ؛ ألا كانت عن بيع فاسد ، مل يقبل منه ، ولو أقام بينة بذلك ، قبلت ، : أحال بدين ، مث قال : مثاله 

ينة ، وفالبينة بصحة البيع ؛ بل أثبت فساد أصل احلوالة ، فلم يكذب اعرتافه بب: أوال  - وبطلت احلوالة ؛ ألنه مل يعرتف
  .إمنا كانت يف اختالف الصفات ، ال يف نفي االصل - يف احلوالة- 

مل : ولو طلق امرأته ثالثا ، مث قال . 7]وإن أقام البينة -خبالف ما لو اعرتف بصحة احلوالة ، مث ادعى فسادها ، ال يقبل
  يقع ألن العقد كان فاسدا ، وأقام بينة باملفسد ، 

_________  
  .دعق" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
علي بن أمحد أبو احلسن الدبيلي صاحب أدب القضاء أكثر ابن الرفعة النقل عنه ويعرب عنه بالزبيلي بفتح الزاي ، مث  3



الصواب دبيلي ومن قال الزبيلي فقد : إنه الذي اشتهر على األلسنة قال األذرعي : باء موحدة مكسورة ، قال السبكي 
  .680/ 1، هداية العارفني  290/ 3، ابن السبكي  268/ 1ابن قاضي شهبة . صحف

  .بالشيء" ب"يف  4
  .البطالن" ب"يف  5
  ".ب"سقط يف  6
  ".ب"من قوله وإن أقر به مطلقا إيل وإن أقام البينة سقط يف  7
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دعواه ، وال بينته ، وإال مسعنا ؛ ألنه إذا ادعى الزوجية ،  بصحة النكاح ، مل تسمع - قبل الطالق- فإن كان قد أقر 

من املفسدات ، ال يكذب ما سبق ، بل يثبت ، وصفا آخر يلزم منه الفساد ، وصار   - بعدم الويل أو غريه-فإقامة البينة 
ال ؛ ألن الثمن  كان سلما باط: قفيز حنطة سلما ووصفه وذكر حمل تسليمه ، مث قال  -لفالن- كما لو أقر أن يف ذمته 

ذلك ، ال يقبل ، ألنه يطلب إبطال عقد السلم الذي أقر  1]كان[كان دينا يف ذميت ، فجعله رأس مال السلم ؛ فإن 
  .بصحته ؛ فلو أقام بينة بذلك ، قبلت ، ألا مل تناقض ما ذكره ، بل زادت وصفا

ن أقر صرحيا مبا جاز استناده إىل يقني مث رجع ، مل م: "هذا كالم الدبيلي ، وقد زاد اإلمام هذه القاعدة بيانا ، فقال 
يقبل رجوعه ، وكذا إذا مل يتصور استناده إىل يقني إذا كان ابتداء من غري خصومة ، وإن كان يف أثناء خصومة ؛ ففي 

  ".مؤاخذته خالف
وهو احملكي يف - ه وبينته أن املبيع موقوف فاملنصوص مساع دعوا -بعد البيع- عن بائع يدعي " صرحيا: "واحرتزنا بقولنا 

وقد نصره الشيخ اإلمام يف شرح املنهاج قبيل باب الشركة ،  - باب الدعاوي من الروضة عن حكاية القفال عن العراقيني
؛ فليس  2ليس اإلقدام على العقود كاإلقرار الصريح ؛ ألن اإلنسان قد يعقد بأدىن ظن ، وال يقر إال بظن قوي: وقال 

  .القول الفعل يف رتبة صريح
مع غلبة - يغلط يف ذلك ، ويلزم الناس مبقتضى عقود تقع منهم  3من -من احلكام وأكابر الفقهاء- وقد رأيت : "قال 

  .انتهى". الظن وصدقهم وعذرهم ومل يقم على ذلك دليل من كتاب وال سنة وال قياس
هو ملكي ؛  - عند البيع-أنه إن مل يقل : فيمن باع شيئا ، مث ادعى أنه مل يكن ملكه - ويؤيده ما قاله الروياين : قلت 

  .وعزاه إىل النص" بل اقتصر على البيع مسعت دعواه
قال الشافعي رضي اهللا : "ورأيت الشيخ أبا حامد نقله عن الشافعي رضي اهللا عنه يف كتاب الغصب فقال : قلت 

مسعت ألن جمرد البيع  4ينته ؛ وإالأنه ملكه وجرى ذلك يف عرض كالمه ، مل تسمع ب -حني البيع- إن كان ذكر " : عنه
  ".ليس تكذيبا لبينته ، ألنه قد يبيع ملكه وملك غريه



_________  
  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  ".ب"واملثبت من " أ"سقط يف  3
  .وال" أ"يف  4
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  : وهنا مسائل 
  : حريته أو ثبتت بيينة  1ه ، مث اتفق املتبايعان واحملتال يفباع عبدا وأحال بثمن: منها 

واعتمده النووي يف باب احلوالة ". ال يتصور أن يقيم املتبايعان البينة ؛ ألما كذباها بعقد البيع: "قال البغوي والروياين 
  .من الروضة وهو خيالف ما ذكره يف الدعاوى

هل -ل منهما اآلخر ، مث أدى أحدمها مخسة ، واختلف هو ورب الدين اثنان على كل منهما مخسة ، ضمن ك: ومنها 
هي عن الضمان أو األصالة فالقول قول املؤدي ، مث قيل ، ال يطالبه بالضمان ؛ ألنه يناقض قوله األول ، واألصح 

  .يطالبه ، مث له توجيهان
دير عدمه مخسة الضمان ، فاخلمسة بتقدير الصدق عليك مخسة األصالة ، وبتق: أن صاحب الدين يقول : أحدمها 

  .ثابتة على التقديرين
هو ملكي وملك : أنه بىن على خيال انكشف له ؛ فال يبطل حقه كما لو ادعى أن ما اشرتاه مغصوب ؛ فقال : والثاين 

نه بناه لكو - إن كان قد اعرتف له مبلكه - من اشرتيت منه ، فأقيمت البينة ؛ فإنه يرجع على البائع بالثمن على األصح 
  .خالفه - بالبينة- على ظاهر ، وصح 

  .مسألة الغصب هذه: ومنها 
ادعى على زيد ، وعلى غائب ألفا من مثن مبيع مقبوض وحنوه ، وأن كال منهما ضمن ما على اآلخر وأقام بينة : ومنها 

ن من زيد تكذيب هذا إذا مل يك: "نص أنه يرجع على الغائب بنصف األلف ، قال اجلمهور . ، وأخذ األلف من زيد
  ".إن دام على اإلنكار فال: "وقال اإلمام " يرجع: "وهذا هو األصل ، وقال وقال ابن خريان " البينة ، وإال فال يرجع

: إذا ادعى الضامن األداء ومل يقم بينة ، وحلف رب املال أنه مل يؤد ، بقيت مطالبته حباهلا ؛ فإن أخذ ، فقيل : ومنها 
ألنه مظلوم بالثاين ، أو بالثاين ؛ ألنه املسقط للمطالبة ؟ وجهان : يرجع ، وهل يرجع باملغروم أوال  ال يرجع ، واألصح أنه

  .، قال النووي ينبغي أن يرجع بأوهلما
_________  



  .على" ب"يف  1
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  .و كل بينة أقمتها فهي زور ، مث جاء ببينة ، مسعت يف األصحال بينة يل حاضرة وال غائبة ، أ: إذا قال : ومنها 
إذا قال الضامن للمضمون له أبرأت األصيل فحلف وغرم الضامن ؛ فله مطالبة األصيل ، يف األصح وكذا لو : ومنها 
  .كنت أبرأته قبل ضماين وجيري الوجهان يف كل دعوى حمتملة يناقضها عقد سابق: قال 

املستأجرة ، مث أقر ا املكري للغاصب من املستأجر اآلخر ؛ ففي قبول إقراره يف الرقبة قوالن ، العني  1غصب: ومنها 
بني كون املال يف يد املكري أو املقر له ، وال ينزع من  -يف الثالث-فإن قبلنا ؛ ففي بطالن حق مستأجر أوجه ، يفرق 

  .دون املنفعة من اخلالف أنه يقبل إقراره يف الرقبة -هو يف يده ، واألظهر
 - إن كان بعد التمكني أو زوجت منه بإذا- لو قالت أنا موطوءة أبيك مل يقبل قوهلا : "قال البغوي يف الفتاوى : ومنها 

. بأا موطوءة األب-فلو خالعها مث أراد نكاحها مل جيز ، ألن نكاحها يكون بإذا ، وال جيوز هلا أن تأذن بعد اإلقرار 
  .سنةوهي مسألة ح. انتهى
حكامها شريح الروياين يف أدب القضاء عن  - ال حق يل على فالن ، مث أقام بينة حبق ؛ ففي قبوهلا وجهان: قال : ومنها 
  .جده

إنه اشرتاه منه بعد : ال يقبل حىت يقول : "قال ال حق يل يف هذا العبد ، مث أقام بينة على الشراء قال العبادي : ومنها 
  ".وعندي أا تقبل إذا كان بعد احتمال تلقي امللك منه: "أدب القضاء  يف- ، وقال شريح " اإلقرار
  .إذا اعرتف بعد الدافع ، مث جاء بدافع ، يسمع: ومنها 
  .وجها حمتمال ، واملسألة مشهورة - للغلط- بل مبائة وعشرة ، ومل يبني : اشرتيته مبائة ، مث قال : إذا قال : ومنها 
هي ثالثة ، فكذا ، أو كذبت هي نفسها وزوجت منه بغري حملل ، مث مات : ؛ فقالت إذا طلق امرأته ثانية : ومنها 

عنها وطلبت مرياثها منه ؛ فبني ابن الرفعة والشيخ اإلمام نزاع طويل يف املسألة مذكور يف فتاوى الشيخ اإلمام ، وفيها 
  .ملرياثواألقرب ثبوت الزوجية وا: نص الشافعي رضي اهللا عنه ، قال الشيخ اإلمام 

_________  
  .غصبت" ب"يف  1
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أنه  - بعد تأمل شرائط الوقف أو غريه-يعرتف بأنه ال حق له يف هذا الوقف مث يتبني  - وهو ما تعم به البلوى: ومنها 
ا تقدم من الفروع ؛ بل هو أوضح منها فإن مستحق ؛ فال شك عندي يف أنه ال يؤاخذ باعرتافه السابق ، ويشهد له م

مع احتمال - الشروط ومدلول ألفاظ الواقفني ختفي كثريا على العلماء ؛ فضال عن غريهم وهو كمن يعرتف ببنوة شخص 
  .فإن تكذيب احلس والشرع سواء يف دفع اإلقرار ، وجعله لغوا -السن

أنه شريك فيه أو منفرد به ، مل تسمع الدعوى الثانية ، غري لو ادعى على شخص أنه منفرد بالقتل مث على آخر : ومنها 
  .أن الثاين لو صدقه يف دعواه ؛ فاألصح يؤاخذ به ، ألن احلق ال يعدومها

إن املأخوذ منه املال مظلوم ؛ فإين أنا : لو ادعى القتل على رجل ، وأقسم عليه ، وأخذ املال ؛ فجاء آخر وقال : ومنها 
ه الوارث مل يقبل ، وإن صدقه فعليه رد ما أخذ ، وهل الدعوى على الثاين ؟ ال ، رمبا بين الدعوى القاتل ، فإن مل يصدق

أن الثاين هو القاتل ، أو ليس  -أقوى من األول-األوىل على ظن حصل له زال عنه بإقرار الثاين ، وجتدد له يقني أو ظن 
  .يف املسألة قوالن له الدعوى عليه ألن الدعوى على األول اعرتف برباءة غريه ؟

بينها وبني الزوج حمرمية ، فإن تزوجت برضاها ، مل يقبل ، لتضمن إذا حلها ،  1]أن[إذا تزوجت مث ادعت : ومنها 
  .لكن إن ذكرت عذرا لغلط أو نسيان مسعت دعواها على املذهب

  .فأظهر الوجهني مساع بينته على تلفها أودعين ولكن تلفت أو رددا ؛: أنكر الوديعة فقامت عليه بينة ا فقال : ومنها 
: قال ابن الرفعة " كما قيل يف ألفاظ املراحبة  -وينبغي أن نفرق بني أن نبني للغلط وجها حمتمال أو ال : "قال الرافعي 

حلق ال ما أودعتين ، فرب املال يوافقه ، وا: وإن خالف قوله أوال  -والفرق من وجهني ، أحدمها أن ما ادعاه املودع ثانيا"
يعدومها ؛ فإذا صدقه ، سلمت البينة من تكذيب ؛ فعمل مبوجب قوهلا يف الرد والتلف ، وال كذلك يف مسألة املراحبة ؛ 

  .فإن القول الثاين املخالف للقول األول مل يصدقه اخلصم عليه ، لو صدقه عليه أللزم مبوجبه من غري بينة
_________  

  ".ب"واملثبت يف " أ"سقط من  1
  466|  342 صفحة

  

  األشباه والنظائر
  قواعد باب اإلقرار

أن املقر به يف املراحبة إثبات بينة إىل حمسوس ، بقوى املرتب عليه لبعد خالفه ، وما ذكره يف مسألة الوديعة نفي : والثاين 
  ".فلم يؤثر جيوز أن يكون مستندا إىل العدم األصلي وتكون البينة حاصلة ، وجيوز خالفه فضعف املرتب عليه - حمض

لو تزوج امرأة مث اعرتف الزوج بفسق الشاهدين ، وأنكرت املرأة فرق بينهما ، وهل الفرقة طالق أو فسخ ، فيه : ومنها 
  .وجهان



أن ال يقبل قوله كما قلنا فيما إذا ادعت املرأة أن بينهما رضاعا حمرما  -إذا كان بعد الدخول- وينبغي : "قال ابن الرفعة 
وكانت جمربة ؛ بل مقتضى قوهلم ، أا إذا كانت قد تزوجت بإذا أن ال يقبل قوهلا يف التحرمي بالرضاع بعد التزويج ، 

  .وحنوه أن ال يقبل قول الزوج يف ذلك إذا كان قد قبل نكاحها بنفسه
ه ، على وج-وفيه نظر ؛ فإن النكاح حق الزوج ، فقيل قوله يف إسقاطه ، وإن تبع إسقاطه كون ذلك فسخا : قلت 

  .وفارق املرأة ال يقبل
  .إذا تقدم منها ما يقتضي االعرتاف ؛ ألنه حق الزوج عليها وقد اعرتفت به فال يقبل منها ما يقتضي سقوطه: منها 

إذا رأينا ضيعة يف يد رجل يدعي أا وقف عليه ، وال تصري وقفا ، ونقرها يف يده ، حلق : "قال القفال يف فتاويه : ومنها 
هذا وقف ؛ ألا ال تصري وقفا بذلك ؛ ألن اإلنسان ال يقدر أن يقف على نفسه ، فلو أراد بيعها فله : له اليد ال لقو 

  .ذلك ، خبالف ما لو قال وقفها علي فالن فإنه ال جيوز له بيعها
ه مث على وما ذكره من جواز البيع مشكل ، مث فيه تأييد لفتوى ابن الصالح فيمن أقر مبلك يف يده أنه وقف علي: قلت 

جهات أنه ال يثبت الوقف بذلك لكن ال يلزم من عدم الثبوت عدم املؤاخذة باإلقرار ؛ فهذا مشكل ، والذي ينبغي أن 
  .أن يقدم على بيعها - إذا كان يعرف كذب نفسه- يؤاخذ مبقتضى اعرتافه توقيفها ، نعم له فيما بينه وبني اهللا تعاىل 

مينع من اإلقدام على ما اعرتف بأنه وديعة ، إلمكان إذن له من املودع ، والقول قول ال : وأما مسألة الوديعة ؛ فقد يقال 
وإن -متعاطي العقود كما رأينا عينا يف يد شخص يعرتف أا لغريه ، ويدعي أنه وكيل يف بيعها ؛ فإنه جيوز شراؤها منه 

فال ، خبالف مسألة الوقف ؛ فإن قوله فيها ال فاألمر يف مسألة الوديعة ميكن أن تكون على ما قال الق - مل تثبت وكالته
  .يظهر
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من ذكر لفظا ظاهرًا يف الداللة على شيء مث تأوله ، مل يقبل : قد يعرب عن هذه القاعدة بغري هذه العبارة ؛ فيقال : تنبيه 
  .تأويله يف الظاهر

إنه يستثىن منها صور يكون أقراره فيها : رمحه اهللا تعاىل وقال  - عز الدين بن عبد السالم-  وهذه عبارة شيخ اإلسالم
  .مثبتا

كما باع " من باشر عقدا أو باشره عنه من له ذلك ، مث ادعى ما ينقضه ، مل يقبل"ذكره القاضي أبو عاصم : أصل 
احلاكم ، مث أراد بتزوجها بوالية احلاكم فامتنع  مل يكن ملكي أو طلق امرأة ثالثا مبشهد: عبدا من إنسان ، مث قال 

ألا مل تكن زوجيت ؛ ألنه أراد إلغاء عقد : املطلق ، مل يكن الطالق وقفا : احلاكم ، إليقاعه الثالث بني يديه فقال 
  .وهو عند التطليق -وقع بإنشائه

مل يكن ملكي عن : يمن باع شيئا ، مث قال فهي مسألة اليت قدمناها ف- مل يكن ملكي : أما من باع عبدا مث قال : قلت 



الروياين ، وهذه القاعدة نظري القاعدة املتقدمة عن الدبيلي ، وقد أطلنا القول فيها ؛ غري أن تلك فيمن أقر لفظا ، وهذه 
  .فيمن أقر فعال

  : إن هذه تطرد يف مجيع املسائل إال يف مسألتني : وقد قال القاضي أبو عاصم 
دا مث ادعى أنه باعه قبل الرهن ، أو أعتقه أو رقفه أو مل يكن مملوكا يل ؛ بل كنت غصبته من زيد ، رهن عب: إحدامها 

  : ففيه قوالن 
  .كنت أعتقته أو وقفته: ال يقبل ملناقضته ؛ فصار كما إذا باع عبدا مث قال : أحدمها 
أجر عبدا مث ادعى فساد اإلجارة ذه املعاين ؛ وإذا : "ال يقبل ، ألن اإلقرار ال يف ملكه ؛ خبالف البيع قال : والثاين 

  "....على القولني ، وعلى أن القول قول املالك فهل عليه ميني ؟ فيه قوالن -فهو أيضا
كنت أعتقته قبل ذلك ، : باع القاضي على الغائب عبده يف دينه ، مث حضر الغائب ، وقال : واملسألة الثانية : "قال 

  .ففي قبول قوله قوالن
  .كنت أعتقته قبل البيع: ال ؛ ألن العقد صدر من نائبه ؛ فصار كما لو باع وكيله مث قال : مها أحد

  .اختيارية ، ونيابة القاضي شرعية - عنه-يقبل ، ألن نيابة الوكيل : والثاين 
  ".يف مسائل التقدمي والتأخري ، وهل النظر إىل أول الكالم أو إىل آخره: قاعدة 
قت هذا العبد عن كفاريت بألف عليك ، مل جيزئه وال فرق بني أن يقدم يف اجلواب ذكر الكفارة ، أعت: إذا قال : منها 

  أعتقت هذا العبد عن كفاريت بألف عليك: بأن يقول 
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  .أعتقته على أن يل عليك ألفا عن كفاريت: أو يقدم ذكر العوض ؛ فيقول 
وقرب هذا الوجه يف التتمة مبا -قال الرافعي " إنه إذا قدم ذكر الكفارة أجزأه وسقط العوض: "أيب إسحاق وجه  وعن
  ".أودعين فالن ماء ال يبطل: عندي ماء أودعنيه فالن ، بطل تيممه ، ولو قال : إنه لو مسع املتيمم إنسانا يقول : "قيل 

يذكره يف باب التيمم ، وميكن الفرق بني املسألتني بأنه يف التيمم إذا مسع كذا حكاه الرافعي يف كتاب الظهار ومل : قلت 
  .عندي ماء تومهه ، والتيمم يبطل مبجرد توهم املاء

  .مسألة التيمم هذه: ومنها 
أو قال ما طلقت امرأيت وأريد أن أقر بطالا قد طلقت . أزيد أن أقر مبا ليس علي لفالن على ألف: إذا قال : ومنها 

الصحيح أنه تلزمه  : "، وقال صاحب التتمة " ال يصح إقراره ، وال شيء عليه"أيت ثالثًا ؛ قال الشيخ أبو عاصم امر 
  ".له علي ألف ال تلزمين: كقوله 
من مثن مخر له علي ألف ، : يف األظهر ، ولو قدم اخلمر فقال - له علي ألف من مثن مخر لزمه األلف : لو قال : ومنها 



  .عا ، كذا يف الرافعي والروضةمل يلزمه شيء قط
  .إذا جاء رأس الشهر فعلى ألف ، مل يلزمه شيء قطعا: إذا قال : ومنها 

  .علي ألف إذا جاء رأس الشهر ؛ فاملذهب أنه كذلك: وإن قدم املقر به ؛ فقال 
؛ فإن ذكر األجل  وهذا إذا كان موصوال. يلغي التأجيل: علي ألف مؤجل ، قبل على املذهب ، وقيل : لو قال : ومنها 

  .مفصوال ، مل يقبل قطعا
  .له علي ألف ال تلزمين ؛ فهو إقرار: لو قال : ومنها 
  .أنت طالق الطلقة الرابعة ؛ ففي وقوع الطالق وجهان حكامها الرافعي يف فروع الطالق: لو قال : ومنها 
: وعن ابن سريج أنه يسمع ، ولو قال - مضادة هذا العبد لفالن ، مث ادعى أنه اشرتاه منه ، مل يصح لل: لو قال : ومنها 

كان لفالن ، ذكر ذلك شريح   - كان مسموعا ؛ ألن العادة جرت أنه يراد به  -متصال- هذا العبد لفالن وقد اشرتيته منه 
  .يف أدب القضاء

  كل امرأة يل طالق غريك ، قال الشيخ اإلمام رمحه اهللا يف باب: إذا قال : ومنها 
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كل امرأة يل غريك طالق ، مل : ال تقل فيها والذي استقر رأيي عليه أنه إن قدم غريًا فقال : "اإلقرار من شرح املنهاج 
  .انتهى" طلقت ، وهكذا أقول يف إال - وال امرأة له غريها-كل امرأة يل طالق غريك : تطلق ، وإن أخر قال 

يف فتاويه عن القاضي احلسني أنه قال يف فتاويه غري املشهورة ، يف كل امرأة يل غريك طالق ،  - يخ اإلمامأعين الش- ونقل 
أنت طالق ، إال أنت مث : على سبيل الشرط مل يقع ؛ ألنه استثناء منها ، فيصري كأنه قال  -أن هذا- وال امرأة له غريها 

  ".كيف ينبغي أن ال يقع  - أنا- قلت : "قال 
كل امرأة يل طالق إال عمرة ، وال امرأة له غريها ، طلقت ، ألنه : قل الرافعي عن فتاوي القفال أنه لو قال ون: قلت 

  .مستغرق
ما إذا خاصمته : وهذا يؤيد الشيخ اإلمام ، وليست هذه املسألة مسألة منهاج النووي وغريه من املختصرات ، وهي 

حيث يقبل ذلك منه ألنه مل يدخل - أردت غري املخاصمة : ، وقال تزوجت ؛ فقال كل امرأة يل طالق : زوجته فقالت 
صار االستثناء مستغرقا ، بل أطلق لفظا مريدا به من ال  - بعد إدخاهلا- إنه بإخراجها : امرأته يف هذا الكالم حىت يقال 

  .يقع عليه ، وساعدته قرينة احلال فصدق
ن يالعن ، وإن قال أنت طالق ثالثا يا زانية ، مل يكن له لعان ، يا زانية ، أنت طالق ثالثا ، كان له أ: قال : ومنها 

  .وفرق اجلرجاين وغريه بأنه يف األوىل قذف زوجته ، ويف الثانية قذف أجنبية
  .مات أيب كافرا ؛ ألنه كان يشرب اخلمر ويأكل حلم اخلنزير: لو قال أحد االثنني : ومنها 



: ال يورث منه ، إلقراره بكفره ، والثاين : فيه قولني أحدمها  - لتهذيبيف ا- فقد حكى : قال الرافعي يف باب الردة 
  .يورث ألنه فسره مبا يبني خطأ اعتقاده وهذا أظهر

أوىل ؛ ألن بعض  - هنا- لزوم األلف ، ومؤاخذته  - وترجيح التوريث مشكل ؛ فإن األصح ، يف ألف من مثن مخر: قلت 
  .أن شرب اخلمر وأكل اخلنزير يوجب الكفر إال أن يكون قريب عهد اإلسالمالناس قد يعتقد اخلمر مثنا وال يعتقد أحد 

  .أحللتك من مايل ، وأبرأتك منه يف الدنيا دون اآلخرة: لو قال لغرميه : ومنها 
  والساقط يف حكم الدنيا ، ال: "قال " يربأ يف الدارين: "يف فتاويه -قال احلناطي 
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  عد باب اإلقرارقوا

  .وال يرد اإلبراء ذا الشرط ؛ ألن السقوط يف العقىب يتبع السقوط يف الدنيا: قال " بقاء له يف اآلخرة
  .إن هذا القيد يبطل اإلبراء إىل آخر الكالم: وال يبعد أن يقول قائل : قلت 
ويشبه أن خيرج وجه أنه يلغو ، أو ال : ثل وقيل بائن مبهر امل. لو خالع مبائة على أن له الرجعة فرجعي بال مال: ومنها 

؛ فإن شرط الرجعة يف اخللع فاسد للمضادة فيفسد ، كما قلنا إن " له علي ألف من مثن مخر"يقع شيء من القول يف 
  ...شرط اخليار يف النكاح يبطله ، وحنوه

  : إال يف مسائل " من أنكر حقا لغريه مث أقربه قبل: "قاعدة 
  .املرأة الزوجية ، مث أقرب فال يقبل يف األصحإذا أنكرت : منها 

  ".من ملك اإلنشاء ملك اإلقرار ، ومن ال ، فال: "قاعدة 
  .عن أيب العباس بن سريج رمحه اهللا تعاىل -يف باب القراض- ذكرمها األصحاب : قاعدتان 

  ".نايف مقتضاه ، بطلكل لفظة كانت خالصة لعقد ، محل إطالقها عليه ؛ فإن وصل ا ما ي: "القاعدة األوىل 
إذا قال قارضتك على أن الربح كله لك فالصحيح أنه قراض فاسد ؛ ألا لفظة خالصة لعقد : فمن هذه القاعدة 

: فسد ملنافاة ذلك ملقتضاه ، وقيل - على الربح كله لك : القراض الذي مقتضاه االشرتاك يف الربح ؛ فإذا وصل ا قوله 
  .قراض صحيح نظرأ إىل املعىن

أبضعتك على أن الربح كله لك ، ففيه الوجهان ، ألن معىن األبضاع أن يكون الربح كله للمالك ، وال : إذا قال : ومنها 
  .زيادة تنايف معىن األبضاع -على أن الربح كله لك: حق للعامل فيه ، بل هو وكيل متربع فقوله يف هذه الصيغة 

أسلمت إليك هذا الدرهم يف هذا الثوب ونظائرمها من مسائل اللفظ : ل بعتك بال مثن ، وكذا إذا قا: إذا قال : ومنها 
 - مبجرد-من هذا القبيل ؛ فإن بعتك ليس  -بعتك بال مثن- ال نسلم أن حنو : أن تبحث فتقول  - هنا- لك . واملعىن

  .ام ما انضم إليهاخالصا للعقد ؛ إذ ذكر الثمن ركن يف البيع ، واملعىن باللفظة اخلالصة ، ما تعمل عملها لوال انضم



  ليس هذا هو املراد باخللوص ، بل املراد: وميكن اجلواب عن هذا ، بأن يقال 
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  األشباه والنظائر
  قواعد باب اإلقرار

أن تكون اللفظة يفهم منها عقد خاص ، وأن يوقف وجود أثره على أمر وراءها وهب يفهم منها البيع ، وتوقف حصوله 
  .على القبول وأشياء آخر - أيضا- ن ال مينع من هذا الفهم ، كما أن حصوله متوقف على ذكر الثم

هل - بعتك بال مثن : ترددت يف أن القول بالبطالن يف قوله  -سؤاال وجوابا- وإذا تأملت هذا البحث الذي حركته لك 
األقرب الثاين ، ويشهد له أن منشاه جترد اللفظة عن ذكر الثمن ، أو نفي الثمن عنها ؟ فيحتمل أن يقال باألول ، و 

  .التعليل بالوصف الوجودي أوىل من العدمي ، وذكر نفي الثمن وجودي ، والتجرد عن إثباته عدمي
ال من التجرد ؛ فدل على أن  - بال مثن: إمنا أخذ ذلك من قوله  - نظرا إىل املعىن- وأن من قال بالصحة ، وجعلها هبة 

يفهم منها البيع لوال انضمام  - بعتك-يء عن نفي الثمن ال عن التجرد ؛ فدل أن النزاع يف أا بيع فاسد أو هبة ناش
  .عدم الثمن ؛ فكانت من قبيل القاعدة

" بعتك"عن ذكر الربح كتجرد " قارضتك"ال فرق بني بعتك بال مثن وقارضتك على أن الربح لك ؛ فإن جترد : فإن قلت 
  .عن ذكر الثمن

غري معقول ، وال يعرف الثمن إال بذكره ، " البيع بال مثن"ال صحة للبيع معه ؛ إذ " بعتك"ليس كذلك ، بل جترد : قلت 
كما   - وهو جعل الربح نصفني- أن له مرادا : ميكن أن يقال  -وإن أطلق- فما مل يذكر مل يكن ، خبالف القراض ، فإنه 

ني ، ولذلك ال خيتلف األصحاب يف هذه الدار لزيد وعمرو حيث جيعلها بينهما نصف: هو أحد الوجهني فيما إذا قال 
  .بطالن البيع ارد عن الثمن واختلفوا يف القراض

  : القاعدة الثانية 
كل لفظة وضعت لعقدين فأكثر ، مل ينصرف إطالقها إىل شيء ؛ فإن عقبها ببعض ما : قال أبو العباس رضي اهللا عنه 

  .لتلك العقود أخلصها له 1يصلح
إن أراد االشرتاك اللفظي مل تطابق املسألة اليت : ، وقال " وضعت لعقدين" 2]قوله[ -اهللا رمحه-واستشكل الشيخ اإلمام 

وإن محل -تصرف والربح كله لك ؛ فإنه تصرف متواطئ ال مشرتك : ذكر فيها هذه القاعدة وهي قول رب املال للعامل 
  على أنه

_________  
  .لتالف" ب"يف  1
  ".ب"سقط من  2
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  باه والنظائراألش
  قواعد باب اإلقرار

  .مل ينصرف إطالقها إىل شيء ؛ إال أن حيمل على شيء بعينه ، فيصح: بالتواطؤ أشكل قوله 
  : أنه ال يتعني له واحد من حمامله ويف القاعدة مسائل  - إمنا أراد التواطؤ ، ومعناه: قلت 
تصرف والربح كله لك ؛ فهو قرض ؛ ألنه تصرف : إذا قال  املسألة اليت ذكر فيها أبو العباس هذه القاعدة ، وهي: منها 

  .حمتمل ، وقد وصله ببعض ما يصلح للقرض ، فيخلص له
  .تصرف بالبيع والشراء وجهان حكامها صاحب البحر يف أنه إبضاع أو قراض فاسد: إذا قال : ومنها 

األول ، وقال ابن الرفعة مقتضى القاعدة أن " أرجحهما: "وتنازع الشيخ اإلمام وشيخه ابن الرفعة ؛ فقال الشيخ اإلمام 
  .إمنا ال ينصرف إىل شيء معني ، أما املعىن املشرتك بينهما فمحقق"قال الشيخ اإلمام  1ال ينصرف إىل شيء معني

  : قاعدة 
إال  "كل ما ضمن كله بالقيمة ، ضمن بعضه ببعضها"ذكر الشيخ أبو علي رمحه اهللا أن من األصول املطردة يف املسائل 

إذا عجل زكاة ماله مث تلف ماله قبل احلول ، وكان ما عجل تالفا ، يغرم املسكني قيمته ، وإن  : يف مسألة واحدة ، وهي 
  .كان معينا ففي األرش وجهان

وحكى الرافعي يف هذا الباب التحالف ، عن الشيخ أيب علي عند ذكره أن البيع إذا كان بعد التحالف قائما ولكن معيبا 
هذه : مع األرش وهو قدر الناقص من القيمة ؛ ألن الكل مضمون على البائع بالثمن ؛ فكذلك البعض وقال ، يرد 

  ".إىل اطراد األصل فيها 2]اإلمام[املسألة قدمناها يف موضعها وميل الشيخ 
 - املهذبمن شرح - ولكن الصحيح خالفه ، وقد ضم إليها الشيخ اإلمام مسألة أخرى ذكرها يف باب التحالف : قلت 
ضمنه على املشهور ، وكذا إذا تلف جزؤه على -املستعار إذا تلف كله يف يد املستعري يف غري الوجه املأذون : وهي 

  .تستثىن هذه املسألة. األصح ؛ فعلى األوجه األول
_________  

  ".ب"سقط من  1
  ".ب"سقط من  2
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  األشباه والنظائر
  قواعد باب اإلقرار

إذا اطلع على عيب املبيع فرده ، وقد تلف الثمن يف يد البائع والثمن متقوم ، ضمنه بقيمته وإن مل - ومسألة ثالثة : قلت 



فاألصح ال غرم ويف هذه الصورة يتعني الرجوع بالناقص من غري  - كالشكك املشكك وحنوه- يتلف ولكن نقصت صفته 
  .أرش وال ميكن املالك من طلب البدل

يضمن فيها الكل بالقيمة وال يضمن البعض ببعضها ؛ ولكن ال يتعني فيها أخذ الناقص ؛ بل -ومن مث مسائل أخر 
-وقد عدها الشيخ اإلمام يف كتاب الزكاة من شرح املنهاج ، شيخه ابن الرفعة يف التحالف وقاال - يتخري بينه وبني البدل 

على ما يتعني الرجوع فيه إىل الناقص ؛ ولكن كالم  أا ال ترد لوقوع التخيري فيها وقصرا القاعدة: ما حاصله  -مجيعا
  : اإلمام يف النهاية يقتضي تعميم القاعدة ؛ فمن تلك املسائل 

الصداق إذا تعيب يف يد الزوجة ، مث طلق قبل الدخول ، ل يلزمها األرش ؛ بل الزوج خمري بني الرجوع يف الشطر ناقصا 
  .أو االنتقال إىل البدل

وال أرش ، وأن يأخذ  [1ا[بني أن يقنع  - على أحد الوجهني- حضر مالكها وقد تعييت ، ختري  اللقطة إذا: ومنها 
  .بدهلا

  .إذا رد املبيع وقد تعيب يف يد البائع كذلك: ومنها 
إذا جرى التحالف ، وقد تعيب املبيع ، فتشبث الشيخ أبو علي خبالف يف التخيري بني البدل وبني أن يقع به بال : ومنها 

  .أرش
إن كان الواجب املثل ختري املقرض بينه وبني مثله سليما وال : القرض إذا تعيب يف يد املقرض ، وقال املاوردي : ومنها 

  .أرش ، وإن كان الواجب القيمة رجع فيه باألرش
 تورد صورة فال-هذه الصورة بأن القاعدة يف املتقومات ال املثليات  2]اإلمام[هذا ما استثناه ابن الرفعة ، ودفع الشيخ 

  .املثلي يف القرض ، وأما املتقوم فهي جارية على األصل
غرمي املفلس إذا وجد العني ناقصة نقصانا غري مضمون ؛ فإن شاء رجع فيها بال أرش ، : ومنها : "قال الشيخ اإلمام 

  .هذا منتهى الكالم على طرد هذه القاعدة. وإن شاء ضارب
_________  

  .به" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
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  األشباه والنظائر
  قواعد باب اإلقرار

وهي منعكسة أيضا ؛ فإن املبيع إذا غاب يف يد البائع ال يلزم البائع للمشرتي أرش العيب ؛ ألن املبيع لو : "قال اإلمام 
: علمه اآلن ، نعم والعكس ال خيرج منه شيء ي" قال ابن الرفعة" "تلف يف يده مل تلزمه قيمته ، بل احلكم االنفساح

املشرتي من الغاصب إذا تلفت العني يف يده وغرم قيمتها ال يرجع ا على الغاصب ولو تعييت يف يده وغرم األرش 



يد ضامنه يستقر عليها ضمان الكل ، وال يستقر عليها : يرجع ا على الغاصب على قول ، ومع هذا يصح أن يقال 
  .1]يعين[اهللا قال الشيخ اإلمام رمحه "ضمان البعض 

مث مسألة أحسن من هذه خترج من العكس ، وهي وطء الراهن اجلارية املرهونة إذا أحبلها ونقص قيمتها بالوالدة : قلت 
  .والكالم حيث ينفذ االستيالد: وجهان  -إذا ماتت يف الوالدة-يلزمه األرش ، ويف وجوب قيمتها 

ل عني ينتفع ا مع بقاء عينها منفعة مباحة مملوكة معلومة مقصودة ك"يضبط العني اليت يرد عليها عقد اإلجارة : ضابط 
تضمن بالبدل ، وتباح باإلباحة فإيراد عقد اإلجارة عليها جائز قطعا ، ومىت انتفى بعض هذه األمور ؛ فقد يبطل قطعا 

  ".وقد جييء خالف
مملوكة : عن منفعة البضع ، وبقولنا  - اإلباحةتباح ب: عن الكلب وجلد امليتة ، وبقولنا  - يضمن بالبدل-واحرتزنا بقولنا 

أن -على ما قاله الشيخ أبو حامد ، وشبهه باملستعار ، ويف وجه آخر  - غري مملوكة-عن منفعة الكلب ؛ فإا مباحة 
شرط : وقد نظمت شرائط املنفعة يف اإلجارة يف قويل . منفعته مملوكة حكاه املاوردي ، وخرج عليها جواز إجارته للصيد

  املنافع يف اإلجارة أن تكو ن مباحة معلومة يف احلال
  ذا قيمة يتمكن استيفاؤها بالعقد واقعة لباذل مال

  مقصودة التسليم ال تتضمن اسـ ـتهالك عني مقصدا مبقال
ري بالدراهم مملوكة غ 2]التزين[منفعة الكلب مباحة غري مملوكة ، ومنفعة : قال اجلرجاين : وقبل شرح هذه األبيات نقول 

حمرمة يف  - ال لإلراقة- مقصودة ، ومنفعة الثوب وحنوه مملوكة مقصودة والثالثة مباحة ، ومنفعة الغناء والزمر ومحل اخلمر 
  ....األصح يف املسألتني ، مث نقول يف شرح األبيات

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"سقط يف  2
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  األشباه والنظائر
  قواعد باب اإلقرار

  .1"احلر ال يدخل حتت اليد: "عدة قا
ملا  2]رمحه اهللا[صرح به األصحاب يف مواضع كثرية ، ومل أجد يف كالم األصحاب وال يف الشريعة دليال عليه ، والغزايل 

" الوجيز"الوجهني يف أن منفعة بدل احلر هل يضمن بالفوات كما يضمن بالتفويت ؟ قال يف -حكى يف باب الغصب 
إن قلنا تثبت اليد ، وأنه بتسليم  - عند استئجاره-ت يد غريه عليه حىت ينبين عليه جواز إجارة احلر وهو تردد يف ثبو 

  .هل تتقرر أجرته 3]إليه[نفسه 
" قال"تضمن بالفوات وجهه بأن منافعه تضمن بالعقد الفاسد ، فأشبهت منافع األموال : بأن من قال "واعرتضه الرافعي 



ال تضمن وهو الصحيح ووجهه بأن احلر ال : أيب هريرة ، وأن من قال  4]ابن[تضمن عن  يعين القول بأا- وحيكي هذا 
ليس ملستأجره أن يؤجره وال تقرر أجرته بالتسليم : يدخل حتت اليد فمنافعه تفوت حتت يده خبالف األموال ، من قال 

د املستأجر وضمانه إال عند وجودها بأن منافعه ال تدخل حتت اليد ، وال تدخل منافعه يف ي 5]ووجهه[ - وهو القفال- 
دخول احلر حتت اليد خمتلفا فيه ؛ ولكن القائلني  6]جيعلوا[هكذا أورد النقلة توجيه اخلالف يف املسائل الثالث ومل : قال 

خلالف يف جبواز إجارة املستأجر وتقرير األجرة ، كأم بنوا األمر على احلاجة واملصلحة ، والغزايل جعله خمتلفا فيه ، وبىن ا
  .انتهى ملخًصا" املسائل على الرتدد يف دخوله حتت اليد ومل أعثر على ذلك لغريه

ما ذكر الغزايل لكان األكثر ، على أن مستأجره ال يؤجره ، وإن أجرته ال تتقرر ؛  7]على[وقد يؤيده أنه لو كان مبيًنا 
أن له أن يؤجره ، وأن أجرته تتقرر كما نقل الرافعي ألن األكثر على أنه ال يدخل حتت اليد أو الكل ، لكن األكثر على 

  .فيهما
رمحهما اهللا جريا على كالم الرافعي ومل ينازعاه ، زاد الشيخ اإلمام الوالد  - ابن الرفعة والوالد-واعلم أن الشيخني الكبريين 

أن الرافعي حكى "- عليها بعدما ذكر جزم األصحاب هنا بأن أحد املتداعيني زوجية امرأة ، ال يدعي على صاحبها بل 
  يف كتاب

_________  
  .43/ 2املنثور للزركشي  1
  ".ب"سقط يف  2
  ".ب"سقط يف  3
  ".ب"سقط يف  4
  .وجها" ب"يف  5
  .حيطوا" ب"يف  6
  .كما" ب"يف  7
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  األشباه والنظائر
  قواعد باب اإلقرار

إن هذا الوجه يقتضي : ال يقال : لى اآلخر ، وقال ما معناه النكاح ويف باب الرجعة وجها أن أحد املتداعيني يدعي ع
  .دخوهلا حتت يده ؛ إمنا الدعوى لكونه حائال بينه وبينها

ال دليل على هذا ، ومل يعلل ابن أيب هريرة ، : أن احلر ال يدخل حتت اليد وأقول : وهذا منه مبالغة يف تأييد قول الرافعي 
مبا ذكر الرافعي ؛ بل مبا يؤيد الغزايل وهذه عبارته يف شرح -منافعه تضمن بالفوات  الذي عزا إليه الرافعي القول بأن

لو أكره اإلمام مشركا على أن خيرج : يف كتاب السري  1]رضي اهللا عنه[وقد قال الشافعي : "خمتصر املزين ، قال 



  ".أجرة مثله من يوم أكرهه على اخلروج إىل يوم جاهد..." معه
وهو - ومنهم من قال " باملنع كما تضمن منافع العبد -أيضا- إن احلر تضمن منافعه : "ل فمن أصحابنا من قا

أن منافعه ال تضمن إال بالتناول ؛ فأما باملنع منها فال تضمن ، وتأول املسألة على أنه إمنا ضمن أجرة املثل " - الصحيح
  .انتهى" لك عن العمل مل حيكم له بشيءولو انفرد ذ -وهو اجلهاد- من يوم أكرهه ؛ ألنه اتصل يعمل تناوله منه 

أنه حيكي  2وقد تضمن أن ابن أيب هريرة صحح ما صححه الرافعي ، فليحمل قول الرافعي ، وحكي عن ابن أيب هريرة
  .عنه حكاية الوجه ال القول به

كما هو ظاهر - تضمن يف البحر للروياين ، ويف الشامل البن الصباغ أن ابن أيب هريرة خيتار أا - غري أن الذي رأيته 
البحر التضمني مبثل ما  - يف-نقل الرافعي ، ولعل هؤالء اطلعوا على نقل ابن أيب هريرة ؛ غري الذي يف تعليقه ، وعلل 

  ".منافعه تضمن باإلجارة ؛ فتضمن بالغصب كمنفعة العبد: علل ابن أيب هريرة ؛ فقال 
بالعقد الفاسد إال صاحب التتمة ؛ فقد علل بذلك ، وذكر أن منافعه تضمن : وهي - ومل أجد من اعتل بعلة الرافعي 

أخذ هذه العلة ؛ فإا ليست يف   - من صاحب التتمة-نص الشافعي يف السري ، وأنه يدل هلذا الوجه ، ولعل الرافعي 
بالعبد ، ومعه كالم اإلمام ، وباقي كالم الرافعي يف كالم اإلمام ، وإذا وقفت على ما علل به ابن أيب هريرة ، من تشبيهه 

- علمت أن ما أشار إليه الغزايل - صاحب البحر ، ولعله أيضا يف حاوي املاوردي ؛ فإن صاحب البحر كثريا ما يتبعه 
  - من دخول احلر حتت اليد على هذا الوجه

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"سقط يف  2
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  األشباه والنظائر
  قواعد باب اإلقرار

  .موضع غرضنا من كالم ابن أيب هريرة رمحه اهللا صحيح ، وهذا
عليه فيه مناقشة من قبل أن " إن الغزايل جعل دخوله حتت اليد خمتلفا فيه: "أن فيه تأييدا للغزايل ، وقول الرافعي : فنقول 

ناه باملنقول ، وهذا منه حبث ال نقل ، وقد أيد" وهو تردد يف ثبوت يد غريه عليه: "الغزايل مل جيعل ذلك ؛ وإمنا قال 
قلنا هذه العلة غري كافية يف احلكم ؛ فليس من احلاجات أن مستأجر " كأم بنوا األمر على احلاجة واملصلحة: "وقوله 

أن احلر يدخل حتت اليد ،  -والعلم عند اهللا-احلر يؤجره ، وال تقرر أجرته ، ورب مستأجر ال يؤجر ؛ فاألرجح عندي 
  .منعه الطعام والشراب حىت مات أنه قاتلهولذلك نقول فيمن حبس رجال و 

  .فيلزمكم إجياب أجرته عليه مدة احلبس: فإن قلت 
فسببه أن فوات املنفعة  - وهو األرجح-قد قيل بذلك ، وعلى هذا يسقط السؤال ، وعلى القول بعدم الوجوب : قلت 



ح امرأة على صاحبه ، كما يدعي عليها ، وقع هنا تابعا ، ومن مث أجد نفسي متيل إىل ترجيح دعوى أحد املتداعيني نكا 
  .مل أجسر على ترجيحه 1وإن

ومما يدل على دخول احلر حتت اليد هذا النص الذي حكاه ابن أيب هريرة وصاحب التتمة ، ومبقتضاه جزم األصحاب يف  
ت هلم أجرة املثل ؛ كتاب السري ؛ إذ صرحوا بأن اإلمام إذا أكره أهل الذمة وأخرجهم قهرا ، ومحلهم على اجلهاد ، وجب

  .موجب 2]عنه وال[فكيف خيرج 
أليس قد ضمنه األيام اليت قبل العمل فيلزم أن من حبس حرا شهرا : يقال عليه " أنه أول على أنه اتصل بالعمل: "وقوله 

ولون ذلك ، ، واستعمله يف اليوم اآلخر منه ، جتب عليه أجرة الشهر ، وما أظن القائلني بأن منفعته ال تضمن بالفوات يق
  .وإن قالوا به كان حجة لنا عليهم يف دخوله حتت اليد ، وصاحب التتمة مل يقدم على تأويل النص بشيء

مسى فيه ما يسميه الرافعي بالفوات منها وما يسميه بالتفويت تناوال ،  3]لك[كالم ابن أيب هريرة الذي حكيته : فائدة 
التفويت يقدر  5]وكذلك[أنا نقدر أن الغاصب منعه ،  4]إال[ن ال يضم - نفسه- حسن ؛ فإن الفوات  -لعمري- وهو 

  أن يتناول تلك
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  .عنهم بال" ب"يف  2
  ".ب"سقط يف  3
  .إال ألنا" ب"يف  4
  .وذلك" ب"يف  5
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عرب  -أظنه املاوردي-ايل والرافعي من الفوات ، والتفويت ، وبعض أصحابنا املنفعة فالتعبري ذا أحسن مما عرب به الغز 
بالتفويت عما يعنيه الغزايل والرافعي بالفوات ، وعرب باالستهالك عما يعنيانه بالتفويت ، هو أيضا حسن ؛ ولكن تعبري 

  .ابن أيب هريرة أحسن
فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم { 2}أَْم َهلُْم أَْيدٍ {: قوله تعاىل يف  1اجلارحة كما: أحدها : اليد تستعمل ملعان : فائدة أخرى 

، وهذا املعىن هو الذي يستعمله الفقهاء يف باب الوضوء ، وباب صفة الصالة عند  4}فَاْقطَُعوا أَْيِديـَُهَما{،  3}َوأَْيِدَيُكمْ 
تـََباَرَك {،  5}ِمما َعِمَلْت أَْيِديَنا{: حنو القوة والقدرة ، : ذكر رفع اليدين ووضعهما وحنو ذلك ، وباب السرقة ، وثانيها 

أَْو يـَْعُفَو الِذي بَِيِدِه ُعْقَدُة {،  8}َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَدي {،  7}َيُد اللِه فـَْوَق أَْيِديِهمْ {،  6}الِذي بَِيِدِه اْلُمْلكُ 
" يد العبد يد سيده: "وهو املراد بقوهلم " يما يتناول باليد التناولالقبض ف: "وهذا املعىن هو املراد من قوهلم  9}النَكاحِ 



وبنوا عليه أن املرن ال يستنيبه يف قبض الرهن ، وهو املراد بدخول املضمونات حتت اليد ، وال خيفى أنه ميكن يف احلر ؛ 
 يـُْعُطوا اجلِْْزيََة َعْن َيٍد َوُهْم َحىت {: إنه حتت يده ، أما قوله تعاىل : فمن صار حرا حتت قبضته وقهره مل ال يقال 

  .10}َصاِغُرونَ 
  .أن يراد األول ، حىت ال يعطى إال جبارحته صغارا له"فجاز 

وحيمل  - وجاز أن يراد الثاين ، وحسن أن يرادا مجيعا" إن الذمي ال يوكل يف إقباض اجلزية: "ومن مث قال بعض أصحابنا 
  .اللفظ على حقيقته وجمازه

  ".، وكقولنا لفالن عند فالن يده 11بل يداه مبسوطتان"حنو : ابتداء النعمة : وثالثها 
َمْت َيَداكَ {: مجلة اإلنسان ، كقوله تعاىل : ورابعها  َمْت {،  13}فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكمْ {،  12}َذِلَك ِمبَا َقدِمبَا َقد
  .14}أَْيِديِهمْ 

_________  
  .مما" ب"يف  1
  .195األعراف  2
  ".7"املائدة  3
  ".38"املائدة  4
  ".71"يس  5
  ".1"امللك  6
  ".75"سورة ص  7
  ".237"البقرة  8
  ".237"البقرة  9

  ".29"التوبة  10
  ".64"املائدة  11
  ".10"التوبة  12
  ".30"الشورى  13
  ".95"البقرة  14
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ظهر - أنه ال يصح أن يعين منها يف باب الغصب وحنوه غري املعىن الثاين ، وأنه ال ينايف احلرية و -وإذا علمت موارد اليد 



أنت فيما ختتاره من دخول احلر حتت اليد خارج إما عن األصحاب كلهم : لك أن احلر ال يدخل حتت اليد ؛ فإن قلت 
  .كما اعرتفت  - وإما عن مجاهريهم-، كما ذكره الرافعي 

بعدما  - رضي اهللا عنه-  1وج عن مجهورهم ؛ فال أستطيع إنكاره ، ولكن حسبنا يص صاحب املهذبأما اخلر : قلت 
  .أفسدنا تأويل من أول نصه

  فما تقول يف احلر ، أيقطع سارقه ؟: فإن قلت 
ال ، ولكن ال لكونه ال يدخل حتت اليد بل لكونه غري مال ، وكذلك لو غصب صغريا أو كبريا ، مل جتب قيمته : قلت 

  .لو كان معه مال ، أو عليه ثياب ، أو يف عنقه قالدة: فإن قلت . ؛ إذ ال قيمة له
  وجهني يف صغري عليه ثياب أو حلي هل يدخل حتت يد الغاصب ؟ -يف باب الغصب-حكوا : قلت 

  ".ال قدرة له على احلفظ 2]حملهما صيب: [قال ابن الرفعة 
 3لو كان مع الصيب مال ، أو يف عنقه قالدة تبلغ نصابا فال قطع - ةيف السرق- وقالوا . ويؤيده من السرقة ما سنحكيه

  .على األصح ألنه يف يد الصيب ، وأطلق اجلمهور الوجهني وصورمها اإلمام يف نائم أو مربوط عند احلمل
العبد كما تدخل ثياب - فواضح ؛ وإال فسببه أن هذه األمور تابعه غري مقصودة بالغصب والسرقة - بالضمان : فإن قلنا 
  .وإن مل تكن من مسماه 4]فيه[على اخلالف  -يف بيعه
؛ فينبغي أن يكون غاصًبا وسارقا " ثيابه"أما إذا قصد " ذاته"قصد بأخذ الصيب  5عندي ختصيص اخلالف مبن- والوجه 
  .هلا قطعا

  فأخذ السارق بزمامه وأخرجه عن القافلة وجعله يف - على أمتعة- ولو نام على بعري 
_________  

  .املذهب" ب" يف 1
  .حملها" ب"يف  2
  ".على الصيب"زيادة " ب"يف  3
  ".ب"سقط يف  4
  .فمن" ب"يف  5
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يف - مضيعة ؛ فاألصح عندهم أنه إن كان حرا فال قطع ؛ ألن املتاع والبعري يف يده ، أو عبدا فالقطع ، ألن العبد 
ال يبايل - التفرقة بني أن يكون الراكب قويا : عدم القطع ، الرابع : القطع مطلقا ، الثالث : والثاين  مسروق ، - نفسه

  .ولعله أرجح ، وهو يؤيد ختصيص ابن الرفعة حمل الوجهني املتقدمني - يبايل به -أو ضعيفا - بالسارق



  .زوجها ؟ وللناس فيه كالمكثريا ما يسأل عن موت الزوجة يف الطلق ، مل ال توجب الدية على : تنبيه 
ملن ال يدخل حتت اليد جيري : عندي أن الوطء كان مستحقا ملن ال يدخل حتت اليد وهي احلرة ، وقولنا : واجلواب 

  .على طريقة اجلمهور يف ذلك وهو قيد خيرج
  ".ال جيتمع على عني واحدة عقدان الزمان: "قاعدة 

ومل ميتنع بيع العني املستأجرة ، وهو الصحيح ، " اإلجارة العني أن مورد: "من مث ضعف قول أيب إسحاق املروزي 
  .الختالف املورد

جيوز للسيد إجيار جارحته املزوجة ، مث ال جيوز للزوج منعها من املستأجر ؛ ألن يده يد السيد يف -أليس : فإن قلت 
  .د اجتمع عقدان الزماناالنتفاع ، وهذا اإلجيار عقد الزم ورد على عقد التزويج الالزم من جهته ؛ فق

منافع البضع ،  -يف النكاح-خالفا يف أن املعقود عليه  - وهو حممد بن حيىي تلميذ الغزايل- حكى صاحب احمليط : قلت 
  .أو ذات املرأة ؟ وبىن عليه استقرار املهر بالوطء يف دبرها

ج على حمل واحد ؛ فيشابه بيع العني املستأجرة وعلى القول بأن املعقود عليه منافع البضع ، مل يتوارد عقد اإلجارة والتزوي
 - على األصح- وإمنا امتنع بغري إذنه  - على وجه-، واستئجار املزوجة لإلرضاع حيث جيوز بإذن الزوج قطعا ، وبغري إذنه 

  .أوقاا حبقه ، ال لورود عقدين الزمني فإن موردمها خمتلف ، وال حق للزوج يف لبنها 1الستغراق
  .ذات املرأة ؛ فاملقصود خمتلف ، وال مزامحة بني مقصود العقدين - يف النكاح- ن املعقود عليه وعلى القول بأ

_________  
  .باستغراق" ب"يف  1
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استئجار الزوج مث نكحت يف املدة ، صح قطعا ، واإلجارة حباهلا ، واألصح جواز  - وال زوج هلا- ولو أجرت نفسها 

  .امرأته إلرضاع ولده منها ، كما يستأجرها بعد البينونة ، كما يستأجرها لغري ذلك
  .فلم يتزاحم العقدان -وهو اختالف املورد والغرض-القاعدة  1]من[وقد عرف وجه خروج هذه املسائل 

يف -اختلفوا يف املعقود عليه ابن السمعاين ثالثة أوجه ، يف أصحابنا  2]حكى[واخلالف الذي حكاه حممد بن حيىي 
انتهى ، وصحح الشيخ اإلمام يف " أنه عقد على عني الستيفاء نوع منفعة خمصوصة"واألصح " هو احلل: "النكاح فقيل 

  .أنه حل ، وأن املهر يف مقابلة احلل-شرح املنهاج ، يف باب اإلجارة - 
لو أراد املالك أن يؤجر الدابة آلخر "ألة إكراء العقب يف مس - شرح املنهاج-ذكر الشيخ اإلمام يف : من مسائل القاعدة 

حيتمل املنع ؛ ألن العني الواحدة ال يرد عليها متجانسان ، واألقرب اجلواز ؛ ألن " : قال"الزمان الذي ال يستحقه األول 
  .املعقود عليه املنافع ، ومنفعة ذلك الزمان إذا مل تكن مستحقة ، جاز ورود العقد عليها



إن أصبت ذا السهم فلك دينار ، : لو مر مار جبماعة يتناضلون فقال لواحد -يف باب املسابقة : ل القاعدة ومن مسائ
  .نص الشافعي أنه يستحق باإلصابة

وهذا يدل على انقطاع هذه املعاملة عن اإلجارة إىل أجرة قد يفهم به اجتماع عقدين الذي إليه يستحق : "قال اإلمام 
  ".، ويستحق يف املعاملة األصلية ما كان يستحقه الدينار جبعل اجلاعل

  .منع الوالد استئجار العكامية للحج ، وقد ترد عليه املسألة السابقة ؛ إال أن ينفصل عنها بكالم اإلمام: ومنها 
  .إال واحدة" التلخيص"قال ابن القاص يف " أن العارية مضمونة 3من القولني-الصحيح : قاعدة 

_________  
  .عن" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  ".ب"واملثبت " أ"من قوله يف االصطالم إىل قوله الصحيح من القولني سقط من  3
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 زال ملكه: إذا أحرم ويف ملكه صيد وقلنا : إال يف مسألتني إحدامها " الفروق"والروياين يف " املعاياة"وقال اجلرجاين يف 

  .باإلحرام ؛ فإذا أعاره مل يضمنه املستعري ؛ ألنه ال ملك له
إذا استعار -وهي اليت اقتصر على ذكرها ابن القاص : والثانية . وال يصح استثناء هذه ؛ فإنه ال معري يف احلقيقة: قلت 

  .لضمانعينا لريهنها فتلفت يف يد املرن ؛ فإن املستعري ال يضمنها على األصح ؛ ألن سبيله سبيل ا
  : وفاما مسائل : قلت 
  .املستعري من املستأجر ؛ فال ضمان عليه ، وكذا املستعري من املوصي له باملنفعة: منها 

  .كما إذا امنحق الثوب ، فال ضمان يف األصح: العارية التالفة باالستعمال : ومنها 
ره دابة لريكبها يف هذه احلاجة ، وكذا لو لقيه يف لو تلفت بإعارة املالك يف شغله كما إذا أرسله يف حاجته وأعا: ومنها 

  .الطريق ومع دواب فأركبه دابة ليحفظها
شابه العتق من حيث القربة ، ومن مث كان الصحيح أنه ينتقل إىل اهللا تعاىل ، -الوقف منزلة بني العتق والبيع : فائدة 

  .وشابه التمليك ، ومن مث قبل بانتقاله إىل املوقوف عليه
فت أنه منزلة بني املنزلتني عرفت أنه ال سبيل إىل تقدميه على العتق ؛ فمن مث ضعف قول ابن الضباغ يف تصرفات وإذا عر 
 - 2]أوال[ 1]املفسوخ[لو وقف وعتق ، أن العتق يفسخ قبل الوقف ، وكان األصح قول صاحب البيان أن . املفلس

  .الوقف لقوة العتق وسرايته
غ مل ينقله إال صاحب البيان فتبعه النووي ، وزاد فعزاه إىل الشامل ، وليس يف الشامل على أن هذا القول عن ابن الصبا 



وبسط الكالم " شرح املهذب"وذكره الوالد يف -نبه على ذلك إمساعيل احلضرمي -إال جعل العتق والوقف يف قرن واحد 
  ".عليه ، وبني ما به يعرف أن هذا الكالم مل يقل به ابن الصباغ وال غريه

  أن العتق يقدم يف تربعات املوصي املزدمحة: كان لنا قول - أيضا  3نوم
_________  

  .املوسوع" ب"يف  1
  .إمنا هو" ب"يف  2
  .من مث لنا" ب"يف  3
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  : يف مسائل  ترددا - وقد أثارت منزلة الوقف بني املنزلتني. على غريه ومل جيئ يف الوقف نظريه
  ".أصحهما ال: قال الرافعي : "البيع بشرط العتق صحيح على الصحيح ، وبشرط الوقف فيه وجهان : منها 

القطع : أحدمها كالعتق ، وأظهرمها : الفرق بني املوسر واملعسر ، ويف وقفه طريقان  - يف عتق الراهن- الصحيح : ومنها 
  .باملنع

يفتقر إىل القبول ، فكالبيع : إن قلنا : "، وعتقه األصح صحته ، ولو وقفه ففي التتمة بيع املبيع قبل قبضه باطل : ومنها 
  ".؛ وإال فكالعتق
إذا مل تصل بالقبض ، ومل يكن بإذن - وكذلك قال يف الصدقة ، وخالفه الشيخ اإلمام فيها " إنه كالعتق: "وقال املاوردي 

  .بائع له حق احلبس ، ومل تتلف يف يد املتصدق عليه
  .أصحهما الصحة: عتق أحد العبدين صحيح ، ويف وقفه وجهان : ومنها 
  "هل الصدقة مثل الوقف ألنه صدقة ، أو دونه ؟: فائدة 

إذا اتصلت "ووافقه الشيخ اإلمام " قبل قبضه كان كما لو وقفه-لو تصدق باملبيع : "ال أحفظ فيه ؛ إال أن املاوردي قال 
أما بدون : "قال . ، أو حيث مل يبق له حق احلبس ، أو تلفت يف يد املتصدق عليهالصدقة بالقبض وكانت بإذن البائع 

  ".وإباحة الطعام للفقراء كالصدقة: "قال " ذلك فال
  .أن مسألة املاوردي خمتصة بالصدقة على الفقراء ، وهو حمتمل" للفقراء: "فأفهم قوله : قلت 

ىن وأا قوية ؛ فال فرق ، والصدقة على الغىن كالوقف ، فينبغي إذا كان من أصلنا الصدقة على الغ: وحيتمل أن يقال 
  .قربة - إباحة الطعام ؛ فإن إطعام الطعام من حيث هو

بل : "وقال ابن الرفعة " ليس له فائدة حكمية"قال اإلمام : اختلف األصحاب يف أن الوديعة عقد أو إذن جمرد : أصل 
  ". باب الزيادة يف الرهننفسه منها فائدتني يف - ذكر اإلمام" له فوائد



  .وحنن جنمع ما حيضرنا منها: قلت 
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  األشباه والنظائر
  قواعد باب اإلقرار

  ؟" ينبنيان على أن الوديعة عقد أم ال" - يف باب الزيادة- قال اإلمام : يف كون ولد الوديعة وديعة وجهان :  1]منها[
فمن جعلها عقدا أفسدها ، وال بد من أئتمان جديد ؛ وإال كان كما : "مام لو أودع وشرط شرطا فاسدا قال اإل: ومنها 

  .لو طريت الربح ثوبا إىل داره ، ومن مل جيعلها عقدا ألغي الشرط الفاسد ، وأبقى موجب اإليداع
  : بانعزال املودع بعزلة نفسه يف غيبة املودع وجهان : ومنها 

  .فال ينعزل ؛ ألن ابتداءه بالفعل ، فكذا رفعه" ليست بعقد: "، وإن قلنا  انعزل وتبقى أمانة" الوديعة عقد: "إن قلنا 
  .إذا أكره صاحب املال شخًصا على قبول الوديعة: ومنها 

  .إذن جمرد ثبت حكمها ، وهو املروي عن ابن أيب هريرة: "، مل يثبت حكم اإليداع ، وإن قلنا " عقد: "فإن قلنا 
  .شهر فقد أودعتك هذاإذا جاء رأس ال: لو قال : ومنها 

، " قال ابن الرفعة"والقياس خترجيه على اخلالف يف تعليق الوكالة : "قال  -احللية-فجواب الروياين يف : "قال الرافعي 
أودعتك : إذا قال  - نقال عن الروياين" الكفاية"كذا يف املطلب ، وقال يف -" ولعله فرعه على أن الوديعة ليست بعقد

  .انتهى - ويف حليته" البحر"صرح به يف  صح ، - بعد شهر- هذا 
فإنه يشبه " أودعتك بعد شهر"نص يف التعليق ، خبالف " إذا جاء رأس الشهر ؛ فقد أودعتك"وفرق بني العبارتني ، فإن 

  .تنجيز العقد ، وتعليق التصرف
  .بن الرفعةالعبارة اليت نقلها الرافعي ، ومل أجد اليت نقلها ا -للروياين" البحر"يف -والذي رأيته 

  ".كل أمني فالقول قوله يف الرد على من ائتمنه: "قاعدة 
. على الصحيح فيهما- ومن مث يصدق املودع والوكيل بغري جعل ، وأمثلته كثرية ، وكذا الوكيل جبعل وعامل القراض 

قيم اليتيم أو الوصي دفع خيرج به دعواه الرد على من مل يأمتنه ؛ فال يقبل ، ومن مث لو ادعى " على من ائتمنه: "وقولنا 
  يف الكل ،  - على الصحيح- املال إليه بعد البلوغ ، أو ادعى الوكيل الرد على رسول املالك ؛ فال يقبل 

_________  
  ".ب"واملثبت من " أ"سقط من  1
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  األشباه والنظائر
  قواعد باب اإلقرار

  .مللتقط الرد على املالك ، وال دعوى املودع الرد على وارث املودعوال يقبل دعوى من طريت الربح ثوبا إىل داره ، وا
 1]ملصلحة نفسهما[املستأجر واملرن ؛ فاألصح أنه ال تقبل دعوامها الرد ؛ ألما قبضا املنفعة : مث يستثىن من القاعدة 

  : ؛ فأشبها املستعري ولك أن توضح القاعدة بتقسيم فتقول 
  .تقبل دعواه الرد قطعا ، وهو أمني ، كالوكيل بال جعلالقابض رد املقبوض منه 

  .والقابض حملض مصلحة نفسه ال تقبل دعواه الرد جزما ، وهو ضامن
  .والقابض ملصلحة املقبوض منه ومصلحة نفسه ، فيه خالف ، والرتجيح فيه حبسب ترجيح ذكروه

 - على األصح- ال الصيب فإنه يضمن باإلتالف إ" كل من ضمن الوديعة باإلتالف ضمنها بالتفريط يف احلفظ: "قاعدة 
  .ألن عقد الوديعة ال ينعقد معه كذا قال اجلرجاين -وجها واحدا- وال يضمن بالتفريط 

وكل من "قال " إال الوصية: "قال اجلرجاين . كل إجياب يفتقر إىل القبول ال جيوز وقوع القبول فيه بعد املوت: "قاعدة 
  .املوصى له ؛ فإنه إذا مات قبل القبول قام وارثه مقامهثبت له القبول بطل مبوته إال 

ومن أخذها فهو " كل ما كان ميتنع من صغار السباع ؛ فليس لواحد أن يتعرض هلا: "قال صاحب التلخيص : قاعدة 
، وهي ضالة اهلدي جيدها أيام مين أو قبلها : ضامن حىت يسلمها إىل السلطان ، أو يردها على صاحبها ، إال واحدة 

أن يرفعها -واجب إىل بعد تعريفها : "يأخذها ويعرفها أيام مين ، فإذا خاف أن يفوته وقت النحر حنر ، قال الشافعي 
أنه ال يأخذها بناء على أنه ال جيوز التعرض لكبار البهائم يف : "، ويف املسألة قول آخر " إىل حاكم حىت يؤمر بنحرها

ألن األخذ املمنوع هو األخذ للتملك ،  - وإن جوزنا األخذ-اء غري منتظم ، واعرتض الرافعي بأن االستثن" الصحراء
  .وهذا ال يؤخذ للتملك

  أسباب امللك: "يف باب إحياء املوات " الكفاية" قال ابن الرفعة يف : فائدة 
_________  

  ".ب"سقط يف  1
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  األشباه والنظائر
  قواعد باب اإلقرار

  ".املعاوضات ، واهلبات ، والوصايا والوقف ، والغنيمة ، واإلحياء ، والصدقاتاملرياث ، و : مثانية 
  .بقيت عليه أسباب أخر: قلت 
  .متلك اللقطة بشرطه: منها 

  .وكذلك يويف منها دينه: دية القتيل ميلكها أوال : ومنها 



  .اجلنني ، األصح أنه ميلك الغرة: ومنها 
الرافعي  1على الصحيح عند -موجب مللكه إياه - ال يتميز- و مبال آخر خلط الغاصب املغصوب مباله ، أ: ومنها 

  .والنووي
الصحيح أن الضيف ميلك ما يأكله ، وهو ميلك بالوضع بني يديه أو يف الفم ، أو باألخذ ، أو باالزدراد يتبني : ومنها 

  .حصول امللك قبيله ؟ وجوه وقد جياب بدخوهلا يف اهلبة
  ".املعاياة"يف  ما ذكره اجلرجاين: ومنها 

  .عجيب 2]غريب[وهو " من أن السايب إذا وطيء املسبية ، كان متملكا هلا" الفروق"والروياين يف 
إن أعطيتين ألفا فأنت طالق ، كفى الوضع بني يديه : الوضع بني يدي الزوج املخالع على اإلعطاء ؛ فإذا قال : ومنها 

ويف كالم املاوردي ما خيرج منه وجه " يبدل مبهر املثل: "أبو علي على الصحيح والصحيح أنه ميلك به ، وقال الشيخ 
، وقد جياب عن هذه الصورة بدخوهلا يف " أو ألفا أخرى. أنه يستحق بالوضع ووقوع الطالق بتلك األلف"- ثالث 

  .املعاوضات
  : فصل يف حقيقة الذمة 

  .أي ال ذمة له - نتبني به أن ذمة امليت خربت
  ".معىن مقدر يف املكلف قابل لاللتزام واللزوم الذمة: "قال علماؤنا 

نظف ،  - وقد تكدر-دناءة وشرف ؛ فإن نظف  -بالشغل والفراغ-هي معىن يف حامل املكلف له : "وطريق من يقول 
  : وهذا املعىن جعله الشرع مبنيا على أمور . وإن بقي ألقي على احليف

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  .عجيب غريب" ب"يف  2
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  األشباه والنظائر
  قواعد باب اإلقرار

  .البلوغ ، فال ذمة للصغري: منها 
  .الرشد ؛ فمن بلغ سفيها ال ذمة له: منها 

عدم احلجر ؛ فمن اجتمعت له هذه الشروط رتب الشرع عليها تقدير معىن فيه ، يقبل إلزامه أو روش اجلنايات : ومنها 
مالت ، وحنو ذلك من التصرفات ، ويقبل التزامه ؛ فإذا التزم شيئا خمتارا من قبل نفسه ، وأجر اإلجارات ، وأمثان املعا

  .وإذا فقد واحدا من هذه الشروط مل يقدر الشرع فيه معىن. لزمه
  .فحقيقتها قبول يقدره صاحب الشرع يف احملل وسبب هذا القبول املقدر التكليف والرشد: وأما أهلية التصرف 



  ".قل من احلقوق إىل الوارث وما ال ينتقلفيما ينت: "قاعدة 
ضررا عن الوارث يف عرضه ؛ فإنه ينتقل إىل الوارث ، وما كان متعلقا بنفس  1]به[كل ما كان متعلقا باملال ، أو يدفع 

ه وكذلك أن الورثة يرثون املال ، فريثون ما يتعلق به تبعا ل: والسر يف الفرق . املوروث وشهوته وعقله ال ينتقل إىل الوارث
  .العرض بني الوارث واملوروث فيهما مناسبة

  .وأما عقل امليت وشهوته نفسه فأمور ال تورث ، فال يورث ما يتعلق ا
  : فمن القسم األول 

خيار الشرط ، وخيار الس ، خيار اإلقالة ، وخيار التصرية ، والرد بالعيب وخيار اخللف ، وخيار الشفعة ، وحق 
ألنه ثبت له امللك أو حق [ن ، وقبول الوصية ، وإذا مات واحد من الغامنني انتقل حقه إىل ورثته القصاص ، وحق الراه

  .وحكم اإلقالة والتحالف مع الوارث كحكمها مع املورث 2]امللك ، وإذا مات املتحجر انتقل حقه إىل ورثته
 الوارث وإن مل تكن ماال ، ألجل إىل - أيضا-وأما حد القذف ، وقصاص األطراف واجلراح ومنافع األعضاء فتنتقل 

  .شفاء غليل الوارث مبا دخل على عرضه من قذف مورثه ، أو اجلناية عليه
يورث ، ألنه يثبت للمجين عليه قبل موته ، -فهو من هذا القبيل " العلة مع املعلول: "وأما القصاص النفس ؛ فإن قلنا 

  .مث ينتقل عنه
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"سقط يف  2
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  األشباه والنظائر
  قواعد باب اإلقرار

فليس من هذا ؛ ألنه ال يثبت للوارث ابتداء ألن استحقاقه فرع زهوق النفس ، فال يقع للوارث إال " سابقة: "وإن قلنا 
  .عقب موت املورث
  : ومن القسم الثاين 

أنه ينبغي ثبوته له دفعا عن النسب الذي اشرتك الوارث  اللعان ، وقد كان خيتلج يف الذهن: وهو ما ال ينتقل للوارث 
  .واملوروث فيه ؛ غري أنه ملا رجع إىل أمر يعتقده املورث ال يشاركه فيه غريه ، مل ينتقل

أسلم -الفيئة بعد اإليالء ال تورث لتعلقه بشهوته ، والعود بعد الظهار ، واختيار أربع من مخس فصاعدا : وكذلك 
  .جيوز التوكيل فيه ، ويف سائر ما يتعلق بالشهوة ومن مث ال -عليهن

  .وكذلك ال ينتقل إىل الوارث قضاؤه على متبايعني جعال له اخليار يف اإلمضاء أو الفسخ
وكذلك ما بيده من قضاء ومناصب ، كما ال ينتقل اجتهاده وعلمه ودينه ال ينتقل شيء منها إىل الوارث ؛ ألنه مل يرث 



  .خالف شهري -يف التعيني- إحداكما طالق ؛ ففي قيام وارثه مقامه : لزوجتيه وأصله لو قال  1]سيده[
  : وهنا مسائل 

لو ذهب لوالده شيئا فمات الواهب ، ال ينتقل حق الرجوع إىل الورثة ؛ ألم ال يرثون العني ، فال : قال املتويل : منها 
  .يرثون اخليار فيها ، كما ال يرث حق النكاح ، وال الوالء

على قياس -دل احلنفية ذا على عدم إرث خيار الس ، وأجاب الغزايل بأا سلطنة ال تثبت إال لألب واست
  .كوالية التزويج ؛ فهو من لوازم األبوة واخليار يقبل السقوط باإلسقاط قلت" أسقطت: "ألنه ال يسقط بقوله  - الواليات

" كل حق الزم متعلق باملال يورث بوراثة املال: "وما ال يورث  يف باب اخليار يف تعريف ما يورث- قال املتويل : فائدة 
  .واعرتضه النووي خبروج حد القذف والقصاص والنجاسات املنتفع ا كالكلبب والسرجني

_________  
  .مستنده" ب"يف  1
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  األشباه والنظائر
  قواعد باب اإلقرار

املتنتقل إليهم عن مورثهم اعتبارا م ، أو يتحد اعتبارا به ؟ مث إما أن يتوزع  إذا تعدد الوراث ؛ فهل يتعدد احلق: فائدة 
  .عليهم وإما أن يسلك سبيل آخر

  : فيه تردد يف مسائل 
فكل منهم يف هذا مبنزلته ، ولو فسخ  -على األصح-إذا ورثوا خيار الس مل ينقطع خيار بعضهم مبفارقة اآلخر : منها 

مل : "الكل علي األصح ، ولو فسخ بعضهم يف نصيبه ، واختار اآلخر يف نصيبه قال جملي  بعضهم انفسخ العقد يف
  .ويف احلاوي وجه - وجها واحدا- يكن هلم ذلك 

إذا ورثا العبد املبيع فوجدا به عيبا ؛ فاألصح ال ينفرد أحدمها بالرد ، ولو سلم أحدمها نصف الثمن مل يلزم البائع : ومنها 
  .تسليمه النصف

  .لو قضى أحد الوارثني حصته من الدين املرهون به رهن ؛ ففي انفكاك نصيبه قوالن: ا ومنه
  ".ال يبعد خترجه على الرهن: "ولو مات املديون فقضى بعض الورثة نصيبه ، قال اإلمام 

  .أقر بعضهم بالدين وأنكر البعض: ومنها 
  .لو عفا بعضهم عن حد القذف: ومنها 
  : يورث بالقرابة من الطرفني إال يف أربع مسائل :  1قال اجلرجاين: [فائدة 

  .2ابن األخ يرث العمة ، وال ترثه العمة
  3وال ترثه هي - والعم يرث بنت األخ 



  .4وابن العم يرث بنت العم ، وال ترثه هي
  .5واجلدة ترث ولد ابنتها ، وال يرثها هو

  ".وال يرثها هو -يف قول- ملرض ؛ فإا ترث املطلق ويورث النكاح من الطرفني إال يف املبتوتة يف ا: "قال اجلرجاين 
_________  

  ".ب"واملثبت من " أ"إىل قوله ثبت الوالء من الطرفني سقط من . من قوله قال اجلرجاين 1
  ؟" 500"، األشباه والنظائر  394/ 1خمتصر العالئي  2
  .املصدران السابقان 3
  .املصدران السابقان 4
  .املصدران السابقان 5
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  األشباه والنظائر
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وقد يتفق من طرفني بأن يعتق حريب عبده احلريب ، مث يقهر سيده على نفسه ؛  - ويورث بالوالء من طرف واحد: "قال 
  ].فإذا أعتقه ثبت الوالء من الطرفني

  : احلقوق ثالثة أضرب : "قال البندنيجي : فائدة 
والوالية على اللقيط على : قلت . إذا عفوا إال واحدا ثبت له ، وهو القذف والشفعة والغنيمةحق يثبت جلميع الورثة و 

  .الصحيح
  .وهو املال: والكل حصته أوال  -على االشرتاك- وحق يثبت للجماعة 

  .وحق يثبت على االشرتاك ويسقط بعفو البعض وهو القصاص
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  األشباه والنظائر
  اتالقول يف املناكح

  : القول يف املناكحات 
  القول يف ربع املناكحات: قلت 

  .1"النكاح ال يفسد بفساد الصداق: "قاعدة 
  : وفيه مسائل 



اختيار الشيخ أن : لو وكل يف نكاح امرأة ومسى مهرا ؛ فزاد الوكيل ، قال إمام احلرمني قبيل باب اخللع يف املرض : منها 
". ينعقد والرجوع إىل مهر املثل ، واحلكم باالنعقاد بعيد يف هذا الطرف: النكاح ال ينعقد ، وقال بعض األصحاب 

  .انتهى
ما يشري إليه ، وذكر صاحب البيان املسألة يف باب ما يصح به  - هنا- القفال ؛ ففي كالمه  - هنا- وأظنه يعين بالشيخ 

  : قال الصيمري : النكاح ، وقال 
  .انتهى" أنه يصح وهلا مهر مثلها يبطل النكاح ، والصحيح: قال شيخ من أصحابنا "

ولو وكل رجال بقبول نكاح امرأة ومسى مهرا ، مل يصح -فيما جيب على الويل : قبيل الفصل السادس - ويف الرافعي 
  .القبول مبا زاد عليه

  : ويستثىن  2كل عضو حرم النظر إليه ، حرم مسه بطريق أوىل: قاعدة 
  .فإنه ال يباح له إال ما احتاج إليه إذا اجتاج إىل املس دون النظر ؛- الطبيب 

ومحل القاعدة  - رمحه اهللا- فمسه جائز قطعا ، ويف نظر الزوج إليه اخلالف املعروف وقد استدركه الوالد -وفرج الزوجة 
  .فلتحمل القاعدة أيضا على أن املراد ما عدا الضرورات"على أن املراد االجتناب ، والوالد مل يذكر الطبيب 

  فهي حمرم جيوز - بسبب مباح حلرمتها-رم نكاحها على التأبيد من ح: قاعدة 
_________  

  ".477"األشباه والنظائر للسيوطي  1
  .114/ 3، املنثور " 475"السيوطي  2

  466|  367صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

  .النظر إليها وخيتلي ا وال تنقض الوضوء واحرتزنا باحلرمة عن املالعنة
  .ويستثىن أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم فلسن من احملارم كما دل عليه كالم الرافعي يف الظهار ، وصرح به غريه

وعرب الشيخ "الوازع الطبيعي مغن عن اإلجياب الشرعي " : وبعضهم يقول"داعية الطبع جتزئ عن تكليف الشرع : قاعدة 
  ".اإلنسان حيال على طبعه ما مل يقم مانع"أن رمحه اهللا عن القاعدة يف كتاب النكاح ب" اإلمام

حدا اكتفاء بنفرة الطباع عنها ، خبالف اخلمر - ومن مث مل يرتب الشارع على شرب البول والدم وأكل العذرة والقيء 
  .والزنا والسرقة لقيام بواعثها ؛ فلوال احلد لعمت مفاسدها

  القاعدة مسائل ؛  1]ويف[
  .اءال جيب القسم بني النس: منها 

ال جيب على الرجل وطء زوجته ، وشذ القول بوجوب الوطأة األوىل لتقرير املهر ، وقضاء الوطأة يف القسم فيما : ومنها 



  .فواجبه أحد األمرين من الوطء أو الطالق:  2إذا دخل يف نوبة واحدة ووطئها ، أما املوىل
  .لكذب فيما يضر بنفسه أو ماله أو غرضهمقبول ؛ ألن الطبع يزعه عن ا - على نفسه- إقرار الفاسق : ومنها 
عدم اشرتاط العدالة يف والية النكاح على وجه اختاره كثري من أصحابنا ، منهم الشيخ عز الدين ، حمتجا بأن : ومنها 

  .الوازع الطبعي يزع عن التقصري يف حق الويل عليه
ينفر عنه الطبع ، وما ينفر عنه الطبع ال حيتاج إىل ألنه مما : "قالوا  - وهو األصح- عدم وجوب احلد بوطء امليتة : ومنها 

  .الزجر عنه
ليس النكاح من فروض الكفايات خالفا لبعض األصحاب ، ومستندا هذا الوجه النظر إىل بقاء النسل ، وقد : ومنها 

واإلنسان  3جيابهيف النفوس من الشهوة ما يبعثها على ذلك ، فال حاجة إىل إ: "رده الشيخ اإلمام ذه القاعدة ، وقال 
  حيال على طبعه ما مل

_________  
  .ومن" ب"ويف  1
  .الويل" ب"يف  2
  .فال حاجة إىل إجيابه من القواعد" ب"يف  3

  466|  368صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

  .مث مال الشيخ اإلمام إىل قتل أهل قطر رغبوا عن سنة النكاح وإن مل يكن واجبا"يقم مانع 
  : إال يف مسائل " ال يزوج مسلم كافرة: "اعدة ق

  .1كافرة ال ويل هلا مناسب ؛ فيزوجها احلاكم باحلكم ؛ ألن الكافرة واملسلمة مستويان يف احلكم: منها 
ليس يف الشرع إباحة تقضي إىل اللزوم إال "-يف الكالم على تقدمي الطعام للضيف يف الوليمة - قال اإلمام : قاعدة 

  .انتهى" ليس مملوكا ؛ إمنا هو مستباح فيستحق - يف النكاح- نا قد خنتار أن املعقود عليه النكاح ؛ فإ
يف أنه مباذا ميلك ؟ وجوه يف أن اإلباحة هل - ذكره ردا على والده يف تصحيحه أن الضيف ال ميلك ، وأن الوجوه احملكية 

ولكن األصح أن اإلباحة ال تنتهي إىل : "ل قا" وهذا ال بأس به: "تلزم حىت ال يكون للمضيف رجوع ؟ قال اإلمام 
  .مث ذكر هذه القاعدة". اللزوم ما مل يفت املستباح

تقضي إىل "وقد يضم إىل النكاح الصور اليت تلزم فيها العارية ؛ فإا إباحة تفضي إىل اللزوم ، مث نبحث عن قوله : قلت 
  ".اللزوم

يف الصور املشار -إن املرأة يلزمها يدل البضع املستباح حق ، واملعري على املبيع ؛ ف - يف نفسها- إىل لزومها : هل معناه 
  يلزمه أيضا حكم العارية ؟ - إليه



: ولذلك قال البغوي  - من املهر وغريه- تفضي إىل اللزوم من جهة املستبيح فإن الزوج تلزمه لوازم النكاح : أو معناه 
  ".ضي النفقة واملهريقت - كالنكاح-حىت يكون الشيء غري واجب ويقتضي واجبا "

ذكره يف الكالم على ركعيت الطواف ، وعلى هذا فيضم إىل النكاح إعارة الدلو الستقاء احملدث املاء ، والسرتة للعاري يف 
  .قبوهلما على األصح 2الصالة ؛ فإنه يلزمه

إىل النكاح إعارة الدلو أو معناه اللزوم الطرفني ؛ حىت ال جيوز للمبيح الرجوع وال للمستبيح الرد ؟ وعلى هذا يضم 
  كما صرح به- والرشاء ، وللمعري العوض 

_________  
  .انظر االعتناء القاعدة التاسعة عشرة من كتاب النكاح 1
  .يلزم" ب"يف  2
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، وعلى هذا ال يتم رد اإلمام على " تعري وجيبيتعني عليه اإلعارة ، كما يتعني على املس: "القاضي احلسني ؛ حيث قال 
  .فال سبيل له إىل القول بأن اإلنسان املضاف يتعني عليه القبول واألكل -وإن منع املضيف من الرجوع- والده ؛ فإنه 
الزوج ميكن : "قول بأن النكاح من العقود الالزمة من الطرفني ، وهو ما ادعاه النووي ، وقال  -واحلالة هذه- مث هذا منه 

يف  - أن النكاح عقد جائز ، وحكى ابن الصباغ  -يف املذهب- واملعروف " من رفعه كتمكن املشرتي من إزالة امللك بالبيع
  .وجهني يف أنه الزم أو جائز - كتاب الوكالة

  :  1"إتيان القبل والدبر سواء يف األحكام: "قاعدة 
  : إال يف مسائل 

  .ضيلة ال تنال برذيلة، فإنه ف 2اإلحصان: احلل ومنها : منها 
  .وال حتصل به فيئة اإليالء ، وال ينفي العنة وال يبطل استنطاق البكر وأما النسب ، فاختلفت فيه عبارة الرافعي

نقله الرافعي يف اإليالء ، وحكى الغزايل " والذي أراه احلنث: "حلف ال يطأ زوجته ؛ فوطئها يف الدبر قال اإلمام : ومنها 
  .3عدم احلنث ورجح- يف الفتاوى 

_________  
  .449/ 3، البيجرمي على اإلقناع  204-120/ 7روضة الطالبني  1
  .وصورته أن يتزوج رجل بامرأة فيطأها يف دبرها دون فرجها مث يطلقها وإذا زنا بامرأة بعد ذلك وجب اجللد دون الرجم 2
  .ومنها الدم اخلارج من الدبر ال يكون حيضا خبالف القبل 3

  .يثبت به نسب وصورته أن يطأ رجل امرأة يف دبرها فقط ، مث أتت بولد مل يثبت به نسب على الصحيح ال: ومنها 



  .إذا وطئ البالغ اجلارية املبيعة يف دبرها ال يكون فسخا: ومنها 
عة يف عدم الكفارة يف وطء الدبر يف أيام رمضان بإفساد الصوم من غري خالف رجال كان أو امرأة ذكره ابن الرف: ومنها 

  .مطلبه يف كتاب الصيام
  .إذا وطئها يف دبرها بعد طهرها مث طلقها ال يكون رجعيا: ومنها 
  .أنه ال جيب بالوطء يف الدبر املسمى للزوجة على وجه الصحيح خالفه: ومنها 
  .والدةأنه ال جيوز رؤية الدبر خبالف القبل للزوج وعند النظر إىل فرج الزانيني وعند الشهادة على ال: ومنها 
  .أن مس الدبر ال ينقض الوضوء على القدمي خبالف القبل: ومنها 
  . =أن الزوج حيد بوطء زوجته يف دبرها على وجه ويعزر على الصحيح: ومنها 
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سقط نصف  - القه وإسالمه وردتهكط- كانت بسبب من جهة الزوج   1]إذا[ - قببل الدخول- فرقة النكاح : "قاعدة 
  ".سقط مجيع املهر-املهر ، وإن كان من جهتها كإسالمها وردا 

سواء فسخ هو بعيبها ، أم فسخت -والناس يستشكلون على هذا الفسخ بالعيب قبل الدخول ؛ فإنه يسقط مجيع املهر 
شكلة ، وهذا اإلشكال قوي فإن الفسخ ، وهذه م" يف روؤس املسائل"هي بعيبه ؛ ألا هي املختارة ، قال النووي 

بالعيب إما أن يغلب فيه جانب الفاسخ ، أو جانب من به العيب ، وعلى التقديرين ال يسقط مجيع املهر بكل حال ؛ 
  .وإمنا يسقط كله يف حال وبعضه يف حال

الزوج بضعها بكماله ، فريد  بأن مقتضى الفسوخ تراد العوضني من اجلانبني ، وقد رد عليها: مث أجاب النووي رمحه اهللا 
  .عليه املهر بكماله

  .تصرف يف امللك 2]هو[فإمنا بقي هلا فيه نصف املهر ؛ ألنه ليس فسخا ؛ وإمنا - وأما الطالق 
وأما وجوب النصف بإسالمه وردته ، فلشبهه الطالق من حيث إيذائها وكسرها بذلك من غري سبب من جهتها ؛ 

لفسخ ؛ فإا إن فسخت فهي املختارة ، فلم حيصل هلا أذى ، بل حصل هلا سرور خبالف ا. فوجب النصف جربا لذلك
عز الدين -وهو مأخوذ من كالم الشيخ : انتهى . بتحصيل غرضها وإن فسخ الزوج فهي سببه ؛ فاألذى حصل بسببها

، والصحيح فيهما  كردما معا واخللع الواقع بينهما-وبقي ما إذا كان الفسخ بسببهما مجيعا : ابن عبد السالم 
  .التشطري

  ومل -وهي مسألة ابن احلداد والقفال- وأما إذا كان ال من جهة واحدة منهما 
_________  

  .عدم العدة بوطء يف الدبر فقط: ومنها = 



  .العنني إذا وطئ زوجته يف دبرها فقط مل يسقط خيارها: ومنها 
  .سلها من الوطء يف دبرهاعدم وجوب غسلها خبروج مين الزوج من دبرها بعد غ: ومنها 
  .عدم إثبات طهارة بالوطء يف الدبر: ومنها 
  .عدم إفساد احلج بالوطء يف الدبر والصحيح التسوية: ومنها 
  .شرط عدم الوطء يف القبل يف صلب العقد فإنه يفسره خبالف الدبر: ومنها 

  .أن" ب"يف  1
  ".ب"سقط من  2
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يذكرها الرافعي يف باب الصداق عند الكالم يف التشطري ، وابن احلداد يقول فيها بالسقوط دائما ، والقفال يقول 
  .بالتشطري

  : وفيها صور 
كذلك نص ". يتشطر: "، وقال القفال " يسقط"قال ابن احلداد . إذا أسلم أبو الصغرية فتبعته فانفسخ النكاح: منها 

  .الفروع ، ونقله الشيخ أبو علي اإلمام عن بعض األصحاب ، ومل يصرحا بذكر القفال وهو عجيب عليه يف شرح
  .غري مذكور فيه القفال" الكفاية"وكذلك حكى ابن الرفعة اخلالف يف باب الصداق من 

تبعا ؛ فإنه ال متعة ومقتضى كالم الرافعي اجلزم بقول ابن احلداد يف هذه ؛ إذ قال يف باب املتعة فيما إذا وقع إسالمها 
عدم سقوط املهر ، وصرح مبخالفة -فيما إذا ورث زوجته أو بعضها  1]رجح[جعل ذلك فرقة كائنة من جهتها ، ولكن 

ابن احلداد فيه وهو يقتضي إجيابه الشطر ؛ كذا قاله يف كتاب النكاح قبل فصل الدوريات ، وقد تكلمت على املسألة 
  . ترمجة ابن احلداد ، فلنلخص هنا إن شاء اهللايف الطبقات يف -مبسوطا-ونظائرها 

الرق واحلرية إذا تبدل أحدمها : ذكر األصحاب عبارة جامعة ؛ فقالوا : "قال الرافعي يف باب نكاح املشركات : قاعدة 
-ق به شيء ، أثر الطارئ وكان الثابت العدد املعل - من الزائل والطارئ-باآلخرة ؛ فإن بقي من العدد املعلق بكل واحد 

  .وإن مل يبق منهما مجيعا ، مل يؤثر الطارئ ، ومل يغري حكما - زائدا كان أو ناقصا
ذكر ذلك فيما إذا كان حتت الكافر إماء ؛ فأسلم معه اثنان مث عتق مث أسلم الباقيات ؛ فإنه ليس له إال اختيار اثنتني ، 

  .الباقيات ؛ فله اختيار أربع 2وإن أسلمت واحدة عتق مث أسلم
واحدة ، مل يكمل عدد العبيد ؛ فإذا عتق فله استيفاء ما لآلخر ، خبالف ما إذا  3]إال[أنه إذا مل يسلم معه : فرق وال

  .أسلمت اثنتان
  مل ميلك بالعتق. وشبهوا الصورتني مبا إذا طلق العبد امرأته طلقتني مث عتق: قال 



_________  
  .راجح" ب"يف  1
  .امسلت" ب"يف  2
  ".ب"سقط يف  3
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قرءين ؛  2]استكمال[قبل - رمبا إذا أعتقت األمة يف عدة الطالق . مث عتق 1]واحدة[طلقة ثالثة ، خبالف ما لو طلقة 
  .فإما تكمل ثالثة أقراء

  ".مل يلزمها شيء - بعد متامها-  3]أعتقت[وإن "
  .أن الطالق إن كان بائنا ، مل تكمل ثالثة أقراء ؛ بل تكتفي بقرءين - وعند غريهعنده - كذا قال الرافعي ، والصحيح 

لو طلق الذمي زوجته طلقتني مث التحق بدار احلرب ناقضا للعهد فسيب واسرتق : وعلى هذا األصل قال ابن احلداد 
يبق من العدد الطارئ شيء فلم  ونكح تلك املرأة بإذن مالكه ، ميلك عليها طلقة ؛ ألنه بقي من العدد الزائل شيء ومل

  .يؤثر الطارئ
بقي من العدد الزائل طلقتان ، ومن  5]قد[طلقة ؛ ألنه  4]إال[ولو كان قد طلقها طلقة ؛ فإذا نكحها ، ال ميلك عليها 

  .والصحيح عند األصحاب -وهو الرق هنا-العدد الطاريء طلقة ، فكان الثابت حكم الطارئ 
رك على ابن احلداد اشرتاطه حلاق الذمي بدار احلرب ؛ ألن اسرتقاقه ليس موقوفا على ذلك غري أن الشيخ أبا علي استد

أو لعله يرى أن من نقض عهده بغري قتال يرد  - وإن مل يلحق بدار احلرب- قد يفعل ما ينقض العهد ويسرتق  6؛ فإنه
  .إىل مأمنه ، وهو أحد القولني

حوق بدار احلرب على سبيل التقييد للمسألة ؛ بل لكونه الغالب يف واالعرتاض سهل ؛ فإن ابن احلداد مل يذكر الل
  : إذا عرفت هذا ، فهذه القاعدة يستثىن منها مسائل . الوقوع
العبد إذا زىن فأقيم عليه بعض احلد وبقيت عليه عشرة ، مث عتق ؛ فإنه ال يقام عليه متام حد األحرار ، بل متام : منها 

  .اخلمسني فقط
فإنه ال يكمل عليه حد األحرار ،  7]مث اسرتق[إذا زىن ، فأقيم عليه أربعون أيضا ، مث التحق بدار احلرب  الذمي: ومنها 

  .بل حد العبيد وقياس القاعدة تكميل حد األحرار
  نص القاضي احلسني ، ونقل ابن الرفعة عنه ذلك نقل املوافق 8]كذا: [قلت 

_________  
  ".ب"سقط يف  1



  .كمال" ب"يف  2
  .عتقت" ب"يف  3
  ".ب"سقط يف  4
  ".ب"سقط يف  5
  .ألنه" ب"يف  6
  ".ب"سقط يف  7
  ".ب"سقط يف  8
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  القول يف املناكحات

- له ، وال يتجه هذا الثاين إال على القول بأن الذمي إذا زىن مث أسلم حيد ، وهو رأي أيب ثور والذي نص عليه الشافعي 
يف املسألة وجهني " االستذكار"وي عن ابن املنذر أنه يسقط عند احلد باإلسالم ، ورأيت الدارمي حكى يف كما نقل النو 

  ".إذا كان يسقط بتمامه ؛ فالذي يظهر أن سقوط ما بقي منه أوىل ، وأحرى"يف باب حد الذميني 
فعتقت بعدما بات عندها - لزفاف إن هلا نصف ما للحرة من الثالث أو السبع يف حق ا: إذا نكح أمة وقلنا : ومنها 

  .ذكره الرافعي يف باب عشرة النساء-ليلتني ؛ فإنه ال يكمل هلا ما للحرة 
  .على اجلديد الصحيح - لو عتقت األمة املطلقة يف عدة الطالق البائن ، تكمل عدة أمة ، ال عدة حرة: ومنها 
العريب إذا : وهي : ده منها رقيق إال يف مسألة واحدة فول - عاملا بأا أمة- كل من وطيء أمة بغري ملك ميني : "فائدة 

  .على القول بأن العرب ال يسرتقون- تزوج أمة 
كل امرأة تدعي عنه زوجها ، تسمع دعواها إال األمة إذا كان زوجها حرا ؛ ألا لو مسعت لبطل خوف العنت ، : فائدة 

  .ح املؤدي إىل سقوطها ، فأثبتنا النكاح وأسقطنا الدعوىفيبطل النكاح ؛ فكان مساع الدعوى فيه مؤديا إىل سقوط النكا 
إال الصورة "كل امرأة علق زوجها طالقها على صفة ؛ فلها أن حتاكمه يف وجود تلك الصفة ووقع الطالق ا : فائدة 

، خرجت  وهي األمة املزوجة حبر علق طالقها على كونه عنينا ؛ فليس هلا أن حتاكمه ؛ إذ لو حققت دعواها-املتقدمة 
  .ذكره اجلرجاين يف املعاياة والروياين يف الفروق- من الزوجية ؛ فال يصح ميينه بطالقها ، وال دعواها 

وينتقض مبا إذا ". كل موضع حكمنا فيه بالفرقة بني الزوجني ؛ فذاك فسخ ال طالق: "قال صاحب البيان : قاعدة 
  .قة حتصل بينهما ، واألصح أا فرقة طالقتوافق الزوجان على أن العاقد والشهود فسقة ؛ فإن الفر 

اإلسالم ، وهي حبيث حيل ابتداء نكاحها ، أقرت ، وإن كان حبيث  - يف الشرك- كل زوجة مجعها من زوجها : "قاعدة 
  ".ال حيل له ابتداؤه ، ال تقر

ا عذر طبعي وهي واستثىن الرتقاء ، فله" كل من ا عذر طبعي أو شرعي ال تستحق القسم"قال الغزايل : قاعدة 



  .تستحقه
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  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

أنه إذا ثبت : ومعىن ذلك . الزيادة املتصلة تتبع األصل إال يف الصداق: قال األصحاب يف باب الصداق : قاعدة 
ادة االستقالل بالرجوع ، كما إذا مل متنع تلك الزي -كالسمن وتعلم القرآن واحلرفة- الرجوع يف عني فزيدت زيادة متصلة 

أفلس املشرتي بالثمن ؛ فإن البائع يرجع يف املبيع بزيادته املتصلة ، وكذا الواهب يف املوهوب واملشرتي إذا رد املبيع بعيب 
حيث كذلك الصداق ؛ فإن الزيادة املتصلة فيه متنع استقالل الزوج بالرجوع   1]وال[، يرجع يف العوض مع الزيادة املتصلة 

ثبت له الرجوع يف نصف الصداق ، ويثبت هلا اخليار ؛ فإن أبت جترب ، ويعدل الزوج إىل نصف القيمة من غري تلك 
إن الزيادة املتصلة تتبع : "الزيادة ، وإن مسحت أجرب على القول على الصحيح ؛ فصار الصداق مستثىن من قوهلم 

  ".األصل
تقتضى الثواب فلم يثب ، وكان للواهب الرجوع بدون الزيادة : قة إذا قلنا اهلبة املطل - على وجه- ويستثىن أيضا : قلت 

  .فيبذل املوهوب له القيمة ، وميسك املوهوب ، واألصح خالفه جريا على القاعدة - على وجه- املنفصلة وكذا املتصلة 
وقد زادت زيادة غري متميزة اللقطة بعد التملك ، إذا جاء صاحبها - على ما ذكر الدارمي يف االستذكار -ويستثىن أيضا 

  .؛ فإنه ذكر أن له اخليار بني إعطائها زائدة أو القيمة
أن الزيادة املتصلة  -يف كتب الرافعي والنووي وابن الرفعة والشيخ اإلمام رمحهم اهللا تعاىل- لكن هذا غريب ، وازوم به 

  .تتبع اللقطة
  ".الوطء ال خيلو عن عقر أو عقوبة: "قاعدة 

  : ثالث مسائل " الفروق"لروياين يف واستثىن ا
  .3]بعد إذن وليه 2بأمة[إذا زوج عبده : إحداها 
  .مهر 4]ال[إذا فرضت املرأة بضعها يف دار احلرب مث أسلما ، فدخل ا ومها يعتقدان أن : والثانية 
صح ، كما لو اشرتى سلعة من ؛ فال شيء عليه بالوطء على األ 5احملجور بالسفه إذا تزوج بغري إذن وليه ووطئ: والثالثة 

  .عامل حباله
  .هلا مهر مثلها بعد فك احلجر عنه ، جعله كاجلناية: ويف القدمي 

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  .بأمته" ب"يف  2
  ".ب"سقط يف  3
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  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

ومل أر هذا " فيجب: "املسألة مبا إذا تزوج رشيدة ، أما إذا تزوج سفيهة ، قال  -يف فتاويه-وي قيد النو  1]وقد: [قلت 
  : القيد يف غري فتاويه ، وقد أمهل الروياين مسائل 

وإن كان - وطء النيب صلى اهللا عليه وسلم فمن خصائصه عليه أفضل الصالة والسالم أنه ال جيب عليه املهر : منها 
  .ةالعقد بلفظ اهلب

وتزوج ا ، ومات ، وطالبت باملهر ؛ فيجب هلا منه بسقط ما عتق ، ويبطل  -وهي ثلثه- إذا أعتق املريض أمته : ومنها 
  .النكاح خبروجها عن كوا الثلث ؛ فإن االعتبار بالثلث بعد وفاء الدين

  .عن املهر ، فيصح النكاح بعضها ، وحينئذ ال يصح تزوجيها للحر فأما إذا أعتقت 2]رق[وإذا مل خترج من الثلث 
إذا اسرتق الكافر مسلما وجعله صداق امرأته وأقبضها إياه مث أسلما ، فإن احلر ينتزع من قهرها ، وجنح الرافعي : ومنها 

  .3]مثل[يف حبثه إىل أنه ال جيب مهر - 
  .إذا وطئ املسلم حربية بشبهة ؛ فال عقوبة ؛ إذ ال إمث وال عقر: ومنها 
  .ميتة بشبهة ؛ فال عقوبة للشبهة وال مهر إذا وطئ: ومنها 
  : ويستثىن مسائل . كل حيض حيرم الطالق: قاعدة 
  .أا حتيض وهو األصح فإن طالقها فيه ال حيرم ، لعدم التأدية إىل طول العدة -على القول-حيض احلامل : منها 

أنت طالق للسنة ، ال يقع عليها الطالق : فقال هلا  -وجعلناه حيًضا- أا كانت ترى الدم "عن إسحاق : قال الرافعي 
  ".حىت تطهر

  .وعلى هذا فللحامل حال بدعة كما للحائل: قال 
مت هذا كان طالق احلائض احلاصل بدعيا عند أيب إسحاق ، وبه صرح صاحب املهذب وغريه من النقلة  4]وإذا: [قلت 

لكنه خروج عن نظم -حب املهذب فحسن عن أيب إسحاق ، وتبعهم يف الروضة ؛ فإن كان احلامل له تصريح صا
عند - ولعل ذلك ألن لفظ السنة حممول " : "فإنه مل يصرح ذا ؛ وإمنا قاله فيمن قال أنت طالق للسنة - الرافعي

  وحيض احلامل - وهو غري حائض-على املتعارف يف الشرع  - اإلطالق
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  .ردت" ب"يف  2
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  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

أبا إسحاق رمحه اهللا حيرم الطالق  4بأن 3على ثقة 2، وال يكون مراده منه ؛ فلست 1صورة نادرة ال يشملها اإلطالق
  .احليض 5يف حيض احلامل من هذا النظم الذي نظمه الرافعي ؛ إمنا حيمل لفظ السنة على ما وراء

، احلامل ، ومل ينقل  7أبو إسحاق حيرم طالق 6ال يتجه ، إال أن يكون" حال بدعة: "ت هذا ؛ فقول الرافعي وإذا عرف
  .عنه ما يقتضي ذلك ، ملا ذكرت

  ".مع وقوعه يف احليض- أنت طالق يف آخر حيضك فاألصح أنه سين : إذا قال : ومنها 
، وكذلك " احلرة واألمة إمنا يتصور بأن ينكح حرة على أمةاجتماع "- القسم والنشوز  8]باب[يف - قال الرافعي : فائدة 

  .وتبعه النووي" قال ال يتصور إال يف العبد ؛ فإن له أن يدخل األمة على احلرة: السبب الثاين يف جتدد النكاح ؛ حيث 
  .9]والقرناء[كالرتقاء - واحلصر غري مسلم ، فاألصح اجلواز فيمن حتته حرة ال تعفه 

الطالق ال - ال ختتص بالطالق ؛ غري أن الطالق أمس بذكرها ، لكثرة التعليق فيه -التعليق بالشروط من باب : قاعدة 
  .أي التعليق على شرط. بالشرط وإن قبل الوقوع الشرط 10يقبل اإليقاع

أنه   بعتك على: بدليل أنه لو قال  -فإنه يقبل اإليقاع بالشرط ، وال يقبل التعليق على شرط- وهو عكس البيع وحنوه 
وخرج فيه ابن الرفعة وجهني  - على ما جزم به ابن أيب الدم- إن كان كاتبا فقد بعتكه فهو باطل : كذب صح ، ولو قال 

حيث  - يف كتاب اخللع-، وهذه القاعدة أشار إليها الغزايل " إن كانت املولودة يل بنتا فقد زوجتكها"من الوجهني يف 
والفرق بينهما  -ال يقبل الشرط يف الوقوع وإن قبله يف اإليقاع- معناه " : رفعةالطالق ال يقبل الشرط قال ابن ال: "قال 

وإن مل -أنت طالق بشرط أن ال تدخلي الدار أو على أن ال تدخلي الدار ، وقع يف احلال : يتضح باملثال ؛ فإنه لو قال 
  يوجد ذلك ، ولو
_________  

  .الطالق" ب"يف  1
  .فليست" ب"يف  2
  .يقني" ب"يف  3
  .فإن" ب"يف  4
  .ورد" ب"يف  5
  .كان" ب"يف  6



  ".احلائض"زيادة " ب"يف  7
  .سقط يف ب 8
  ".ب"سقط يف  9

  ".بال بالشرط"زيادة " ب"يف  10
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  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

  ".انتهى"أنت طالق إن دخلت الدار مل تطلق حىت تدخل : قال 
" أنه يكون رجعيا- أنت طالق على أن يل عليك كذا : يف قول الزوج : "بذلك إىل قوله  توصل -رمحه اهللا-والغزايل 

أنت طالق على أن ال أتزوج بعدك ؛ فإما : يلغو إذا مل يكن من قضاياه ، كما إذا قال  - ألن الشرط يف الطالق: "قال 
  .ذهابه إىل كونه رجعًيا فالصحيح خالفه

ال يقف  -بعد وقوفه-أن الطالق : فما ذكرناه عن ابن الرفعة ، واحلاصل " يلغوالشرط يف الطالق : "وأما معىن قوله 
على شرط ؛ ألن وقوفه عن الوقوع مع وقوعه حمال ، وهذا خبالف ما لو جنز الوكالة وعلق التصرف على شرط فهو توكيل 

قة مث يكون طالقها الواقع صحيح ، وهو إيقاع عقد بشرط ؛ فمثل هذا ال يكون يف الطالق ؛ فإن املرأة ال تكون مطل
  .واقًعا على شرط

وهو -" الشرط يف اإليقاع لكن يف الوقوع والبيع عكسه 1]ال يقبل[الطالق : "من توجيه قول الغزايل -ما ذكرناه : تنبيه 
- عل ال يلزم من هذا ما قصده الغزايل من ج: "أقصى ما ذكر املفسرون لكالمه ، ومنهم الوالد رمحه اهللا ؛ غري أنه قال 

مل يوقعه مطلقا ، فال يقع رجعيا ؛ - هذا الشرط  2]مع[رجعيا ؛ فإنه إذا أوقع الطالق  - طلقتك على أن يل عليك ألفا
وهذه الصيغة صاحلة ألن تستعمل يف املعاوضة خبالف ما إذا ذكرها شرطا جمردا  -على جهة املعاوضة-بل يقع كما أوقعه 

  ".من غري معاوضة- 
كما صرح به الرافعي يف الباب - بعتك على أن تعطيين عشرة ، صح البيع : لى أنه لو قال وهذا حق ، ويدل ع: قلت 

منزلة باء العوضية ؛ فكذلك ينبغي أن ينزل هنا ذلك ، وعبارة " على أن تعطيين: "فنزل قوله  - الثاين من كتاب الصداق
وأظنه من كالم ابن  - تهى ، ويف حواشيهان" والطالق ال يقبل الشرط" - يف باب اخللع أوائل الباب الثالث-الغزايل 

شرط تعليقي ، وشرط إلزامي ، فالطالق يقبل التعليق والعوض ، وال يقبل الشرط اإللزامي : الصالح الشرط على قسمني 
  .انتهى". بعتك هذا العبد بشرط أنه كاتب: ، خبالف البيع ؛ فإنه ال يقبل التعليق ، ويقبل الشرط اإللزامي ، كقوله 

_________  
  ".ب"سقط يف  1
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  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

  : فائدة تتعلق ذا 
  : مسألة األفعال على قسمني : يف جمموع له ما نصه  - عز الدين عبد عبد السالم- قال شيخ اإلسالم 

افعي رضي اهللا عنه ؛ فإنه يقبل الشرط ، بأن يشرع يف ما يقبل الشرط والتعليق عليه كالصوم على رأي اإلمام الش: منها 
ومنها ما ال يقبل التعليق ويقبل . إن فعلت كذا فعلي صوم: بأن يقول  - والتعليق عليه-إن أبطلته بطل : الصوم ويقول 

اهللا تعاىل يف ؛ ألن هذا الشرط أثبته " إن جاء فالن فقد بعتك"الشرط وهو البيع فييع ويقول يل اخليار ثالثًا وال يقبل 
  .أصل البيع فحصل باشرتاطه

  .كما لو قال أنت طالق على أن عليك ألفا ؛ فإنه ال يلزمها شيء  - يقبل التعليق وال يقبل الشرط- والطالق عكس هذا 
  .ما ال يقبل الشرط وال التعليق عليه: ومنها 

إذا جاء فالن فقد : فإن يقول : عليق وأما الت. فإذا تزوجها على أن ال نفقة هلا ؛ فإن الشرط يسقط: أما الشرط 
  .تزوجتك
والروياين يف " اللباب"واحملاملي يف " الرونق"ذكرها ابن القاص يف تليخصه ، فتبعه عليها الشيخ أبو حامد يف : قاعدة 

ذاك - وأكثر من صنف يف هذا النوع كل من علق طالقه بصفة ، مل يقع طالقه " املعاياة"، واجلرجاين يف " الفروق"
  : من غري وجود الصفة إال يف أربع مسائل  -ملعلقا

ألن ال سنة هلن وال  1]من ساعته[حلامل أو صغرية أو آيسة أنت طالق للسنة أو للبدعة فيلزمه - أن يقول : إحداها 
على  - هنا- يعين حكم املسألة ؛ إال أن الشافعي رضي اهللا عنه نص : قلت " هذا نص قوله: "بدعة ، قال ابن القاص 

  .الطالق معلق وأنه وقع بدون الصفة ؛ فإن ذلك مل يتقدم أحد به ابن القاص فيما أحسب ، وستعرف ما فيهأن 
وقد بقي - إال واحدة ، وهي رجعية وطئها املطلق يف عدا : "قال اجلرجاين " كل رجعية جيوز رجعتها يف عدا: "فائدة 

قراء ، وجيوز مراجعتها يف القرء األول ، ألنه بقية عدة الطالق ، فإنه جيب عليها استئناف العدة ثالثة أ - عليها قرء واحد
  ".ال عدة الطالق - بالشبهة-وال جيوز مراجعتها يف القرءين األخريين ، ألا عدة الوطء 

_________  
  ".ب"سقط يف  1
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  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

يف القرءين األخريين غري رجعية ، إذ قد حصلت البينونة بانقضاء القرء الثالث ،  وال يصح هذا االستثناء ؛ ألا: قلت 
بقي الرجعية احلامل من مطلقها ، إذا وطئت بشبهة فإن الزوج ليس له " رجعية ال جيوز رجعتها يف عدا"ولكن تصوير 

ألا حينئذ خارجة عن عدة األول : "ل قا -كذا قال الروياين فيما نقله الرافعي عنه-رجعتها يف مدة اجتماع الوطء ا 
  ".أن للزوج رجعتها قبل الوضع"، وفراش لغريه ؛ فال تصح الرجعة يف تلك احلالة ، واستدركه على إطالق األصحاب 

  .1"ما اجتمع احلالل واحلرام إال غلب احلرام: "قاعدة 
واألمر   - قاله البيهقي- ، وهو منقطع عن الشعيب عن ابن مسعود  - وجابر ضعيف- " حديثا"وهذا رواه جابر اجلعفي 

  ".ال حيرم احلرام احلالل"مبا رواه ابن ماجة والدارقطين من حديث ابن عمر  - أيضا-وعورض : كما قال 
حراما  -يف نفسه- إعطاء احلالل حكم احلرام تغايبا واحتياطا ، وال صريورته  -يف األول-وليس مبعارض ؛ ألن احملكوم به 

فالصحيح  - يف موضعه- منكوحته بأجنبيات حمظورات مل حتل ، وإذا أكل الكلب املعلم من الصيد ، ومن مث لو اشتبهت 
وليس فيه أثر غري - ، ورجح اجلمهور التحرمي فيما إذا أصاب صيدا وغاب مث وجده ميتا  2حيرم ، حلديث عدي بن حامت

  .سهمه ورجح النووي احلل
  : وشذ عن القاعدة مسائل 

  .ىل طائر فجرحه ووقع مث وجد ميتا ؛ فإنه حيلإذا رمى سهما إ: منها 
  .إذا كان الثوب منسوًجا من حرير وكتان وكانا على السواء ؛ فإنه حالل يف األصح: ومنها 
  إذا اختلط ملكه مبلك غريه وعسر التمييز ، كما إذا اختلطت محامة واحدة: ومنها 

_________  
  .ئعتقدمت هذه القاعدة برمتها قبل قاعدة سد الذرا 1
قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أرسلت كلبك املعلم فاذكر اسم اهللا تعاىل فإن أمسك عليك : إنه قال  2

فأدركته حيا فاذحبه وإن أدركته قد قتله ومل يأكل منه فكله وإن أكل فال تأكل فإمنا أمسك على نفسه ، وإن وجدت مع  
 تدري أيهما قتله ، وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم اهللا فإن غاب عنك كلبك كلبا غريه وقد قتل فال تأكل ؛ فإنك ال

  .يوما فلم جتد فيه إال أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا يف املاء فال تأكل
 610/ 9ويف " 5483"يف الذبائح والصيد حديث  609/ 9ويف " 175"يف الوضوء حديث  279/ 1البخاري 

  ".1929/ 6" الصيد والذبائح يف 1531/ 3ومسلم " 5486" "5484"
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  .واحدة واحدة حىت تبقى واحدة كما لو اختلطت مثرة الغري بثمره - باالجتهاد- حبماماته ؛ فله أن يأكل 
هذا لفظ الروضة ، والذي  "أنه ليس له أن يأكل واحدة منها حىت يصاحل ذلك الغري أو يقامسه"والذي حكاه الروياين 

  أعتقده
  .أن اختالط مث الغري بثمره يطرقه اخلالف يف احلمام

من جهل حرمة شيء مما جيب فيه احلد أو العقوبة ، وفعله ، مل حيد وإن علم احلرمة وجهل احلد والعقوبة ، حد : "قاعدة 
وجوب احلد دون من شرا يظنها خال أو  ، ومن مث وجب احلد على من شرب اخلمر عاملا بتحرميها جاهًال " ، أو عوقب

  .إذا كان مثله ممن جيهل ذلك- يعرفها مخرا ولكن حيسبها حالًال 
وجهني ، إقامة خلالف أيب  - يف وجوب القصاص يف املثقل- كيف ال خيرج الشافعية : "وظهر ضعف سؤال من قال 

ها أن وطء املرن اجلارية املرهونة بإذن الراهن ال كما أن هلم وج" فيه مقام الشبهات الدارئة للحدود" رمحه اهللا"حنيفة 
  ".ملا روي عن عطاء بن أيب رباح من جتويز إعارة اجلواري والوطء باإلذن - وإن علم التحرمي-يوجب احلد 

  ".فاعتبار خالف أيب حنيفة أوىل من اعتبار خالف عطاء: "قال هذا السائل 
خالف عطاء شبهة : "إمنا قال  - على ضعفه-عدة ؛ فإن هذا الوجه ساقط ، يظهر ضعفه بتأمل لفظ القا: وهذا سؤال 

وإليه أشار أبو سعد اهلروي بقوله يف غوامض احلكومات [مع سقوط احلد ، وهو حق -باحلل ال باحلرمة "، لقوله 
" العلمالصحيح من مذهبنا أن الشبهة العاملة يف درء احلد ، تنشأ عن قوة تقابل األدلة ، ال عن جمرد اختالف أهل 

  .1]انتهى
وأبو حنيفة مل يقل حبل القتل باملثقل ، وال يقول بذلك أحد ؛ وإمنا قال بسقوط القصاص ، فكان القائل باملثقل عاملا 

ولو أثر اجلهل باحلرمة حىت يف  - من أصلها-باحلرمة جاهال بالعقوبة ؛ فال ينفعه جهله ا ، خبالف اجلاهل باحلرمة 
  .مع العلم بالتحرمي - فلم يؤثر التعزير فيها- أن ال يفرق احلال فيها بني العلم واجلهل الضمانات اليت أصلها على 

_________  
  ".ب"واملثبت من " أ"سقط من  1
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أن املذهب " -غاصبيف غاصب أمر غريه بإتالف املغصوب أو إحراقه وحنومها ؛ ففعله جاهال بأنه - قال األصحاب 
القطع باستقرار الضمان على املتلف وأنه ال خيرج على القولني يف األكل من الغاصب ؛ ألن ما فعل هذا حرام ، خبالف 

  ".األكل ، وال أثر للتعزير مع التحرمي
  : وشذ عن القاعدة مسائل 

مث تقوم البينة بأنه كان قد أعتق ، أو  إذا قتل من يعتقد عدم مكافأته ، كحر يقتل عبدا ، أو مسلم يقتل ذميا: منها 



  .على قول- أسلم ؛ فال قصاص عليه 
وهو أنه ال جيب احلد بوطء -وطئ جارية ظنها مشرتكة بينه وبني غريه ؛ فإذا هي غري مشرتكة وقلنا بالصحيح : ومنها 

  .مي فكان من حقه االمتناعفهل جيب احلد هنا ؟ تردد فيه اإلمام ، ورجح النووي وجوبه ؛ ألنه علم التحر  -املشرتكة
فال حد ؛  -لكون الثمن مخرا أو الشتمال العقد على شرط فاسد - إذا وطأ اجلارية مشرتيها بشراء فاسد : ومنها 

  .الختالف العلماء يف حصول امللك بالبيع الفاسد ؛ مع أنه مل يبح أحد الوطء فيه ومن مث استشكل اإلمام عدم احلد
ملقتول وقتل اجلاين بغري اإلذن اآلخر ، قبل عفوه ؛ فاألظهر ال جيب القصاص للشبهة ، لو باد أحد ابين ا: ومنها 

، " أن انفراد كل من الورثة جائز: "قول بعض علماء املدينة : وقيل . واألصح أن الشبهة كونه صاحب حق يف املستويف
باحلل كما عرفت ، مث مل : ء املدينة قال إنه جيب القصاص ؛ فعلى هذا يقع االستثناء ، فإن بعض علما: والقول الثاين 
  .يعترب خالفه

  : ضابط مسائل اخللع 
  .فإن منها ما يقع الطالق فيه باملسمى

  .ما يقع مبهر املثل: ومنها 
  .ما يقع رجعًيا: ومنها 
  .ما ال يقع أصًال : ومنها 

والذي يقع ". الصيغة والعوض صحيحني فالذي يقع الطالق فيه باملسمى أن يكون: "قال الشيخ اإلمام الوالد رمحه اهللا 
هو الذي يكون الفساد فيه من جهة : أن تكون الصيغة صحيحة والفساد يف العوض ، والذي يقع رجعًيا : مبهر املثل 

  .الصيغة ويكون الطالق فيه من جهة الزوج منجزًا
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  .ي يكون الطالق فيه معلًقا ومل يوجد شرطههو الذ: والذي ال يقع 
يصح  - من التصرفات-ما يقبل التعليق : "إىل األئمة فذكر أم قالوا  -يف كتاب الظهار- عزامها الرافعي : قاعدتان 

وما : ما يقبل التعليق يكمل مبعضه قالوا " : "الوجيز"وأخصر من ذلك قول الغزايل يف " إضافته إىل بعض حمل التصرف
  ".قبله ال يصح إضافته إىل بعض احمللال ي

  : فمن مسائل القاعدة األوىل 
  : الطالق والعتق 

إذا أحرم فأنا حمرم ، أو : أحرمت كإحرام زيد ، وكذا مبستقبل بأن يقول : احلج فإن تعليقه حباضر يصح ؛ كقوله : ومنها 
جتويز تعليق أصل اإلحرام بإحرام الغري ،  وقياس: "على وجه مال الرافعي إىل ترجيحه ؛ حيث قال -إذا طلقت الشمس 



أنا حمرم كإحرام زيد ال تعليق فيه حباضر وال مستقبل ، بل جازم "قوله : ؛ ولكن نازعه الشيخ اإلمام ، وقال " جتويزه
  ".إن كان حمرما فقد أحرمت ، وهو ال يصح: بإحرام بصفة إمنا التعليق باحلاضر أن يقول 

تدخل املسألة فيما حنن فيه ، إذا مل يكن لنا حج معلق ؛ غري أن األصحاب يلقبون  وهو حسن ، وبتمامه ال: قلت 
مسألة تعليق اإلحرام ، وكأم يعنون أن املعلق خصوص اإلحرام ، ال عمومه فلذلك صح  -اإلحرام بإحرام زيد- مسألة 

، وبيان ذلك " كان تعليقا ملا صح  لو: "العموم ، والذي نقله الشيخ اإلمام رمحه اهللا عمومه ال خصوصه ؛ فلذلك قال 
معلق  - كما قال األصحاب- جازم بأصل اإلحرام لكنه  - أحرمت بإحرام زيد ؛ فهو كما قال الشيخ اإلمام: أن إذا قال 

فيما إذا مل يكن ذلك - ، ولذلك يقول األصحاب " كرم اهللا وجهه"، خلصوص كونه بإحرام زيد ، وهو كما فصل علي 
؛ " التعليقة"د أصل اإلحرام ، وما ذاك إال ألنه ال تعليق فيه ، وذا صرح القاضي أبو الطيب ، يف الغري حمرما أنه ينعق

إحراما كإحرام زيد ؛ ألن أصل : ويفارق قوله : "حيث حكى وجهني فيما إذا علق اإلحرام بطلوع الشمس مث قال 
  .انتهى" ل ، فلم يضرهاإلحرام انعقد يف احلال ؛ وإمنا علق صفة على شرط يوجد يف ثاين احلا

لكن كالم الرافعي  -كما قررناه-وإذا جتلى لك ذلك علمت أنه ال إحرام معلق كما حاوله الشيخ اإلمام ، بل صفة فيه 
  منهم-صريح يف تسميته تعليقا وسبقه مجاعة 
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: وعلى هذا قال أصحابنا : "أو أحرمت كإحرام زيد ، مث قال صاحب البحر صاحب البحر ؛ فسوى بني أنا حمرم غًدا 
أحرمت بنصف نسك انعقد كامل كما لو : لو قال أحرمت يوما أو يومني ، صح وانعقد مطلقا كالطالق ، ولو قال 

  ".أنت طالق بنصف طلقة: قال 
غي أال ينعقد ؛ ألن احلج من باب العبادات ، والنية إن فيه نظرًا ، وأنه ينب: "، وقال " شرح املهذب"ونقل النووي هذا يف 

معرتضا على -فإن قلت ". والتعليق 1]األخطار[اجلازمة من شرطها ، خبالف الطالق ، لبنائه على الغلبة والسراية وقبول 
يقبله ، وأنت بأنه : لو كان كما ادعيت من أنه ال بد فيه من نية جازمة ، ملا قبل التعليق ، وقد قال األصحاب  - النووي

، ومسيته تعليق اإلحرام ، وبذلك صرح صاحب التتمة ؛ " أحرمت كإحرام زيد: "من مجلتهم إذا صححت قول املرء 
  .2"إذا صح تعليقه بإحرام الغري صح تعليقه بالشرط كاإلطالق: "حيث قال 

أحرمت كإحرام زيد وقضية هذا : نا ال خملص عن هذا االعرتاض إال مبا قال الشيخ اإلمام من أنه ال تعليق يف قول: قلت 
جاز على أصله من أن  - إنه يصح-وإليه أشار النووي ، وقول الروياين  -أحرمت بنصف نسك: ال يصح قوله  3]أن[
  .تعليق ، والقاعدة أن ما قبل التعليق بصح إضافته إىل بعض حمله - أحرمت كإحرام زيد- 

مع كونه ال يصح إضافته -اإليالء يقبل التعليق : ألة واحدة ، وهي وال يستثىن من هذه القاعدة إال مس: قال األصحاب 
  .4إىل بعض ذلك احملل إال الفرج



  .والوصية يصح تعليقها وال يصح أن تضاف إىل احملل:  5قال القاضي شرف الدين البارزي
على - جلك مل يصح دبرت يدك أو ر : وهي التدبري يصح تعليقه ؛ بل ال يكون إال كذلك ، ولو قال : وثالثة : قلت 

  .أحد الوجهني
وهي أن ما ال يقبل التعليق ال تصح إضافته إىل بعض ذلك احملل كالنكاح والرجعة ؛ فيستثىن منها : وأما القاعدة الثانية 

  : مسائل 
فيما لو احتد  6]وينعكس على وجه[الكفالة ال يصح تعليقها ويصح إضافتها إىل بعض احملل على األصح فيهما : منها 

  .عاملال
_________  

  .االحتكار" ب"يف  1
  .اإلطالق" ب"يف  2
  ".ب"سقط يف  3
  ".للفرج"يف ب  4
  ".وثانية وهي"يف ب زيادة  5
  ".ب"سقط يف  6
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زنا قبلك أو دبرك كان : قال  دخلت الدار فأنت زان مل يكن قاذفا ، ولو] 1إذا: [القذف ال يعلق ؛ فلو قال : ومنها 
  .قاذفا

ال يفرد املعيب : ذكروه يف نكاح املشرك ، ولو اشرتى عبدين فوجد بأحدمها عيبا وقلنا - تعليق الفسخ غري جائز : ومنها 
  .بالرد فرده كان ردا هلما على أحد الوجهني

أرجعت يف رأسك : به الرافعي ، ولو قال  يرجع القول كما جزم: إن قلنا - ال يصح تعليق الرجوع ، يف التدبري : ومنها 
  .ففي كونه رجوًعا يف مجيعه وجهان يف احلاوي

ففيه خالف - كل كفارة سببها معصية ؛ فهي على الفور وهذا وإن أطلقه القفال إطالقا : قال القفال رمحه اهللا : قاعدة 
  : سيحكيه هو نفسه ؛ فإنا سنحكي عنه وجهني 

فارة وجبت بعدوان ، بل ليس هو جاريا على الصحيح ، يف كل الصور ؛ إذ صريح كالم إما جاريان يف كل ك: نقول 
  .يف موضع من الظهار أن كفارة الظهار على الرتاخي والظهار معصية- الرافعي 

على اخلالف يف ذلك والعود ليس حبرام غري أن هذا إن اعتذر به -وقد يدفع هذا بأن السبب هو العود أو جمموعهما 



  الظهار ، فما االعتذار عن بقية الكفارات ؟ عن كفارة
ليس له العدول إىل الصوم يف كفارة القتل : "وظاهر كالم الرافعي أن الكل على الرتاخي ؛ إذ قال يف املوسر ال جيد الرقبة 

لتضرره :  ويف كفارة الظهار وجهان"قال " ألن الكفارة على الرتاخي: "قال " واليمني واجلماع يف ار رمضان ، بل يصرب
  .اادلة عند ذكر هذه القاعدة 2وللشيخ اإلمام الوالد رمحه اهللا حبث نفيس ذكره يف تفسري سورة" بفوات االستمتاع

؛ " ال جيوز لويل الصيب أن يعتق عن من ماله يف كفارة القتل"ومن فروع القاعدة ما قرره الرافعي يف كتاب الصداق من أنه 
يف احلج فيما إذا  - أيضا-ية من الصيب ، فال فورية ؛ فال يعتق الويل ، ويؤيده قول الرافعي فإن ذلك قد يوجه بأنه ال معص

 -على القول جبواز افتدائه بالصوم-وجبت الفدية على الصيب ، أنه ليس للويل أن يكفر عنه باملال ؛ ألنه غري متعني 
ألميان ، واقتضته عبارة اإلمام واقتصر عليه الوصية والبندنيجي يف ا 3]كتاب[لكن الذي صرح به القاضي احلسني يف 

  الرافعي والنووي يف
_________  

  .إن" ب"يف  1
  ".ب"املثبت من " أ"سقط يف  2
  ".ب"سقط من  3
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الصيب بالعتق خالف ، قال ابن  1]مال[باب كفارة القتل أن الويل يعتق عنهما وبذلك حيصل يف جواز تكفري الويل من 
ال ؛ بل يقطع باجلواز إذا كان جنونه مطبقا ؛ ألنه ليس له غاية تنتظر خبالف : قد جيري يف انون ، وقد يقال : "الرفعة 
واألشبه إن كان القتل منها يف صورة اخلطأ منع اإلخراج يف احلال ، لعدم الفورية ، وإن كان يف صورة " : قال"الصيب 
كالعمد فيخرج منه خالف على أن ذلك جيب على الفور أم ال ؟  : فكذلك ، وإن قلنا  - وقلنا أنه كان خلطأ- العمد 

  ".كما هو مذكور يف كتاب احلج
 2]إذ[حاصل كالم ابن الرفعة أنه إذا كانت الكفارة على الرتاخي متنع الويل من الكفارة يف العتق ، وهذا فيه نظر : قلت 

أا أوىل كما يف كل واجب على الرتاخي ، : قد يقال  -حينئذ- ية وجوب التأخري ؛ بل املبادرة ال يلزم من عدمه الفور 
أنه ال جيب إال بالطلب طلبا - واحلالة هذه : وكما جيوز له أن يويف دينه ، وإن مل يطالب صاحب الدين بالوفاء ، وقلنا 

  .وإن كان يف صورة اخلطأ- حلال لرباءة ذمته ؛ فالذي أراه جواز إعتاق الويل من مال الصيب يف ا
والوجهان جاريان يف كل كفارة وجبت : "لو أفسد احلج ووجب القضاء ؛ فاألصح أنه على الفور ، قال القفال : ومنها 
  ....والكفارة بال عدوان على الرتاخي قطعا: قال " بعدوان
  ".ال جيوز للمسلم أن يدفع ماال إىل الكفار احملاربني: "قاعدة 



  ".إال يف ثالث صور: "خ أبو حامد قال الشي
  .وهي أكثر: قلت 
  .إذا أحاط العدو باملسلمني ، وفيهم ضعف عن مقاومتهم:  3منها

: ويف وجوبه وجهان : إذا كان يف يد الكفار أسرى من املسلمني ؛ فيجوز افتداؤهم منهم باملال ، قال الروياين : ومنها 
  كل ، أو جيب ؟هل جيوز له األ. أصلهما املضطر إىل امليتة

أن فداء األسري مستحب  - يف الرافعي والروضة وغريمها- إن كان حمل الوجهني يف اآلحاد فهو غريب ، وازوم به : قلت 
، وإن كان اإلمام فأغرب وأغرب بل الوجه اجلزم بالوجوب ، والتخريج على أكل امليتة ضعيف ؛ فإن فوات نفس املضطر 

 -  
_________  

  .مسائل" أ"يف  1
  .فإن" ب"يف  2
  .فمنها" ب"يف  3
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  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

أسهل يف نظر الشرع من بقاء املؤمن حتت ذل األسر يف أيدي الكفار ؛ وال سيما من خيشى عليه فتنة - على اإلميان 
  .الدين
  .فر افتد نفسك بكذا ففعل ، لزمه ما التزمأطلقين على كذا ففعل ، أو قال الكا: لو قال األسري للكافر : ومنها 
على قول -مسلمة يف زمن اهلدنة وكانت مزوجة فيهم ؛ فإن اإلمام يغرم مهرها  - من الكفار-إذا جاءت امرأة : ومنها 
  .والصحيح خالفه - ضعيف
  .اقده على ذلك جازأدلك على قلعة كذا على أن تعطيين منها كذا ؛ فع: ؛ فإن قال كافر لإلمام  1مسألة العلج: ومنها 
ذكرها القاضي احلسني ، وتبعه كثري من اخلراسانيني منهم الغزايل يف كتاب الكفارات ، والرافعي يف باب الردة ما : قاعدة 

  .يصري الكافر به مسلما إذا اعتقده- يصري املسلم به كافرا إذا جحده 
 2]فإنا ال حنكم[اهللا صلى اهللا عليه وسلم عيسى رسول : اليهودي إذا قال : إال يف مسألة وهي : "قال القاضي 

  .يقولون به ، واملسلم إذا جحد نبوة عيسى ، كفر - وهم النصارى-بإسالمه ؛ ألن قوًما من الكفار 
ويف مسألة اليهودي قول أنه إذا أقر برسالة عيسى عليه السالم جيرب على اإلسالم ؛ ألن املسلم لو جحد رسالته  : قلت 
ال إله إال : وإن قال - بأن اليهودي ال حيكم بإسالمه  - قبله- ن نقل البغوي ، وقد جزم البغوي حكاه الرافعي ع- كفر 

  .حىت يقر بأن حممدا رسول اهللا ، ونقله عنه الرافعي - اهللا



ال : حممد رسول اهللا كقول اليهودي : الذي يعتقد أن رسالة نبينا صلى اهللا عليه وسلم خاصة -واعلم أن قول النصراين 
  . اهللاإله إال
من ملك العفو عن القصاص يف النفس ، ملك العفو عن املال إال أن يثبت القصاص دون املال ؛ وذلك يف : فائدة 

ال يثبت قصاص ميتنع االنتقال عنه إىل املال إال يف مسائل حصرها اجلرجاين يف أربع : مسائل ، ولك أن تقول 
  .3]مسائل[

  .مث سرى القطع إىل النفس ؛ فليس له بعد ذلك إال القتل ، وال دية له إذا قطع يدي رجل فاقتص منه فيهما: منها 
_________  

  .الصلح" ب"يف  1
  .فإنه ال حيكم" ب"يف  2
  ".ب"سقط يف  3
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لعفو على مال ؛ إذ ال يثبت له عليه إذا كان لرجل عبدان فقتل أحدمها اآلخر ، فللسيد أن يقتله ، وليس له ا: ومنها 
  .إال يف الكتابة 1]مال[

قطع يهودي يدي مسلم فاقتص منه فيهما مث سرت إىل نفس املسلم ؛ فلوليه أن يقتص من اليهودي ، وليس له : ومنها 
لة األوىل ألنه قد أخذ يدي اليهودي بإزاء يديه ؛ فلم يبق له شيء من الدية وكاملسأ - على األصح-أن يعفو على مال 

  .ويف الوجه اآلخر له ثلثا الدية ؛ ألنه يثبت له دية املسلم ، وقد أخذ يدي يهودي ، فقيمتهما ثلث الدية ، قيبقى الثلثان
  .هذا الوجه هو الذي صححه الرافعي والنووي: قلت 
منها ، وليس له أن  أن تقطع امرأة يدي رجل فيقتص منها فيهما مث يسري القطع إىل نفسه ، فلوليه أن يقتص: ومنها 

  ".وصحح الرافعي والنووي أن له نصف الدية"يعفو على مال يف األصح عند اجلرجاين 
هذا ما استثناه اجلرجاين وال خيفى أنه يف الصورة األوىل يثبت له أن يعفو على الدية ؛ ولكنه اختار القصاص ، فسقطت 

قصاص ثبت وال دية معه بالكلية فيما إذا قطع يدي شخص  2وميكن أن يصور. الدية ، ومل يعد ملا صارت اجلناية نفًسا
  .مث حز رقبته ؛ فحز الرقبة موجب القصاص دون الدية ؛ ألا ثبتت بقطع اليدين ، فلما صارت اجلنابة نفسا سقطت

  .مث اعلم أن وراء ما ذكر اجلرجاين صورًا
على ما اقتضاه إيراد - أرجحهما : لدية وجهان ويف ا - على األصح-إذا قتل املرتد مرتًدا فإن القصاص واجب : منها 

  .الرافعي عدم الوجوب
  .إذا قتل ذمي مرتدا ؛ فاألظهر القصاص وعلى القول بوجوبه فال دية على األصح: ومنها 



العبد املرهون إذا جىن على طرف سيده ، فلسيده القصاص ، والصحيح أنه ليس له العفو على مال ؛ ألن السيد : ومنها 
  ".له العفو على املال ويتوصل به إىل فك الرهن: "له على عبده مال ، وقال ابن سريج ال يثبت 

  إذا باع أحد: وهنا سؤال حسن نتوصل إىل ذكره بذكر مسألة ترشد إليه فتقول 
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  ".قصاص"زيادة " ب"يف  2
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فباع أحدهم نصيبه من أحد شريكيه  - كما إذا كان العقار بني ثالثة أنفس أثالث- نصيبه من العقار ألحدهم  الشركاء
له أخذ مجيع الثلث ، ألنا : "فلآلخر أخذ السدس فقط كما لو كان املشرتى أجنبًيا هذا هو الصحيح ، وقال ابن سريج 

  .فسه ملك نفسهله أن يأخذ من ن 1لو جعلنا للمشرتي أن يأخذ بالشفعة كان
ال يثبت له دين على عبده ، : بأن له أن يأخذ من نفسه وقالوا يف الرهن  - هنا-كيف قال األصحاب : فإن قلت 

؛ وإمنا له دفع الشريك عن " إن له أن يأخذ من نفسه" - هنا-مل يقل األصحاب : وكيف عكس ابن سريج ؟ قلت 
، ولو أخذه الشريك لتضرر ، ودفعه الضرر عن نفسه فاألخذ  األخذ عن نفسه ؛ ألن الشفعة إمنا ثبتت لدفع الضرر

يف - ممكن وهناك يلزم ثبوت املال له على ملكه ، وهو مستحيل ، وابن سريج عكس ، وهو على طريقه واضح ألنه يقول 
يثبت له هو فلذلك منع وأما يف اجلناية ؛ فألنه لو مل  3]تصويره[ 2]على[- أنه يلزم منه أن يأخذ من نفسه : الشفعة 

  .ذلك األذى إىل حصول احملذور وهو فوات حق اجلناية بالكلية ، ويقدم املرن
ومن األقيسة اجللية الكلية يف قواعد الشرع أن من متلك "قال اإلمام يف كتاب الصداق يف الكالم على التفويض : قاعدة 

  ".متضمنا إسقاط العوض إسقاط العوض بعد ثبوته له ، إذا سقط على إتالف املعوض كان تسليطه عليه
عوًضا ، وكذلك إذا قال  - اآلذن- اقتله ، فقتله ، مل يلزم القاتل للمالك : إذا قال مالك العبد إلنسان : ولذلك نقول 

  .للجاين اقطع يدي ، فإذا قطعها ، مل يلزم عوًضا
إذا وطئها ال : ال ميتنع أن نقول  طأين وال مهر عليك ، أنه: إن املفوضة إذا قالت لزوجها : ذكرها توجيها لقول القاضي 

أذنت لك يف مجاع هذه  4]الراهن للمرن[على قول الشافعي فيما إذا قال  -هذا-وخرج القاضي : قال "جيب املهر 
  ".اجلارية املرهونة ، فواقعها ظانا احلل ، فال مهر

  .يف مسائل - هنا- وليقع النظر : قلت 
وهي . بئرًا ومنعه املالك من طمها أن منعه ليس رضا ا ، وخالفه املتويلذهب اإلمام فيما إذا خفر الغاصب : منها 

  .قضية هذه القاعدة



_________  
  ".لكان"يف ب  1
  ".على ما"يف ب زيادة  2
  .يصوره" ب"يف  3
  ".تقدمي وتأخري"يف ب  4
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  .مع أنه سلطه على إتالف املعوض - آلخر يف وطء اجلارية املشرتكة ، مل ميتنع املهرلو أذن أحد الشريكني ل: ومنها 
  .مع ما فيها من أن املأذون فيه ليس حمض حق اإلذن- هذه تستثىن من القاعدة : قلت 

  : قاعدة 
  ".االعتبار يف تصرفات الكفار باعتقادنا ال باعتقادهم"

يف كتاب كشف الغمة باألول ،  -ل عليه فروعهم ، وجزم الوالد رمحه اهللاكما تد- خالفا ملالك رمحه اهللا وبعض أصحابنا 
" : قال"أن اعتقادهم يؤثر يف حل وال حرمة وال ملك وال عدم ملك -يثبت لنا قط يف مسألة من املسائل  1]ال: [وقال 

وحنن نرى حله ،  - بلكاإل-على الكتايب لو ذبح حيوانًا يرى حترميه  - 2]رضي اهللا عنهم[وقد نص الشافعي واألصحاب 
وتردد العلماء يف أن ذلك : وهذا مما يدل على أنه ال اعتبار باعتقاده أصال قال " : قال: "جاز لنا أكله ؛ خالفا ملالك 

وكالم : عليهم ؛ ألنه قد نسخ قال  3]حراما[بل يكوم مل يؤمنوا ، أو ال يكون  - ال بشرعهم-يكون حراما عليهم 
  : وعلى القاعدة يتخرج مسائل . يقتضي الثاين ، وأطال الشيخ اإلمام يف تقرير القاعدة 4]رضي اهللا عنه[الشافعي 

ال يؤخذ ، : يؤخذ ، وقال أصحابنا : إذا أتانا الذمي مبا نتيقن أنه من مثن مخر عن اجلزية ، قال مالك رمحه اهللا : منها 
حبضرته ، وقبض مثنها ودفعه إىل املسلم عن دينه ،  وحكوا وجهني فيما إذا كان ملسلم على ذمي دين ؛ فباع الذمي مخرا

أنه ال جيرب ؛ بل ال جيوز له - " رمحهم اهللا"الرافعي والنووي والوالد -هل جيرب على قبوله ؟ أصحهما عند املشايخ الثالثة 
إا من : ني إذا قال وقطع به الغزايل وجعل حمل الوجه: قال  5"]األم"قال الوالد رمحه اهللا ورأيته منصوًصا يف [القبول ، 

، مث جعل الشيخ اإلمام الوجهني خالفًا يف أنه " قال الشيخ اإلمام والصواب إثبات الوجهني"مثن مخر ؛ ألنه قد يكذب 
األصح أن مثن مخر ال ميلك وال جيوز قبوله ، وينبغي إجراء الوجهني يف الذمي حيضر : "هل متلك تلك الدراهم ، وقال 

  ."مثن اخلمر عن اجلزية
  ممنوا ، أي ملصوق الكبد 6]فوجده[إذا ذبح الكافر حيوانا وفتش كبده : ومنها 

_________  
  ".مل"يف ب  1



  ".ب"سقط يف  2
  ".حمرما"يف ب  3
  ".ب"سقط يف  4
  .سقط يف ب 5
  ".فوجد"يف ب  6
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  .ال حيرم: ما عندهم ، وقال أصحابنا حيرم لكونه حرا: قال مالك . باألضالع
مل يقر ؛ ألن على اإلمام دفع قهر بعضهم  -وهم يعتقدون غصبها نكاًحا- لو غصب ذمي ذمية واختذها زوجة : ومنها 

بعضا ، خبالف احلريب واملستأمن ، فإن الصحيح التقرير ؛ إذ ليس فيه إال إقامة الفعل مقام القول ، بأشبه سائر وجوه 
  .الفساد

  .أقرب إىل هذه القاعدة - هذا- وقول القفال " ال يقر ؛ إذ ال عقد: "ال القفال وق
بني ما اعتقدوا إباحته كالبقر والغنم أو حترميه كاإلبل ، خالفًا ملالك  - يف حل ذبائح أهل الكتاب- ال فرق عندنا : ومنها 

  .رمحه اهللا
اهللا ومن النصارى أن املسيح ابن اهللا أو ال كما قال  وقد قدمنا للمسألة وال بني من يعتقد من اليهود أن عزيرًا ابن

وهو األظهر عندي ، وبه : "أنه ال حتل ذبائحهم قال - األكثرون من أصحابنا فيما نقل املاوردي ، وحكى وجًها آخر 
  ".أقول ؛ ألن هؤالء كاملرتدين فيما بني اليهود والنصارى وليس هذا من أصل دينهم احلق

  : سائل ويستثىن من القاعدة م
وإن كان إسالمها قبل - نكح مشركة مفوضة ، وهم يعتقدون أن ال مهر للمفوضة حبال مث أسلما فال مهر : منها 

  .الدخول ؛ ألنه استحق وطا بال مهر
  : قاعدة 

له املماثلة يف القصاص مرعية مبعىن أن من قتل بفعل من األفعال ؛ فويل الدم باخليار بني أن يستويف بالسيف أو مبثل فع
وهذه قاعدة بالغ أصحابنا يف احملافظة عليها ؛ حبيث انتهوا إىل أن قالوا إنا إذا قلنا يستويف القصاص يف اجلائفة ؛ فلو قال 

أجيفة مث أعفو عنه إن مل ميت مل ميكن ؛ وإمنا ميكن إذا قال أجفته مث أحز رقبته ، وهذا مشهور يف املذهب رأيت 
رضي اهللا عنه ، ولوكانت املسألة : م ففيها قبل والة القصاص ما نصه قال الشافعي الشافعي رضي اهللا عنه عليه يف األ

حباهلا فجرحه جائفة مع قطع يديه ورجليه ؛ فمات فقال ورثته فجرحه جائفة وال نقتله مل يرتكوا ؛ وذلك أم إمنا يرتكون 
  .ن وإياه انتهىأما ما ال يقاد فال يرتكو . 1]اجلناية[إذا قالوا نقتله مبا يقاد منه يف 



ولو أجافه أو قطع ذراعه فمات كان لوليه أن يفعل مثل ذلك : وكذلك هو يف خمتصر املزين قال الشافعي رضي اهللا عنه 
  وأما على أن ال يقتله فال يرتك وإياه انتهى وأنت إذا وقفت. على أن يقتله

_________  
  ".ب"سقط يف  1
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على هذين النصني وتصفحت كتب األصحاب وتعاليق املشايخ ، مث رأيت الرافعي قد اقتصر على عزو املسألة إىل 
  .ذيب البغوي قضيت العجب من ذلك

  .وإذا عرفت هذا فيستثىن من القاعدة مسائل ضابطها أن تؤدي املماثلة إىل حمذور شرعي
  .الذكر 1]تشبه[السيف ال خبشبة القتل باللواط األصح يستويف ب: منها 

  .اخلمر كذلك: ومنها 
  .السحر: ومنها 
  .البول: ومنها 
  .إذا قتله بسيف مسموم بقيت ومينع من الغسل والدفن ؛ ففي القصاص مبثله احتمال وجهني للماوردي: ومنها 
لراجع أو يتعني السيف أو رمجه إذا شهد أربعة على حمصن بالزنا فرجم ، مث رجعوا أو واحد منهم ؛ فهل يرجم ا: ومنها 

  .فيه وجهان ؛ حكامها القاضي احلسني يف باب حد الزنا
إذا ذبح كالبهائم فهل يفعل به مثل ذلك ذكرت يف كتايب التوشيخ أن املاوردي يف احلاوي وغريه اقتضى إطالقهم : ومنها 

أما إذا فعله فاملماثلة . اجلاين قد فعل ذلك على ما إذا مل يكن 2]عندي[عدم ذلك ملا فيه من هتك احلرمة ، وأنه حممول 
جائزة ، وأقول اآلن حيتمل ختريج وجهني يف ذلك فيما إذا قتله مبسموم ومينع من الغسل والدفن ملعارضة حق اهللا تعاىل ؛ 

  .فإن هتك احلرمة حق اهللا وقد ى الشرع عن املثلة لذلك
  : قاعدة 

  .اية جانيها إال يف فرعني ال أحفظ هلما ثالثًاجبن 3]مطالب[من ال مدخل له يف اجلناية ال 
العاقلة يف ضمان الدية ؛ غري أن الدعوى بالدية الواجبة عليهم تكون على اجلاين ال عليهم مث هم مطالبون بعد : أحدمها 

قتضى ثبوا على اجلاين كذا رأيته مصرًحا به يف كتاب أدب القضاء البن القاص يف باب صفة اليمني على البت وهو م
وإذا أقسم السيد فإن كانت الدعوى : قول الرافعي يف أثناء النظر الثاين يف القسامة من باب دعوى الدم ؛ حيث قال 
  على حر أخذ الدية من ماله يف احلال إن ادعى العمد احملض وإن ادعى اخلطأ

_________  



  ".ب"سقط يف  1
  .عندي حممول" ب"يف  2
  .يطالب" ب"يف  3
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  .انتهى. أو شبه العمد أخذها من عاقتله يف ثالث سنني
قد قال الرافعي بعد ذلك بنحو ورقتني مطلق القتل ال يفيد : فجعل الدعوى على اجلاين واملطالبة خمتلفة ؛ فإن قلت 

  .ال بد من ثبوت كونه خطأ أو شبه عمد مطالبة القاتل ؛ بل ال بد من ثبوت العمدية وال مطالبة العاقلة بل
كالمه هذا يف املطالبة بالواجب ليستويف منه وهناك يف املدعى عليه ويشبه أن خيرج مسألة الدعوى على أن الدية : قلت 

  .جتب على اجلاين ابتداء مث حتملها العاقلة أوعلى العاقلة ابتداء ويف ذلك وجهان
  .ويقال قوالن: قال الرافعي 

منا جعلهما الرافعي وجهني ملا حكاه عن اإلمام من قوله ليس تردد القول مأخوًذا من نص صاحب املذهب ؛ وإ: قلت 
ولكنه مستقي من تصاريف كالمه يف التفريعات ، قال اإلمام يف النهاية ونظريه كثري ؛ فإن النقل تارة لفظا وتارة من جهة 

  .املعىن واالستنباط انتهى
منصوصان يف األم مث قال اإلمام ، وقد قدمنا مثل هذا الرتدد يف زكاة الفطر إذا أداها الغري عن  بل مها: وقال ابن الرفعة 

  .الغري وأشرنا إىل قريب منه يف كفارة الوقاع يف ار رمضان تفريًعا على أجد القولني
ل أو احلرام حيلق رأس احملرم ويف تفاريع حلق احلالل رأس احملرم تردد يف مثل ذلك الفرع الثاين على قول هو احلال: قلت 

واحمللوق نائم أو مغمي عليه أو مكره ؛ فأصح القولني أن الفدية على احلالق والثاين على احمللوق ؛ ألنه املرتفق به وعلى 
  .هذا فقد طولب جبناية ما ال مدخل له فيها

لكن ذلك ألن الويل مدخال حيث أذن أما الصيب احملرم بإذن الويل إذا قتل صيدا فإن الضمان على الويل يف األصح ؛ و 
بقتل شخص والعبد جيين يف يد سيده حيث  1]األعجمي[ولو صح إيراد هذه الصورة لكان أوىل منها السيد بأمره عبده 

  يطالب سيده
_________  

  .األعمى" ب"يف  1
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  .مه يف اجلناية واملكره يكره إنسانًا على القتل ومسائل املتسبب مع املباشر كلهابأحد األمرين من الفداء أو تسلي
  : قاعدة 

  .1]يؤخذ[قال اجلرجاين كل قتل مضمون بأخذ ديته مضمون بالكفارة وكل قتل غري مضمون ال 
  : قاعدة 

  : ذكرها الرافعي يف اجلراح يف مسألة املبادرة ، ويف باب حد الزنا أيضا 
ا بعض العلماء وحكم حبل الوطء ا ؛ فالظاهر أنه ال حد على الواطيء بتلك اجلهة ، وإن كان ال كل جهة صححه

  .يعتقد احلل
وهذه القاعدة ذكرها اإلمام أيضا يف النهاية يف فصل مجع فيه تفاصيل املذهب يف الشبهات املؤثرة يف دفع احلدود ؛ فقال 

ة صار إىل تصحيحها واحلكم بإفضائها إىل اإلباحة صائر من أئمة القاعدة املعتمدة يف املذهب أن كل جه: ما نصه 
  .الشريعة ؛ فإذا حصل الوطء ا فاملذهب انتفاء احلد وإن كان املقدم عليها ال يرى استحالل الوطء بتلك اجلهة انتهى

يعتقد  2]وقد[إذن الراهن وقد أورد الرافعي يف باب الزنا أن املذهب وجوب احلد على املرن إذا وطئ اجلارية املرهونة ب
  .التحرمي واحملكي عن عطاء يف هذه الصورة اإلباحة

النقل عنه ، وإن قيل انعقد  3]وكأم يصححوا[قال الرافعي فقياس هذه القاعدة أن جيعل خالفه شبهة دارئة للحد 
  .ااإلمجاع بعده ؛ فهذا قد ذكر مثله يف نكاح املتعة فيلزم أن حيكم بوجوب احلد انتهى ملخصً 

وقد ذكر ابن الرفعة يف الكفاية والشيخ اإلمام يف باب الرهن من شرح املهذب أن النقل مل يصرح عن عطاء زاد الشيخ 
واحلد ال يدرأ باملذهب ؛ وإمنا يدرأ مبا يتمسك به أهل املذاهب من : اإلمام ، ولو صح فليس بشبهة لضعفه ، قال 

  .األدلة وليس لعطاء متمسك انتهى
ق وإن كان ظاهره خيدش يف القاعدة ؛ إذ يقال ليس كل جهة حللها بعض العلماء بشبهة بل كل جهة  وهو ح: قلت 

  كان ملستند القائل حبلها بعض القوة ، وهذا هو
_________  

  .يوجد" ب"يف  1
  .وهو" ب"يف  2
  .مل يصححوا" ب"يف  3
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ذ الضعيف ال يلتفت إليه ، وقد سبق اإلمام رمحه اهللا يف النهاية الشيخ اإلمام إىل هذا ؛ فقال بعد أن ذكر الصواب فاملأخ
  .ما نقلناه عنه يف هذه القاعدة وبعد أن حكى قوًال للشافعي أن الوطء يف املتعة ممن ال يستحله يوجب احلد

ب احملرمة ما نصه والتثريب عندنا أن كل عقد ليس فساده من يف األمالك املقرتنة باألسالي 1]القدمي[إنه قريب من : وقال 
املظنونات ، وإن عزي إىل بعض األئمة ؛ فيجري هذا القول فيه ونكاح املتعة منه ؛ فإن الذي استمر عليه مذاهب علماء 

ميكن القطع األمة أن نكاح املتعة أبيح ، مث نسخ ، وقد قيل رجع ابن عباس عما ينسب إليه من إباحته وكل عقد ال 
بفساده ويلحق الكالم فيه باملظنونات ؛ فهو شبهة لدرء احلد كمذهب أيب حنيفة يف نكاح بال ويل ، ومذهب مالك يف 

  .انعقاده بغري شهود وال جيري القول الذي ذكرناه يف هذا الصنف انتهى
للقطع ال يعترب خالفه ، وينبغي أن وحاصله أن املخالف يف أمر مظنون يعترب خمالفته واملخالف يف أمر مقطوع أو مقارب 

يكون الضابط ما ينقض فيه قضاء القاضي ؛ فكل ما ال ينقض يكون عذرًا ، وكل ما ينقض ال يكون عذًرا ، وأما قول 
انعفد اإلمجاع بعد عطاء ؛ فقد قيل مثله يف نكاح املتعة بن ابن عباس ؛ فأىن يستويان وعطاء مل يثبت : الرافعي إنه قيل 

  .ه وابن عباس ثبت عنه ؛ ولكن قيل رجع واألصل عدم رجوعه فاعتبار خالفه مستمر على األصلالنقل عن
وأما عطاء فاألخذ بقوله أخذ مبا مل يثبت ، ودل االتفاق بعده على عدمه فتأمل ذلك ، فيه يندفع كالم الرافعي ، وأيًضا 

ال يلزم من عدم اعتبار األضعف عدم اعتبار فمتمسك ابن عباس على اجلملة أقوى من متمسك عطاء أو أقل ضعًفا ؛ ف
  .ومن مسائل القاعدة. الضعيف ، وهذا مستمد من قول الشيخ اإلمام احلد ال يدرأ باملذاهب إىل آخره

ال حد فإن يف  2]ومودع البدائع: [وجب احلد ، وقال الروياين يف مجع اجلوامع : إذا نكح جموسية أو وثنية قال البغوي 
  .نكاحها خالف

وكأنه فهم أن ما أشار إليه الروياين من اخلالف بني : وهذا هو القياس إذا حتقق اخلالف قال ابن الرفعة : الرافعي  قال
  .األئمة ال بني أصحابنا ، وليس األمر كذلك ؛ ألن بعض أصحابنا جوز نكاح اوسية

_________  
  .املنقول القدمي" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
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، وليس يف الكالم ما يرشد إليه ،  1]ال بني أصحابنا[ما أدري من أين له أن الرافعي فهم أن اخلالف بني األئمة : قلت 
وكأن ابن الرفعة استبعد أن يكون الرافعي فهم أن اخلالف بني أصحابنا ، مث يقال معه بوجوب احلد ؛ فإن اخلالف 

من اخلالف غري املذهيب ، وهذا غري الزم ؛ بل قد يكون خالف مذهيب يف غاية السقوط واألقوال الشاذة ،  املذهيب أقوى
قد تكون يف املذهب كما قد تكون خارجة ، وممن ذهب إىل أن للحاكم أن يزوج احلرة اوسية من أصحابنا القدماء 



  .لعبادي يف الطبقاتاإلمام أبو بكر الفارسي صاحب عيون املسائل ؛ نقله أو عاصم ا
  : قاعدة 

من أتى معصية ال حد فيها وال كفارة عزر ، كذا قال صاحب التنبيه وتبعه الرافعي والنووي وغريمها ، ومل يشرتط املاوردي 
  .والغزايل ابتغاء الكفارة وتبعهما صاحب التعجيز

 حد فيها وال كفارة ، ويستثىن من وقد اشتملت هذه القاعدة على ثالث دعاوى ؛ إحداها تعزير ذي املعصية اليت ال
  : ذلك مسائل 

ألن الضرب باملربح مهلك فال سبيل : ما ال يفيد فيه إال الضرب املربح على ما حكاه اإلمام عن احملققني ؛ قال : منها 
، وهو إليه وغريه ال يفيد ؛ فال يفعل وجرى يف الروضة على هذا ، وحذف حبثا للرافعي صحيًحا أرى أنه عمدة املذهب 

  .أنه يشبه أن يضرب ضربًا غري مربح إقامة لضرورة الواجب وإن مل يفد
ويشابه قول احملققني ما نقله الرافعي عن اإلمام فيمن قتل حنيًفا بضربات تقتل مثله غالًبا وتيقًنا أو ظنا ظًنا مؤكًدا : قلت 

يضرب تلك الضربات ؛ ألا ال تقتله وإمنا  أن اجلاين يف جسمه وقوته ال يهلك بتلك الضربات أن الوجه القطع بأنه ال
يراعي املماثلة إذا توقعنا حصول االقتصاص بذلك الطريق فيعدل إىل السيف هنا ابتداء ، وكذلك يشاه ما قال صاحب 

 التتمة من أن موضع اخلالف يف أنا هل ابتداء استعمال خشبة فيمن قتل باللواط فيما إذا كان موته متوقًعا من املقابلة
  .أما إذا مل نتوقع وكان موت اين عليه لطفولية وحنوها فال معىن للمقابلة. مبثل ما فعل

إن األولياء ال يعزرون على الصغائر بل تقال عثرام وتسرت : قال شيخ اإلسالم عز الدين بن عبد السالم : ومنها 
  .زالم

_________  
  ".ب"واملثبت من " أ"سقط يف  1
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وهو يشهد ملا قاله ابن عبد السالم ما رأيته يف الشامل البن الصباغ يف باب جامع السري فيما إذا كتب بعض : ومنها 
إن كان فاعل هذا من ذوي اهليئات عذر ومل يعزر : املسلمني إىل املشركني خبرب اإلمام أن الشافعي رضي اهللا عنه ، قال 

  .ث حاطب بن أيب بلتعةحلدي
  .حكى ابن الرفعة وجًها أن قاذف ولده ال يعزر: منها 

من وطئ امرأته يف دبرها ؛ فإنه ال يعزر يف أول مرة ؛ فإن عاد عزر نص عليه الشافعي رضي اهللا عنه وذكره : ومنها 
  .صاحب التهذيب والروياين

وة احلمى الذي محاه اإلمام ؛ فرعى ما شيته أنه ال يعزر قال القاضي أبو حامد املروزي فيمن دخل من أهل الق: ومنها 



  .مع كونه عاصًيا
  .على وجه إذا وطئ السيد املكاتبة ال يعزر وإن علم التحرمي: ومنها 
  ما أطلقوا أن الزكاة جيب دفعها إىل اإلمام اجلائر بعد طلبه بال خالف ، وإنه إذا غلها من اجلائر مل يعزر ؛ : ومنها 

إن أوجبنا الدفع بعد الطلب فغلها ينبغي : طالقني أنه يعزر على هذه املعصية ؛ لكن الوالد رمحه اهللا يقول فيجمع من اإل
  .أن يعزر

  : أن مىت كان يف املعصية حد أو كفارة ينتفي التعزير ، وهذه تستثىن منها مسائل : الدعوى الثانية 
العقوبة والكفارة ؛ ذكره صاحب التهذيب والعقوبة هي  من أتى يمة يف رمضان ؛ فإنه جيب عليه مع القضاء: منها 

  .التعزير ؛ ألن الصحيح أنه ال حد على واطئ البهيمة
اجلماع يف ار رمضان ؛ فإن فيه مع الكفارة التعزير ، قال ابن يونس يف شرح التعجيز وعبارته يعزر املفطر ولو : ومنها 
  .انتهى. املفكر

  .حب التهذيبوأرى أنه أخذه مما حكيناه عن صا
عز الدين ابن عبد السالم يف القواعد ، : اليمني الغموس جيب فيها التعزير يف الكفارة ؛ قاله شيخ اإلسالم : ومنها 

جلرأته على ربه والكفارة ملخالفة موجب اليمني ، وإن  : والشيخ تقي الدين ابن الصالح يف فتاويه ، قال ابن عبد السالم 
  .كان مباًحا أو مندوبًا

  .فاالستثناء حاصل بكل حال: ت قل
  قال ابن عبد السالم أيضا من زنا بأمة يف جوف الكعبة وهو صائم معتكف: منها 
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  .، ولزمه العتق والبدنة واحلد للزنا والتعزير لقطع الرحم وانتهاك حرمة الكعبة 1حمرم أمث
  .لصباغ يف أوائل اجلراح كل مكان قلنا ال جيب فيه القصاص ؛ فإن القائل يعزر ويلزمه البدل والكفارةقال ابن ا: ومنها 
قال الفوراين بقطع يد السارق ويعزر أيًضا قال جملي يف الذخائر ؛ فإن أراد بالتعزير تعليق يده يف عنقه فحسن أو : ومنها 

  .غريه فمنفرد به
  .ال هو تتمة احلد ال تعزير كما هو وجه يف حسم اليد املقطوعة بالزيت املغليوإن أراد تعليق اليد فقد يق: قلت 
قال ابن داود يف شرح املختصر إذا قتل الرجل من زنا يأهله يف احلالة اليت هو فيها زان مل يعزر ، وإن اقتات على : ومنها 

  .اإلمام بل يعزر ألن الغيظ واحلمية محله عليه
 السنن أن الشافعي رضي اهللا عنه نص على أنه حيل له قتله واحلالة هذه فيما بينه وبني اهللا ونقل اخلطايب يف معامل: قلت 

  .2]غري األول[تعاىل ، وإن كان يقاد به يف احلكم ؛ فعلى هذا استثناء 



يعزر على والكالم فيه كالكالم يف هذه الصورة إذا استوىف ويل الدم القصاص بغري إذن اإلمام مل  3]غري ما تقدم: [ومنها 
  .وجه قال ابن الرفعة لعل مأخذه جتويز االستبداد

  .وقد ثبت يف التوشيح أن األمر كذلك فال استثناء: قلت 
  .الزيادة على أربعن يف اخلمر إىل مثانني تعزير على الصحيح واألربعون حد فاجتمعا: ومنها 
فاية أن األب جيب عليه بقتل ابنه الدية نص الشافعي رضي اهللا عنه كما حكاه ابن الرفعة يف حواشي الك: ومنها 

  .والكفارة والعقوبة
وإليه أشار ابن الصباغ بقوله الذي حكيناه عنه إن كل مكان ال جيب فيه القصاص يعزر القاتل ويلزمه البدل : قلت 

  .والكفارة
ى ذنوب مل تشرع فيها احلدود عرفناك أن املاوردي والغزايل مل يذكرا الكفارة وعبارة املارودي التعزير تأديب عل: تنبيه 

  وقريب منها عبارة الغزايل يف البسيط فال يرد
_________  

  .أمث سنة وستة أيام" ب" "أ"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  ".ب"سقط يف  3
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  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

الكفارة مث من ذكر الكفارة ال أدري هل يقتصر القول عليهما ما أوردناه على غريمها من الصور اليت اجتمع فيها التعزير و 
  .عليها أو يعمم كل غرم ؛ فيقول ال تعزير مع الغرم كفارة كان أو غريها

هذا هو األظهر فيما أفهمه ويرد حينئذ أيًضا مع ما قدمناه من أفطر عاصًيا يف رمضان بغري اجلماع ؛ فإن عليه مع 
ألا ملا وجبت على املرضعة مع كوا : هني ؛ كذا قال البغوي يف التهذيب قال القضاء والتعزير الفدية على أصح الوج

  .معذورة فإنه جيب على غري املعذور أوىل انتهى
والصحيح عند الرافعي والنووي والوالد رمحهم اهللا أن الفدية ال جتب ؛ فال إيراد إال على ما صحيح البغوي ؛ فإنه مجع 

  .دية غري الكفارةبني الفدية والتعزير ولكن الف
  : قاعدة 

  .الغري يقتل بقتله ومن ال فال 1]بقذف[قال بعض أصحابنا من حيد 
  : قاعدة 

فيما مجع من فتاوى القفال وغريه أن سقوط حد القذف عن القاذف وعدم حد الزنا على املقذوف ال جيتمعان إال يف 



  .مسألتني
  .قامت هي بينة أا عذراءإذا أقام القاذف بينة على زنا املقذوفة وأ: إحدامها 

والثانية إذا أقام شاهدين على إقرار املقذوف بالزنا ، وقلنا اإلقرار بالزنا ال يثبت بشاهدين ؛ ففي سقوط احلد عن القاذف 
  .وكان املراد ما سوى صورة التال عن ؛ فإن الزوجني إذا تالعنا اندفع احلدان: والظاهر سقوطه قال الرافعي  2]وجهني[

م البينة على إقرار املقذوف بالزنا سقط عنه احلد ؛ فلو رجع املقذوف عن اإلقرار سقط عنه حد الزنا وال يقبل ولو أقا
رجوعه يف حق القاذف ، وال يلزم وهذه مسألة أخرى اجتمع فيها سقوط حد القذف عن القاذف وعدم احلد على 

  .املقذوف
مع أنه ال حيكم بوجوب حد  3]ف وعدم احلد على املقذوفعن القاذ. [قال النووي مراد القفال ال يسقط حد القذف

الزنا إال يف املسألتني ؛ فال يراد عليه األخريتان ؛ ألنه وجب فيهما حد الزنا مث سقط بلعاما أو بالرجوع ، وهلذا قال 
سقط حد وعدم حد الزنا على املقذوف ومل يقل وسقوط حد الزنا ، كما قال وسقوط حد القذف ؛ فاحلاصل أنه ال ي

  .القذف وميتنع حد الزنا إال يف مسألتني وال يسقط حد القذف وحد الزنا إال يف أربع
_________  

  .تقتل" ب"يف  1
  .وجهان" ب"يف  2
  ".ب"سقط يف  3
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  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

 جوابه إال أن ملعرتض أن يقول الصورة األوىل من وقد دقق النووي يف: واملراد السقوط حيكم الشرع ال بعفوه وحنوه قلت 
صوريت القفال وجب فيها حد الزنا مث سقط ؛ فهي وزان صوريت الرافعي مث بتقدير أن مراده ما ذكره النووي ؛ فرد ما إذا 

؛ فإنه قذفه وطالبه املقذوف باحلد فادعى أن املقذوف زنا وطلب ميينه ، وقلنا بالصحيح أن حيلف فنكل فحلف القاذف 
ولك أن تقول للرافعي مل . يسقط حد القذف وال جيب حد الزنا على املقذوف ، ولذا لو قذف من ال وارث له على قول

اقتصرت على ما ذكرت من الصورتني مع وجدان ما ذكر فيما إذا شهد عليه أربعة بالزنا ؛ ولكنهم فسقه بفسق جمتهد 
ة ، وكذا لو ارتد املقذوف أو سرق بعد القذف على خالف فيهما فيه وكذا املقطوع به على األصح عند صاحب العد

  .وغري ذلك
  : قاعدة 

قال بعض أصحابنا كل وطء يعصي اهللا تعاىل به يبطل احلصانة وما ال فال وحكاه القاضي احلسني طريقة يف املذهب ؛ 
  .ولكنه منقوض بصور



ى ما حكاه الرافعي عن التهذيب ؛ ولكن ذكر أنه أعين لو كان املقذوف مفعوًال به يف دبره مل تبطل حصانته عل: منها 
وقد حكى القاضي احلسني يف باب الشهادة على احلدود : قلت . صاحب التهذيب رأى أنه يبطل به لوجوب احلد عليه

  .وجهني يف ذلك
  : قاعدة 

  .من وجب عليه القصاص يف النفس إذا فات ملوت وله تركة انتقل مجيع الدية إىل تركته
ال جيب يف إحدامها شيء ، وجيب يف األخرى نصف الدية ؛ فأما األوىل فهي إذا قطع . إال يف مسألتني: رجاين قال اجل

له قتله ، وإن مات فال شيء يف تركته ؛ ألنه ملا مات  1]ويل املقتول ومل ميت فإن[يدي رجل فسرى إىل النفس فقطعه 
  .فإن احملل ثبت له دية واحدة ، وقد أخذ يدين بقيمتهما

والثانية إذا قطع يد رجل ؛ فاقتص منه فسرى القطع إىل نفس املقطوع أوًال ، مث سرى إىل نفس اجلاين ؛ فإنه لو كان باقًيا 
  .نصف الدية ؛ ألنه قد استوىف منه يدا بقيمة نصف الدية 2]تركته[لكان يقتص منه وقد ثبت يف 

  : فائدة 
  .له دون غريه كل ويل القصاص إذا عفا وثبت له املال كان املال

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  .يده" أ"يف  2
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  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

  .قال اجلرجاين إال يف مسألة واحدة
وهي أن جيين رجل على عبد ويعتق العبد بعد اجلناية ، مث تسري إىل نفسه وأرش اجلناية مثل دية حر أو أكثر ؛ فإن ويل 

يار بني أن يقتص أو يعفو وإذا اختار املال كان لسيده دونه ؛ ألن اجلناية وجدت يف ملكه ووجب األرش حال العبد باخل
اجلناية ، مث ملا سرت إىل النفس ، وكان له من األرش مثل دية النفس مل جيب على القاتل أكثر من دية واحدة ؛ فكان 

  .ذلك للسيد
  : فائدة 

رجاين يف املعاياة والروياين يف الفروق إال يف ثالث مسائل ؛ فإنه جيب فيها أرش كسر العظم موجب احلكومة قال اجل
  .مقدر 1]مقدار[

  .كسر الرتقوة أو الضلع ؛ فإنه جيب فيه مجل على قول: أحدها 
والثانية كسر ظاهر السن دون سنخة ففيه مخس من اإلبل والثالثة من هشم ومل يوضح ؛ فعليه عشر من اإلبل على أحد 



هني ؛ ألن دية اهلامشة إمنا زيدت على دية املوضحة للهشم ، وقد وجد فيه مثل هذين الوجهني والذي أعتقد أن لفظ الوج
  .عشر من اإلبل ويف الوجه الثاين جتب احلكومة

ال أعرفه والصحيح املنصوص أن يف اهلامشة بال إيضاح مخسا من . [وجه احلكومة معروف ووجه عشر من اإلبل: قلت 
إذا نقل العظم من غري إيضاح ؛ فالواجب احلكومة أو عشر من اإلبل يف كتاب املعاياة  3؛ وإمنا القول فيما 2]اإلبل

  .والفروق غلط من الناسخ صوابه مخس والكالم يستقيم معه
  : فائدة 

  .ال جيب قذف الزوجة إال يف مسألة واحدة إذا ولدت ولدا اعتقده من الزنا
  : قاعدة 

لقاضي وما ال ينقض ، وقد تكلم فيها األصوليون والفقهاء مبا ال نطيل شرحه وحلول اإلمام يف فيما ينقض فيه قضاء ا
كل مسألة يتعلق القول فيها بالقطع ؛ فمن حاد عن : النهاية ضبطه بضابط غري معروف تفاصيله يف غاية العسر ؛ فقال 

ا جرى حكم احلاكم فيها مبذهب وهو يف مدرك الصواب نقض عليه حكمه ، وكل مسألة ال مستند هلا من قاطع ؛ فإذ
مث حقيقة القول يف هذا يستدعي اإلحاطة مبدارك القطع وال مطمع يف : حمل التحري ومساق الظن ؛ فال نقض قال 

  وذكر ما ال. اخلوض فيها إال على قدر احلاجة
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  .وإمنا القول بالعشر" ب"يف  3
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  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

تطيل به ونقتصر على كالم نفيس تلقفناه من أنفاس ذلك احلرب العامل الشيخ اإلمام رضي اهللا عن وأرضاه ، ومجعنا يف 
يف شرح املنهاج  1اجلنة وإياه على موائد فضله مبحضر من نبيه صلى اهللا عليه وسلم ومرأى ومسمع ، وقد ذكرناه

ي ؛ وحاصله أن العلم بعد احلكم مبقارنة ما يقطع بتقدميه على مستند احلكم موجب لنقضه والعلم مبقارنة ما البيضاو 
ومقارنة ما مينع احلكم بالشيء ومقابلة يوجب التوقف فيه للشيخ اإلمام رمحه اهللا فيه احتماالن : يظن تقدميه فيه وجهان 

ح له ما لو كان مقارنا ملنع احلكم ؛ فهو على أقسام أحدها أن يكون ، وبيان هذا القول أن احلاكم إذا حكم ، مث انقد 
أمرًا متجدًدا مل يكن حالة احلكم مثاله أن يباع مال يتيم بقيمته حلاجة وحيكم بصحة البيع ، مث تغلوا فرتتفع قيمته فال 

ر على يتيم أو آخر وقًفا فما قولكم فيمن أج: قلت . اعتبار هلذا ؛ ألن الشرط البيع بالقيمة ذلك الوقت ال بعده
مبقتضى قيمته يف احلالة الراهنة وحكم ا احلاكم ، مث ارتفعت يف أثناء املدة هل ينقض وينفسخ ، وإن قلتم بذلك فقد 



نقضتم بأمر متجدد ؛ وذلك هو مقتضى فتيا ابن الصالح فيمن استأجر شابًا بأجره مثله ، مث تغريت األحوال وطرأت 
  .ة املثل أنه يتبني بطالن العقدأسباب توجب زيادة أجر 

الصواب أنه ال ينقض ، وقد أفىت النووي خبالف ما أفىت به ابن الصالح وكالمه يف املنهاج صريح يف ذلك ؛ : قلت 
  .وإذا أجر الناظر فزادت األجرة يف املدة وأظهر طالب الزيادة مل يفسخ العقد يف األصح: حيث قال 
أن الشاهد مل يصب يف شهادته ؛ ألن تقومي املنافع يف مدة ممتدة إمنا يصح إذا قد استدل ابن الصالح ب: فإن قلت 

أما إذا مل يستمر فيتبني أن املقوم هلا مل يطابق تقوميه املقوم قال وليس هذا التقومي . استمرت احلال املوجودة حالة التقومي
  .السلع احلاضرة

لزيادة ؛ فلم يتبني بطالن شهادة الشاهد والقول بانفساخ العقد قلت التحقيق أن القيمة إن مل تتغري ولكن ظهر طالب با
إن القيمة ما تنتهي إليه الرغبات وهو شيء حكاه ابن أيب الدم وجًها ليس يف  : ضعيف ال وجه له إال قول من يقول 

، وكذا بعد  كالم ابن الصالح يف هذه احلالة وإن تغريت ، وفيها تكلم ابن الصالح فاإلجارة صحيحة إىل وقت التغري
  التغري فيما أعتقده ، وحيتمل على بعد أن يقال طرآن االرتفاع كأمر حادث يف العني

_________  
  .ذكر" ب"يف  1
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  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

عقود عليه ، املستأجرة ؛ فوجب الفسخ أو االنفساخ ، مث يف انعطافه على ما مضى ما يف الفسخ بعروض خلل يف امل
  .وبتقدير أن يعتقد ما قاله ابن الصالح ؛ فليس هذا أمرًا متجدًدا ؛ بل عنده أنه يتبني خطأ الشهود

الثاين أن حيكم باجتهاده لدليل أو أمارة مث يظهر له دليل وأمارة أرجح من األول ، وال ينتهي ظهوره إىل ظهور النص فال 
كم به ألن احلكم بالراجح وإن كان واجًبا لكن الرجحان حاصل اآلن ، وال اعتبار به أيًضا وإن كان لو قارن لوجب احل

ندري لو حصل ذلك االحتمال عنده حالة احلكم هل كان يكون عنده راجًحا أو مرجوًحا ، واالعتبار إمنا هو بالرجحان 
ا اعتقاد الرجحان ؛ فقد حال احلكم وال يلزم من الرجحان يف وقت الرجحان يف غريه لتفاوت الظنون حبسب األوقات وأم

  .يكون يف وقت قطعا رجحان أمر عنده يف املاضي وهو من األمور الوجدانية ليس مما حنن فيه نعم سيأيت قسم منه
  .ال اعتبار به ، وإن كان لو قارن ملنع احلكم 1]األوىل[الثالث أن يظهر دليل أو أمارة تساوي األول فبطريق 

ظًنا ال قطًعا كبينة الداخل ؛ فإن يف تقدميها على بينة اخلارج خالفًا ؛ فهو أمر مظنون  الرابع أن يظهر أمر لو قارن ملنع
جمتهد فيه ولكن احلاكم الذي يراه اجتهاًدا أو تقليًدا قاطع بظنه ووجوب العمل به ؛ فلو قارن لوجب احلكم به وهو يعلم 

للداخل ، مث حلت البينة ؛ فقد ظهر أمر لو قارن ملنع  من نفسه أنه ؛ إمنا حيكم به فإذا حكم للخارج معتقدا أنه ال بينة
ظنا والظن السابق معلوم اآلن ، وهذا هو اعتقاد الصواب الذي أشرنا إليه من من قبل ، وقد اختلف أصحابنا ها هنا يف 



ينة الداخل النقض على أوجه أصحها عند الرافعي والنووي والوالد رمحهم اهللا النقض ؛ ألن هذا احلاكم الذي عنده أن ب
مقدمة ملا حكم للخارج لعدم علمه ببينة الداخل كان كاحلاكم باالجتهاد مع وجود النص فكما ينقض بظهور النص 

ينقض بذلك ؛ ألنه عامل بظنه وبأنه إمنا حكم معتقدا عدم بينة اخلارج ؛ فهو قاطع مبا كان مينعه من احلكم لو قارن ووجه 
يس مقطوعا به كالنص ؛ وإمنا هو أمر اجتهادي فالنقض به كنقض االجتهاد عدم النقض أن تقدمي بينة ذي اليد ل

باالجتهاد وهذا هو الذي قال القاضي احلسني إنه الذي استقر عليه رأيه بعدما أشكلت عليه املسألة وتردد فيها نيًفا 
  .وعشرين سنة

  والوجه الثالث يف املسألة التفصيل بني ما قبل التسليم وبعده لتأكد احلكم
_________  

  .األول" ب"يف  1
  466|  403صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

بالتسليم وصورة املسألة كما بيناه إذا علم أنه إمنا حكم للخارج بناء على عدم بينة الداخل ؛ فإن احتمل أنه حكم ا 
  .ألصح ال ينقضبناء على تقدمي بينة اخلارج ، وكان من أهل الرتجيح ، أو أشكل احلال فا

اخلامس أن يظهر معارض حمض من غري مرجح كما إذا حكم للخارج ببينة ، مث جاءت بينة خلارج آخر فهذه البينة لو 
  : قارنت ملنعت احلكم للتعارض ؛ فإذا ظهرت بعد احلكم فلوالدي رمحه اهللا احتماالن 

ومال إىل ترجيحه قال كما ال حيكم إال مبستند ؛ أن يقال إنه لظهور األمارة املساوية فال ينقض به قطًعا : أحدمها 
  .ينقض إال مبستند 1]فال[

وذكرت يف شرح املنهاج أنه األرجح عندي أا ليست كاألمارة املساوية ألن مساواة تلك مظنونة ، وجيوز أن : والثاين 
لو ظهرت له وقت احلكم  تضعف يف وقت آخر ويستمر رجحان األمارة احملكوم ا لعدم الوثوق بالظن ، وجيوز أا

  .لكانت مرجوحة غري مساوية
وأما البينة إذا عارضت أخرى مبساواا معلومة مأنوس منها من الرتجيح ؛ فال يبقى الحتمال استمرار ذلك احلكم أو 

يوثق حبال اجلانبني خبالف األمارات اليت ال ] باستواء[غريه فريد األمر إىل ما كان عليه قبل ظهور احلكم ، ونقف لقطعنا 
وقد وجدت : إىل عدم استمرار األحكام وأن ال حيكم بشيء قلت  3]أدى[الظنون فيها فإنه لو مل ميض احلكم فيها 

هذين االحتمالني قولني من خمرجات ابن سريج ؛ إذ نقل الرافعي يف أواخر باب الدعاوى والبينات فيما إذا قال السيد 
لعبد والوارث هل مات مقتوال أو حتف أنفه وأقام العبد بينة أنه قتل يف ا 4]بعده[لعبده إن قتلت فأنت حر وتنازع 

رمضان فحكم القاضي ا ، مث شهد شهود أنه مات يف شوال عن ابن سريج ختريج قولني يف نقض احلكم وتنزيله منزلة 
النقض ويصري األمر  ما لو شهدت البينات مًعا ، وشبه ذلك ما إذا بان فسق الشهود وقد يرى هذا التشبيه إىل ترجيح



على ما كان عليه قبل احلكم واقتضى ظاهر كالمه أن املسألة فيها نزاع بني ابن الصالح والوالد رمحهما اهللا وهي ملك ، 
واحتيج إىل بيعه على يتيم فقامت بينة بأن قيمته مائة ومخسون فبيع ا وحكم بصحة البيع مث قامت بينة أخرى أن قيمته 

  ابن الصالح بعد التمهل أياما إنه ينقض 5]لفقا[حينئذ مائتان 
_________  

  .ال" ب"يف  1
  .غري واضحة" ب"يف  2
  .وأتى" ب"يف  3
  ".ب"سقط يف  4
  .قال" ب"يف  5
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  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

  .احلكم ويشبهه مبا قطع به صاحب املهذب من أنه لو حكم للخارج على صاحب اليد ببينة
فإن احلكم ينقض ، وقال الوالد رمحه اهللا ال ينقض وصنف يف املسألة كتابًا مساه املعارضة يف البينة املتعارضة ، وذكر أن 
هذا ليس كمسألة صاحب املهذب ؛ فإن النقض هناك ملعارضة بينة راجحة وال يلزم من النقض باألرجح النقض باملثل 

ض ا لرتجحها باليد أو باليد لرتجحها ا أو مبجموعها ، وعلى كل من وبينة ذي اليد فيها احتمال أن يكون النق
التقادير الثالثة ال تكون العلة موجودة يف املسألة اليت قاسها ابن الصالح فقياسها عليها غري صحيح لعدم االشرتاك يف 

  : الثة أوجه العلة على هذه التقدير الثالثة وهذا فرق صحيح ، وقد قدمنا يف ومسألة صاحب املهذب ث
وال شك فيما ذكره الشيخ اإلمام ؛ غري أين أعجب من عدم إملامه ذين القولني اللذين خرجهما ابن سريج ومها عني 
مسألته ، ومسألة ابن الصالح وأعجب من ابن الصالح أيًضا يف ذلك ومها نص مسألته ؛ فليعجب من حربين كبريين 

ا مسألة وأداراها يف دوريتهما ومتهال فيها أياًما وهي مسطورة يف الرافعي مل يقنع بني وفاما فوق املائة سنة ترددت بينهم
فيها بوجهني ؛ بل بقولني خرجهما شيخ املذهب فلهما دائران يف الوجود بقريب من مخسمائة سنة األمر السادس أن 

؛ وإمنا نقضه بالدليل القاطع  يظهر نص أو إمجاع أو قياس خبالفه فينقض احلكم ؛ ألن ذلك مقطوع به فلم ينقضه بظن
على تقدمي النص واإلمجاع والقياس اجللي على االجتهاد ؛ فهو أمر لو قارن العلم به لوجب تقدميه قطًعا فلذلك نقض به 

فإن أرادوا به : وما ذكرناه من النقض عند خمالفة القياس اجللي ذكره الفقهاء وعزاه الغزايل يف املستصفى إليهم ، مث قال 
و يف معىن األصل مما يقطع به ؛ فهو صحيح وإن أرادوا به قياًسا مظنونًا مع كونه جلًيا فال وجه له ؛ إذ ال فرق بني ما ه

وجزم الشيخ اإلمام يف خمالف ليس على اإلطالق بل ال بد أن يكون : قلت . ظن وظن وهذا يف تبني خطأ سنذكرها
، ولعله أشار بالظن احملكم إىل ما قاله اإلمام يف النهاية أنه إذا خالف الظن املستند إليه ظنا حمكًما كذا صرح به الرافعي 



خربًا صحيًحا نقله اآلحاد أو قياًسا جلًيا ؛ فقد يفضي األمر إىل النقض وذكر ما حاصله فيما فهمته عنه أن خرب الواحد 
 ا ؛ فاحلاكم خبالفه ينقض حكمه ومثل لذلك إن مل يقبل التأويل أو كان تأويله يف مقام التأويالت البعيدة اليت ال مباالة

  والذي أقوله أن خمالف خرب الواحد إن: قلت . خمالف حديث ذكاة اجلنني ذكاة أمه وخيار الس واملصراة والعرايا
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ي أن ينظر يف القياس الذي حكم به فإن كان حبيث ال كان ممن يرى تقدميه على القياس فالنقض عليه ظاهر ؛ وإال فينبغ
ال نص إال فيما ال : يقدم هو عليه خرب الواحد فال وجه للنقض ، وقد جيمع هذا كله قول الشيخ اإلمام النص ، ويقال 

عتقده يقبل التأويل وال يعارضه قياس يكون مقدًما عليه عند من حكم به ، وأما خمالف القياس اجللي ؛ فإن كان ممن ي
حجة ، وكان الظن املستتار منه أقوى مما حكم به ؛ فال شك يف النقض ولعل هذه الصورة هي مراد من ينقض يف 

القياس اجللي ، ولذلك شرط الرافعي أن يكون الظن املستتار منه حمكًما ، وإن كان ممن ينكر القياس رأًسا فأتكلم عليه 
  .يف فصل خيصه

  : فائدة 
ه اهللا يقول وذكره يف كتاب املعارضة إمنا ينقض لتبني خطأ به واحلاكم منصوب ؛ ألن حيكم حبكم كان الشيخ اإلمام رمح

الشرع وأحكام الشرع منوطة بأسباب تتعلق بوجودها ووجودها يثبت عند احلاكم بطريق شرعي واخلطأ ال يعدو هذه 
  : املواطن الثالثة 

ف النص أو اإلمجاع أو القياس اجللي فينقض لتحقق اخللل أن يكون يف احلكم الشرعي بأن يكون حكم خبال: أحدها 
يف احلكم ، وليس معىن النقض احلل بعد العقد بل احلكم ببطالن احلكم املتقدم وبيان أنه مل يقع صحيًحا ؛ ألنه ليس 

صود حبكم الشرع واحلاكم ثابت الشرع ؛ فال يصح منه احلكم بغري حكمه ولفظة نقض احلكم هنا متمكنة ؛ ألن املق
  .إبطال ذات احلكم الذي وقع

أن حيصل احلكم على سبب غري موجود ، ويظن القاضي وجوده بينة زور وحنوها ؛ فإذا انكشف ذلك ينقض يف : الثاين 
بعض املواضع باإلمجاع ويف بعضها ويف بعضها خبالف فيه واخلطأ هنا يف السبب ووضع احلكم يف غري متمكنة ؛ فإنا مل 

خلطأ به ؛ وإمنا نقضناه عن ذلك احملل وأخرجنا احملل عنه فاخلطأ يف السبب ال يف احلكم واملخطئ  ننقض احلكم يف ذاته
  .هنا هو الشاهد ال احلاكم ، وللحاكم نوع من اخلطأ وهو ظنه وجود السبب احلاصل بالبينة

ء كان املشهود به صحيحا أن يكون اخللل يف الطريق كما إذا حكم بشهادة كافرين ؛ فإذا تبني ذلك ينقض سوا: الثالث 
أم ال ؛ ألن املعترب من احلكم ما كان بطريقه الشرعي ؛ فإذا كان بغري طريقه فقد حصل اخلطأ يف الطريق فينقضه واخلطأ 

هنا من القاضي يف اعتقاد عدالة الشهود ، وقد يكون ذلك مرتًبا على بينة التزكية ، وقد يكون على ظنه إذا عدهلم بعلمه 
  قبله وإن كان الفقهاء أطلقوا النقض على اجلميع وهو الصحيح ولو حكم 1]كهي[هنا ولفظة النقض 



_________  
  ".ب"سقط يف  1
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ألنه إمنا يتبني بطريق ظين فيصري كنقض : بشهادة فاسقني اعتقد عدالتهما نقض على الصحيح كالكافرين ، وقيل 
تهاد باالجتهاد وقريب منه ما ذكرناه يف النقض ببينة الداخل ، ولو بان دليل ظين معارض لدليل حكمه ؛ فال االج

التفات إليه قطًعا ؛ ألنه اجتهاد غري مستقر بل جيوز أن يصري الراجح مرجوًحا واملرجوح راجًحا ، ولو بان تعارض بينتني 
، وحيتمل أن يقال تعارضهما مستقر عند من ال يرى الرتجيح يف  من غري ترجيح فيحتمل أن يقال هو معارض الدليلني

البينات وهو مذهب الشافعي رضي اهللا عنه فيقطع باالستواء املانع من ابتداء احلكم ، وقد تلخص أنه مىت بان اخلطأ 
أن الظن يف اليد قطعا نقض قطًعا أو ظنا ؛ ففي بينة الداخل مع اخلارج ينقض يف األصح ويف الدليلني ال ينقض والفرق 

مقطوع به فهو اعتقاد رجحان ، ويف الدليلني رجحان اعتقاد وليس مقطوًعا به ولو مل يتبني اخلطأ ؛ بل التعارض ارد 
عن القطع والظن كقيام بينة بعد احلكم خبالف البينة اليت ترتب عليها احلكم ؛ فقد تقدم أن الراجح عند الشيخ اإلمام 

وكيف ينقض حكم حمتمل الصواب وحني صدر كان : ولني عدم النقض لعدم تبني اخلطأ قال من احتمالني وجدنامها ق
  .عن مستند

كل هذا إذا قضى مبستند مث ظهر له اخللل إما يف املستند أو يف املقضي به أو الطريق أما إذا قضى على جهل ؛ : تنبيه 
فمن حكم بغري علم نقض حكمه وإن صادف : عنه قال الشيخ اإلمام رضي اهللا . فاخللل هنا يف احلاكم ال يف احلكم

احلق وهو أحد القاضيني اللذين يف النار بشهادة احلديث ؛ كذا ذكره يف شرح املنهاج قبيل باب ما حيرم من النكاح عند 
الكالم فيما إذا أعتق أمته يف مرض موته مث تزوجها واستدل بقوله صلى اهللا عليه وسلم ورجل حكم للناس على جهل ، 

ذكره أيًضا يف كتاب املعارضة ، وقال لفظة النقض هنا متمكنة أيًضا كما هي فيما إذا ظهر اخللل يف نفس احلكم ؛ ألن و 
املقصود إبطال فعل احلاكم وتبقية األمر يف احلكم على ما كان عليه حىت يصدر ذلك احلكم من أهله كما يبطل تصرف 

ال يطرقه خالف  1]فهذا[بوكيل رمبا جاء فيه قويل الفضويل ؛ بل أبلغ فإن تصرف من ليس : قلت . من ليس بوكيل
الفضويل ؛ فإنه إمنا حكم على أنه ثابت الشرع ولسانه لسان الشرع فإذا مل يكن كذلك مل يكن من الشرع يف شيء فال 

فإن . خطأنفاذ له ، وقد قال يف التنبيه وإن كان القاضي قبله ال يصلح للقضاء تنقض أحكامه كلها أصاب فيها أو أ
  قلت فقد اختلف األصحاب فيمن اشتبه عليه ماء طاهر بنجس فتوضأ

_________  
  .وهذا" ب"يف  1
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بأحدمها من غري اجتهاد ، مث بان أن ما توضأ به هو الطاهر فاختيار الشيخ أيب إسحاق ومجاعة منهم النووي أنه ال يصح 
وءه لتالعبه ، وهذا يوافق ما ذكرمت من النقض وإن صادف احلق لكن اختيار ابن الصباغ والغزايل أنه يصح ، كما لو وض

كال فإن حكم احلاكم ال يناسب تصرف : قلت . أدى دينه مبا يشك فيه مث تبني أنه ملكه وهذا خيدش يف النقض
طئ حيث أقدم على جهل فما كل من حكم حبق حمقا ؛ اإلنسان يف نفسه ؛ ألن ذلك يسنده إىل الشرع وهذا كاذب خم

بل إمنا يكون حمقا إذا كان قد حكم عن علم كما شهد به احلديث ، ومن مث ينقض قضاء من ال يصلح ، وإن صادف 
احلق والصور ثالث تصرف الشخص على غريه ، وينبغي أن يكون عن علم وأحق الناس بذلك احلكام ، مث األولياء على 

يأيت من كالم الغزايل فيمن زوج بناء ؛ على أنه حاكم فبان أنه أب أنه ال يصح والصورة الثانية تصرفه على درجام وس
نفسه يف مكان يضر فيه الشك وهو األول ومن مث أنه على هذين الوجهني اللذين حكينا فيهما خالف الشيخ أيب 

والثالثة تصرفه على نفسه ال يف . تصح الصالة للشك إسحاق وابن الصباغ لو صلى قبل البيان ، مث تبني بعد الصالة مل
مكان يضر فيه الشك كمن باع مال أبيه على ظن أنه حي ؛ فإذا هو ميت فال يضر ومن اخللل يف احلاكم أيًضا ما لو 

  .وليت القضاء امرأة ففي قضائها وجهان حكامها الروياين يف البحر عن حكاية جده ، وأن اإلصطخري ذهب إىل النقض
  : ئدة فا

احلكم بضد ما  1كل ما ذكرناه فيما إذا بان له بعد احلكم ما لو كان مقارنًا ملنع وأوقف عن احلكم مبا حكم أو أوجب
لفقدانه النص مث وجد النص كما حكم به ، وإما أن ال يكون كذلك  [حكم ؛ فإن بان له دليل آخر موافق للدليل األول 

حبيث لو كان موجوًدا عنده عن احلكم باألول الستند إليه ال إىل ذلك  كما إذا بان له بعد احلكم بقياس صحيح ؛
؛ فينبغي أن يقال إنه مل يظهر معه خطأ األول ؛ فإما أنه يكون الثاين  2]الدليل ، وهذا كما إذا حكم بقياس صحيح

كم حاكم يف حادثة قياس آخر فإن كان األول فهي املسألة اليت وقعت مبدينة أصبهان يف حدود السبعني وأربعمائة ح
باجتهاده ومل يعلم بالنص فيها ، مث ألقاه كما حكم به فاستفىت شيخ الشافعية بأصبهان يف ذلك الزمان وهو أبو بكر 

حممد بن ثابت اخلجندي فأفىت بأن احلكم نافذ واستفىت أبا نصر بن الصباغ فأفىت بأنه ينفذ من حني وجود النص كذا 
فتاوي اليت مجعها من كالم عمه املعروفة بفتاوي صاحب الشامل ابن الصباغ وهي مسألة نقل ولد أخيه أبو منصور يف ال

  غريبة مل أجدها يف
_________  

  .إذا وجب" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
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النص جاز له العمل باجتهاده ؛ فإذا صادف  غري هذه الفتاوي والذي يرتجح عندي ما قاله اخلجندي ؛ فإنه ملا أعياه
أن القياس فاسد  1]ألنه يتبني[الصواب كان نافذا وكان وجود النص سعادة وتوفيقا ، وحيتمل أن يقال ال ينفذ أصًال 

االعتبار ؛ إذ ال قياس مع النص لكن هذا ضعيف ؛ فإن فساد اعتبار القياس إمنا يكون لو كان على خالف النص ، أما 
ان على وفاته ، وكان ارتكابه لفقدان النص وقت االحتياج إليه فال حمذور فيه وال يظهر يف هذه املسألة غري هذين إذا ك

االحتمالني قول اخلجندي وهو األرجح وهذا االحتمال ، وأما قول ابن الصباغ ينفذ من حني وجود النص ؛ فإن أراد أن 
ستندا إليه ؛ فهو قريب وإن أراد أنه ينفذ من غري حكم متجدد احلاكم إذا وجد النص جدد احلكم مبقتضاه ليكون م

ويكون قبله فاسدا فال وجه له ، والذي أراه يف مثل هذا ما قاله اخلجندي ، وأن احلاكم جيدد حكما مبثل احلكم األول 
يه وسواء كان القياس وال ينقض األول وسيأيت من كالم الوالد رمحه اهللا ما يؤيد هذا ، وإن كان الثاين ؛ فهذا ال ضرر ف

الذي ظهر له ثانًيا أجلى وأوضح من األول أم مل يكن ؛ فإنه ال يزيد احلال إال تأكيًدا والفرق بني هذا وما قبله أن هناك 
ظهر ما لو علمه وقت احلكم ملا استند إليه ، وأما هنا وإن كان أجلى فليس بالزم أن يكون استناده إليه وال هو مبتيقن 

ى وقت احلكم ؛ ألن اجلالء قد خيتلف باختالف األوقات هذا كله إذا مل يظهر خطأ األول وإن ظهر أن أنه يكون أجل
األول خطأ فهذه احلادثة وقعت يف زمان الشيخ اإلمام الوالد رمحه اهللا ، وسأذكر كالمه فيها بعد ما أقول قد يقال إن 

تنًدا ، ومل يقض بباطل ألن هذا الذي ظهر له نفي هذا مل يقض على جهل ؛ ألنه إمنا قضى حني قضى به مبا ظنه مس
عنده اعتقاد أن احلق كما قضى به وإن مل يكن بالدليل الذي قضى به ورأيت البن الرفعة تردًدا يف ذلك قال ألنه ليس 

لى أنه ال من باب العقود اليت يعتمد الظنون وإن بان األمر خبالفه قال وهذا خبالف ما إذا أذنت حلاكم يف تزوجيها بناء ع
ويل هلا إال احلاكم فبان أا ابنته لصلبه ؛ فإنه يصح لوجوده من أهله من ظن الصحة هذا كالم ابن الرفعة وأقول األرجح 

النقض ؛ ألن هذا املستند إذا مل يكن عند احلكم حاضرا وقد بان بطالن ذلك املستند فما كان أقدم إال بغري مستند 
م وذا صرح الشيخ اإلمام رمحه اهللا يف كتاب النكاح من شرح املنهاج عند الكالم على وكأنه أقدم على جهل أو بغري عل

مسألة ابن احلداد يف األمة املعتقة يف املرض هل لوليها تزوجيها بعد تردد كان منه يف ذلك ذكره يف املسألة املعروفة بوقف 
  الطيفاء وهي حادثة من حوادث باب الوقف استفىت فيها قدميا وأطال

_________  
  .ألتبني" ب"يف  1
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عليها الكالم وكان فيها حاكم حنبلي حكم مستندا إىل ما ظنه مستندا يف مذهبه فبني الشيخ اإلمام أنه أخطأ على 



به قال بعد فراغ التقرير منه ما نصه بقي  مذهبه ، وأنه ال مستند فيما ذكره مث تبني له مستنًدا غري ما ذكره يصح التمسك
نظر آخر وهو أن احلاكم احلنبلي إذا مل يستند إىل ذلك ؛ ولكن استند إىل ما ذكره أصحابه وقد ذكرنا أنه ال دليل فيه 
 هل يكون موافقة حكمه ملا ذكرناه من الدليل مانًعا من نقضه أو ال هذا حمتمل واألقرب أنه ال يصلح أن يكون مانعا ؛
فإن من شرط صحة احلكم االستناد إىل دليل صحيح فإن وجدنا اسجال احلاكم مطلقا غري مستند إىل سبب ووجدنا 

دليًال صحيًحا مل يكن لنا نقضه وحيسن الظن به ، ونعتقد أنه استند إىل ما ظهر لنا من الدليل أو إىل دليل مثله وإن بني 
؛ فينبغي أن ينقض وحيكم حكما مستندا إىل دليل  2]بصحته[لشريعة ا 1]قواعد[املستند ورأيناه غري صاحل وال تشهد 

صحيح لكن أرى من باب املصلحة أن ال ينقض ، وينفذ لئال جيسر الناس على نقض أحكام احلكام وجيعل التنفيذ كأنه 
وأمجع  حكم منشئ مستقل ولو حكم احلاكم املنفذ حبكم مبتدأ موافق حلكم األول وبقي األول على حاله كان أوىل

  .انتهى. للمصاحل واهللا أعلم
  .نقلته من خطه

وأما من ظهر ابنه احلاكم ؛ فقد قال الغزايل يف الفتاوى األظهر فيها البطالن ؛ ألن الرضا معترب يف هذه التصرفات 
  .انتهى. واأللفاظ تراد للداللة على الرضا وال يدل اللفظ على الرضا يف هذه الصورة

دل على الرضا يف هذه الصورة ؛ فإن اجلهل ا ال ينايف الرضا مبطلق النكاح من هذا الزوج ذا ولك أن متنع كون اللفظ ي
العاقد وما ذكره شبيه بقوله فيما إذا قال الغاصب ملالك العبد املغصوب اعتقه ؛ فاعتقه جاهًال وما ذكره فيما إذا قال 

أن الطالق ال يقع بنزع إىل هذا املأخذ واألصح فيهما النفوذ المرأته أنت طالق وهو جيهل أا امرأته ؛ فإن له حبثًا يف 
ويقرب من املسائل ما لو خطب زيد إىل قوم وعمرو إىل آخرين ، مث جاء زيد إىل اآلخرين وعمرو إىل األولني وزوج كل 

اد فأفىت الفقهاء أن املسألة وقعت يف أيام ابن الشايب ببغد: فريق من جاءه ، وقد قال ابن القطان فيما نقله الرافعي 
قد خطر : قلت . الغزايل صحة النكاح ملا ذكرمت من املسائل 3]مسألة[فليكن األرجح يف : بصحة النكاحني ؛ فإن قلت 

مأمور . [يل هذا مث توقفت ألن العاقد يف مسألة الغزايل القاضي وهو مطلوب باالحتياط فوق ما يطلب يف سائر األولياء
  أن ال يقدم على

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  .لصحته" ب"يف  2
  ".ب"سقط يف  3
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على كالم يف ذلك ؛ فيقول ينبغي البطالن  1]عقد إال عن بصرية بينة ، وكذلك ال يعقد مبستورين خبالف سائر األولياء



  .ائر األولياءفيه ، كما قاله الغزايل ؛ ألن لسانه لسان الشرع خبالف س
قدمنا أنه ال نقض يف املسائل االجتهادية املختلف فيها ؛ فهل يلحق ا ما يقع للناس من حوادث ليس فيها : تنبيه 

؛ ولكن قال  2]فيه[خالف للمتقدمني ؛ وإمنا فيها آراء تتجاذب قد كان يقع يف الذهن أا مثل األول فال ينقض 
نقلت يف املسألة اليت أشرت إليها ؛ إمنا يطلق املختلف فيه على ما فيه خالف ملن الشيخ اإلمام رضي اهللا عنه ومن خطه 

إا من املختلف فيه ؛ بل ينبغي أن ينظر فيها : تقدم ، وأما ما يقع لنا من صور املسائل وتتجاذب اآلراء فيها فال يقال 
عليه دليل ينبغي جواز بعضه ، وإن كان فإن اتضح دليل عليها اتبع ؛ وإال فال وإن حكم حاكم منها حبكم ومل يكن 

  .انتهى. عليه دليل مل ينقض
ومن خطه نقلت وقد تستغرب هذا وال غرابة فيه ؛ بل األمر إن شاء اهللا كما قال ، وعليه حتمل أقضية صدرت من شريح 

  .وغريه نقضها علي وغريه يف مسائل مل يكن يقدم فيها خالف وال عليها داللة قاطعة
  : فائدة 

استثنيت ما به ينقض احلكم قيبادر إىل تدارك ما كان من حقوق اهللا تعاىل ، وأما حقوق اآلدميني فهل عليه تعريف إذا 
ويشبه أن يقال إن بان : ال وعن سائر األصحاب الوجوب قلت : اخلصمني ليرتافعا إليه فينقض احلكم عن ابن سريج 

ون فيه خالف وإن بان يف الطريق ؛ فهو موضع النزاع وهذا كله اخلطأ يف احلكم نفسه وجب رفعا لليد العادية ، وال يك
إذا بان ما يوقف عن احلكم أو يوجب احلكم بالضد ؛ فإن بان خطأ دليل األول مع ظهور دليل يوافقه ونفي اعتقاد إىل 

ذه األحوال مل ؛ حىت وإن بان بطالن الطريق فال ينبغي أن جيب اإلعالم لعدم فائدته ، ولو ترك اخلالف على ه 3حمكوم
  .يكن به بأس

  .الصور اليت اختلف فيها األصحاب يف النقض فيها قيل إا تقرب من ستني صورة وحنن نعد ما حصرنا منها: تنبيه 
،  4]والثاين املنع[فاألشهر وهو ظاهر النص أنه ينقض : لو قضى قاض بصحة نكاح املفقود زوجها قال الرافعي : فمنها 

  من 5]وقرب[وهو الصحيح قال القاضي الروياين 
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  .حمكوم به" ب"يف  3
  ".ب"سقط يف  4
  .قريب" ب"يف  5
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 هذا اخلالف اخلالف يف نقض حكم من قضى حبصول الفرقة يف اللعان بأكثر الكلمات اخلمس أو سقوط احلد عمن
وقرب من هذا اخلالف يعين الروياين ، وقد وقفت على كالمه يف البحر ، وعزا ذلك إىل القفال : قلت . نكح أمة ووطئها

  .عد أصحابنا مسائل ينقض احلكم فيها: قال القفال : ؛ فقال 
بني الرجل واملرأة  حكم من قال أكثر اللعان يقوم مقام الكل وإن زوج األمة ال يالعن لنفي الولد ، وأن ال قصاص: منها 

يف األطراف ، وأن من تزوج بأمة ووطئها مع العلم بتحرميها ال حبد ، وأن النكاح بغري ويل جائر واحلكم شهادة الفاسق 
بعد التوبة ؛ ألن اخلطأ ظاهر يف هذه املسائل  1]العاصي[واحلكم جبواز بيع أم الولد واحلكم بأن ال تقبل شهادة القاذف 

شافعي رضي اهللا عنه على نقض احلكم يف مسألة واحدة ، وهي احلكم بصحة نكاح املفقود ومن بدليل قاطع ونص ال
أصحابنا من قال ال ينفذ حكمه يف شيء من هذه املسائل ؛ ألن اخلطأ فيها ظهر بقياس الشبه ، وهذا هو الصحيح 

  .هىانت. والنص يف مسألة املفقود غريب ، ولعله ذكره تعليقا للقول فيه ال اعتقاًدا
  : كالم البحر ملخًصا قال الرافعي 

إنه منقوض لظهور : قضاء احلنفي ببطالن خيار الس والعرايا بالتنفيذ الذي جيوزه ، ويف ذكاة اجلنني قيل : ومنها 
األخبار وبعدها عن التأويالت اليت يدعوا ، وكذلك يف القتل باملثقل ؛ ألنه على خالف القياس اجللي يف عصمة 

وثبوت . وهذا ما أورده اإلمام الغزايل ومبثله أجاب حمققون يف احلكم بصحة النكاح بال ويل ويف بيع أم الولد النفوس ،
حرمة الرضاع بعد احلولني وصحة النكاح بشهادة الفاسقني من غري إعالن ونكاح الشغار ونكاح املتعة ، ويف احلكم بقتل 

يف األطراف وحبرمان التوارث بني املسلم والكافر وترد الزوائد مع األصل املسلم بالذمي وبأنه ال قصاص بني الرجل واملرأة 
هي مسائل اجتهادية : ، وقال  2]البعض[يف الرد بالعيب على ما ذهب إليه ابن أيب ليلى ومن األصحاب من منع 

ببطالن خيار الس  واألدلة فيها متقاربة ، قال القاضي الروياين وهو الصحيح ، وكذلك ذكره القاضي ابن كج يف احلكم
  .ملخًصا[انتهى كالم الرافعي . وينقض قضاء من حكم باالستحسان الفاسد

  ، وال أدري ماذا يعين به فإن كل 3]ويف الروضة نظريه وأنت تراه مل جيزم بغري النقض باحلكم لنقض باالستحسان الفاسد
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  .النقض" ب"يف  2
  ".ب"سقط يف  3
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، ولعله يشري إىل مبالغام  1]حترير[استحسان عندنا فاسد وليس كل استحسان ينقض فيه القضاء ؛ فيحتاج هذا إىل 
يف االستحسان ، وليس للرافعي تصريح بتصحيح النقض أو عدمه وال للنووي وال للشيخ اإلمام يف شيء من هذه املسائل 



غري أن الشيخ اإلمام صحح يف مسألة النكاح بال ويل النقض ، وقال أنا أستحي أن يدفع إىل نكاح صح عن رسول ؛ 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم إبطاله ، مث أقره على الصحة وهذا يتعدى إىل ما كانت األخبار واردة فيه وورودها يف النكاح بال 

بالذمي أن الوجه عدم النقض ، وقد رأيت السمائل اليت ذكرها الرافعي ويل ، وقال الرافعي يف القصاص يف قتل املسلم 
وعزا إىل الروياين فصحح عدم النقض فيها ولس يف كالم الروياين منها إال ما حكيته لك ، وال يلزم من النقض يف بعض 

، لو  2]أيضا[ها النقض يف بعض آخر ؛ بل ال بد من النظر يف كل فرع خبصوصه ومن املسائل املختلف يف البعض في
وليكن هذا يف املوضع الذي يساعد فيه : قضى القاضي بأن يقاد الولد بولده قال ابن كج ينقض حكمه ؛ قال الرافعي 

كيف ال : قلت . ذلك ، قال ابن الرفعة يعين ألنه خالف اإلمجاع قال ولو كان كذلك مل حيتج ابن كج إىل التنبيه عليه
م ابن كج وعزاه ، مث ليس انتفاء خالف مال موجًبا لثبوت اإلمجاع ؛ ففي ذهين أن من حيتاج إىل التنبيه عليه وقد عم

العلماء من يقتل الوالد بالولد مطلقا فليحرر ذلك وحيتمل أنه ينقض من قضى به ، وعندي أن ابن كج إمنا أراد القضاء 
ر بالعبد ، وذكر أنه ال ينقض مث ذكر أن باملوضع الذي حيالف فيه مالك ؛ فإنه ذكر قبله مسألة أيب حنيفة يف قتل احل

القضاء بقتل الوالد بالولد ينقض فما أرى إال أنه رأى قوة خالف أيب حنيفة وضعف خالف مالك يف هاتني املسألتني 
فلم ينقض يف تلك ونقض يف هذه ويف هذا وأعود إىل ما قاله ابن الرفعة واألرجح عندي عدم النقض فيهما ، وإليه أشار 

بل مل يقم عندي إىل اآلن دليل على النقض يف شيء من صور اخلالف القوي اجلائزة وغاية األمر أا خالفت  الرافعي
اآلحاد ؛ بل وفيها ما خالف مستفيض األخبار وإمنا قلت اخلالف القوي اجلائز ألحرتز عن الضعف الذي ال  3صريح

من قضى بأن الطالق الثالث ال يقع كما هو حمكي عن  جيوز اإلقدام عليه ؛ فإنه ال اعتبار به وال مقابلة وذلك مثل
الشيعة أو بعضهم ؛ فإن هذا احلكم ينقض على الصحيح عند أصحابنا كما ذكره الروياين يف البحر يف أوائل كتاب 

  قال ال ينقض وهذا ضعيف ألن 4]كما ذكره الروياين يف البحر[الطالق ، وحكى أن بعض أصحابنا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .التحرير" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  .صريح أخبار" ب"يف  3
  ".ب"سقط يف  4
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املسألة إمجاع وال اعتبار باخلالف احلادث قال الروياين وعلى النقيض ؛ فإذا وطئها لزمه احلد ومل يثبت نسب وال عدة 
وهو اختيار اإلمام والذي انتهى كالم الروياين وما اختاره والده هو احلق ، وحكى الروياين يف كتاب القصاص عن حكاية 
والده وجهني فيما لو وليت القضاء امرأة هل تنقض أحكامها ، وأن اإلصطخري قال بالنقض وهذا خلل يف القاضي ال 



الذي أعتقده وعليه دل كالم : قلت . خبالف خرب الواحد يف املقضي به فإن قلت فلم قلتم بنقض حكم من حكم
الغزايل يف األصول أن ذلك خمصوص مبن مل يطلع عليه وقضى بقياس ال يقوى على معارضته ، وأما من اطلع على خرب 
الواحد وزعم له معارًضا ولو قياًسا وزعم أن القياس مقدم على خرب الواحد كما هو شهري يف األصور ؛ فكيف ينقض 

إال باالجتهاد والقول بنقض احلكم خبالف خرب الواحد ؛  1]ليست[قضاؤه وإن كنا ال نصوبه ابتداء لكن ختطئتنا له 
ناشئا عنها ال ما  3]فاملنقوض يف أخبار اآلحاد ما خالف ظنا حمكما[املثري ظنا حمكًما  2]إمنا هو يف خرب الواحد[

لظاهر ، ويلزم من نقض فيما ذكرناه من الصور أن ينقض احلكم ببطالن خالفها مطلقا ؛ كذا اقتضاه كالم الرافعي وهو ا
األوقاف لشهرة صحتها بني الصحابة والعصر األول وإن نقض احلكم ببطالن بيع املدبر ملخالفته احلديث الصحيح يف 

من الذمي ملنابذته  بيع النيب صلى اهللا عليه وسلم مدبرًا يف دين كان على صاحبه ؛ فلينقض يف هذه الصورة وبيع اخلمر
األحاديث الصحيحة يف النهي عن بيع اخلمر ، وإن قال النهي يوجب الصحة أو ال يقتضي الفساد ؛ فلم ال صححه 

من مسلم وإن حاول فرقًا فهو على ضعفه زاد بصحيح احلديث ، ومن مث قال الربا ال جيري يف دار احلرب بني مسلمني 
من الطعام وأدلة الكتاب والسنة تردمها ، وأن النبيذ حيل منه ما ال يسكر وإن البائع مل يهاجرا وال يف احلفنة واحلفنتني 

ليس أحق بسلعته عند الفلس وبيع املصراة ومنع الفسخ بعيوب النكاح وإسقاط احلد يف إباحة اجلواري ، وأن اجلماع من 
ا بوضع احلمل ، وأن ربا الفضل مع القبض غري إنزال ال يوجب الغسل ، وأن احلامل املتويف عنها زوجها ال تنقضي عد

جائز ، وأن الوقف يباع إذا خترب وأنه يناقل به وإن كان عامرًا إىل غري ذلك من مسائل عن أيب حنيفة  4يف التصرف[
  أكثرها والبقية عن غريه

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  ".ب"سقط يف  3
  .سقط يف ب: قوله فإن قلنا ال حيل ومل جيز الطلب  من قوله يف التصرف جائز إىل قوله فإن 4
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  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

من العلماء ال أقول بالنقض فيها ؛ وإمنا أقول تلزم من نقض يف تلك أن ينقض فيها ولعله يلتزمه فإين مل أجد عنه خالفه  
  .كما مل أجد وفاقه

ريه من أصحابنا هذه املسائل اليت قيل بالنقض فيها عندما بلغهم أن احلنفية قالوا ينقض قضاء إمنا ذكر القفال وغ: فائدة 
الشافعي يف احلكم بشاهد وميني وبالقرعة بني العبيد يف العتق وحبل مرتوك التسمية عمًدا وبالبداية يف القسامة بيمني 

نص الكتاب والسنة والقياس احلق إذا مل يكن املدعي ؛ فقال أصحابنا قلتم فيما حكي عنكم ال ينقض حكم خمالف 



جممًعا عليه ، مث نقضتم موافق السنن الصرحية واألقيسة الصحيحة ؛ فمن عد بربا ممن ينقض احلم بشاهد وميني والقرعة 
سلم بني العبيد وحنومها مع صفة احلديث فيه ، مث حيكم بالنكاح بال ويل وحنوه منابذة لصريح نطق النيب صلى اهللا عليه و 

؛ فمن العجائب إنكار ما وردت به السنة من القرعة من إثبات حل الوطء بشاهدي زور يعلم الزوج الثاين أما شاهدا 
  .زور

قول اخلصوم إذا منع الذمي دينارا من اجلزية انتقض عهده ، ولو جاهر بسب اهللا أو بسب رسول اهللا صلى اهللا : ومنها 
  .ب املساجد أنه ال ينتقضعليه وسلم ودينه أو حرق املصاحف وخر 

  .ومنها قوهلم يباح القرآن بالعجمية وال يروى احلديث باملعىن على ما ذكر بعضهم
إسقاطهم احلد عن من استأجر امرأة لرضاع ولده فزنا ا أو استأجرها ليزين ا وإجيام احلد على من وطئ امرأة : ومنها 

  .يف الظلمة يظنها امرأته فظهرت أجنبية
منعهم السنة الثابتة يف إحلاق النسب بالعتاقة مع إحلاقهم نسب ولد امرأة تزوجها وهي باملشرق ممن هو بأقصى  :ومنها 

تزوجت فالنة وهي طالق ثالثًا عقب القبول ، مث جاءت بولد : املغرب وبينهما من املسافة ما ال يقطعها النسر ، وقال 
  .فقالت هو منه

ورة مع قوهلم ما ذكرناه فائدة قولنا ينقض القضاء املخالف للظن احملكم من خرب إحلاقهم الولد يف هذه الص: ومنها 
الواحد ومحل قياس وحنومها يشمل كل ما كانت بشبهة احلاكم فيه ضعيفة ، وفيه مسائل مل يصرح ا األصحاب 

  .فنذكرها
إذا ادم ، كما هو قول جزم الشيخ يف باب اإلجازة من شرح املنهاج بنقض حكم من حكم ببيع املوقوف : منها 

  .احلنابلة أو عوده إىل ورثة الواقف كما هو قول حممد بن احلسن ا
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  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

ما ال ينقض هل ميضي وينفذ أم يعرض عنه فيه خالف حكاه احملاملي ومجاعة قولني وطائفة أخرون منهم الرافعي : تنبيه 
لعمل على التنفيذ وهو ما رجحه الرافعي ، وكان الشيخ اإلمام يتوقف فيه مث استقر رأيه على ما حكيناه عنه وجهني ، وا

  .يف كتاب ترشيح التوشيح
ما ال ينقض قضاء القاضي فيه إذا حكم به ملن ال يعتقده هل حيل باطًنا وجهان حكامها األصحاب فيما إذا : خامتة 

اهللا فيها تصريح بتصحيح يف كتبهم املشهورة ، وقد ذكرها الرافعي يف كتاب الشفعة قضى احلنفي بشفعة اإلمام رمحهم 
ويف كتاب القضاء ويف باب الدعاوى ، ويف باب دعوى الدم والقسامة ويف كتاب موجبات الضمان ، وعزا الشيخ اإلمام 

لفقهاء وتصحيح التحرمي إىل يف باب الشفعة من شرح املنهاج تصحيح احلل إىل القفال وأيب عاصم والبغوي وأكثر ا
إنه : والرافعي مل ينسب صرحيا إىل األكثر شيًئا ؛ حىت يقال : األستاذ أيب إسحاق واإلمام الغزايل واألصوليني ؛ قلت 



عليه بل نسب احلل إىل مجاعة والتحرمي إىل ما ذكرنا وقال يف باب القسامة ميل األئمة إىل ثبوت احلل باطنا ، وكذلك 
كتاب الدعاوي ميل األكثرين إىل احلل باطنا وغاية ما يؤخذ من ذلك ميل الرافعي إىل احلل ، وقد يؤخذ منق   قال يف أثناء

قوله من باب موجبات الضمان ميله إىل التحرمي ؛ فإنه قال وصرحوا بأن خالف جار يف كل ما اتصل حبكم من املسائل 
بأس بالتخيري بني البيع عليه وإجباره على البيع وهو حينئذ إكراه  ؛ وإال فال] االجتهادية ؛ فإن قلنا ال حيل مل جيز الطلب

حبق ، وقد سكت الشيخ اإلمام يف كتاب البيع على قول القاضي أيب الطيب وغريه إن شاء القاضي باع وإن شاء عزر 
نة ؛ وإال اكتفينا لألعيان بالبي 1]املفلس[وحبس إىل أن يبيع وذهب ابن الرفعة إىل أنه إذا مل يثبت عند القاضي ملك 

ورده الشيخ اإلمام بأنه  2]إىل أرباا[باليد فيظهر أن جيربه على البيع بنفسه أو بوكيله لتعينه طريًقا إىل إيصال احلقوق 
مل جيز للقاضي البيع ؛ فكيف جيوز له اإلجبار واإلجبار حكم صريح خبالف الفعل ، وليس املفلس مطلق  3]إن[

  .ى وفاء الدين من حيث اجلملة وهو يبيع بل هو حمجورالتصرف حىت نقول جنربه عل
  : فائدة 

ذكرها اإلمام يف باب التفليس حاصلها أنه ليس كل ما جيوز للشاهد أن يشهد به جيوز للحاكم أن حيكم به ؛ فإن 
  الشاهد قد بين على ظن ال يبين على مثله

_________  
  .الفلس" ب"يف  1
  .ألرباا" ب"يف  2
  .إذا" ب"يف  3

  466|  416صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

احلاكم صونا ملنصبه عن التهمة ، وألن احلكم ملا فيه من اإللزام وإاء األمر أشد الشهادة ؛ هذا أقوله تفقها من عندي ، 
ال ميكن استنادها إىل والذي ذكره اإلمام رمحه اهللا يف الشهادة باإلعسار واألمالك والتعديل وحصر املرياث أا أمور 

األسباب اخلارجة واألمالك بناء  2]هي[ال سبيل معه إىل العلم اليقيين وغاية التعديل  1]هنا[اليقني ؛ فإن يف اإلعسار 
األمر على ظواهر يضعها العلماء من اليد والتصرف ، مث قال فكأنا نشرتط استناد الشهادة إىل اليقني فيما ميكن اليقني 

ل واألفعال اليت تتعلق ا احلواس ، مث قال ومن لطيف الكالم يف ذلك أن كل ما تستند الشهادة فيه إىل كاألقوا  3]منه[
فيه إىل منتهى  4]أعلم[اليقني لو علمه القاضي بنفسه اختلف القول يف جواز قضائه بعلمه ، ولو انتهى القاضي فيما 

ن كان حيل له أن يشهد مبا أحاط به وظهر عنده فليتأمل يشهد فيه كاألصول اليت ذكرناها ؛ فال حيل له القضاء ، وإ
الناظر هذا ؛ فإنه من أسرار القضاء انتهى وتكلم عليه الشيخ اإلمام رمحه اهللا يف شرح املهذب كالًما طويًال حاصله بعد 

ب بأن التعديل ما استشكله ، وقال مل ال حيكم القاضي يف اإلعسار وامللك واملرياث بعلمه كما حيكم بالتعديل ، وأجا



وامللك فأحكام على أشخاص  5]اإلعسار واملرياث[أما : حكم بأن املعدل مقبول القول على كل أحد فأشبه الرواية 
معينني مبا ال ينتهي إىل اليقني ؛ فقويت التهمة فيه فلو فرضنا انتهاءه إىل اليقني خرج على القضاء بالعلم ، وال أظن 

هذه أمور ال ميكن : بل بذلك صرح حيث قال : المه فيما ال ينتهي إىل اليقني قلت اإلمام خيالف يف ذلك ؛ وإمنا ك
والصواب ما : استنادها إىل اليقني ؛ وإمنا الشيخ اإلمام ينازعه يف امتناع استنادها إىل اليقني ، ويقول قد يتفق ذلك قال 

العلم املقطوع ، وال يلزم أن يطرق  6]يف[ ذكره اإلمام من عدم ختريج اإلعسار وحنوه على القضاء بالعلم ؛ فإن ذلك
الظن واستدل عليه بعكسه قال ؛ فإم قالوا إذا منعنا القضاء بالعل ؛ فكان سبب العلم تواترًا جاز على أحد الوجهني 

رياث لعدم التهمة ، مث قال يف أخر كالمه بعد ما ذكر أن قضية كالم الرافعي ختريج القضاء بالعم يف اإلعسار وامللك وامل
 8]مباينة[واختياره كالم الرافعي ثانيا  7على اخلالف أنه املختار عنده ، وقد يقال بني تصويب الشيخ اإلمام كالم اإلمام

  فاجلواب أنه ال مينع طروق اخلالف ؛ وإمنا عند أن اخلالف يف القضاء
_________  

  .سقط" ب"يف  1
  .ففي" ب"يف  2
  .فيه" ب"يف  3
  .ال علم" ب"يف  4
  .املرياث واإلعسار" ب"يف  5
  .من" ب"يف  6
  .اإلمام أوال" ب"يف  7
  .مناقاة" ب"يف  8
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  األشباه والنظائر
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  .باليقني أقوى من اخلالف يف القضاء باإلعسار فليتأمل كالمه
بعلمه اليقني ال الظن  1صحاب هل يقتضيفيما حكيناه من كالم اإلمام إشارة إىل أن املعىن بالعلم يف قول األ: تنبيه 

املؤكد ؛ وذلك يرد على الرافعي ؛ حيث قال إن األئمة مثلوا القضاء بالعلم الذي هو حمل القولني مما إذا ادعى عليه ماال 
حلكم ؛ ، وقد رآه أقرضه أو مسعه أقر مبال ومعلوم أن رؤية اإلقراض ومساع اإلقرار ال يفيد اليقني بثبوت احملكوم به وقت ا

ليس  : على الرافعي ، وقال  2فيدل على أن ليس املراد بالعلم اليقني بل الظن املؤكد ، وقد رد الشيخ اإلمام رمحه اهللا
كذلك بل املراد باليقني يقني السبب الذي به احلكم وهو اإلقراض أو اإلقرار ، ولو ظنهما ظنا مؤكدا مل حيكم بال 

يف مجيع احلجج ، وال يقال فيه ظن ، وإن كان ظنا  3]قضى[قت القضاء وأما استصحاب حكم السبب إىل و . خالف



  .يف احلقيقة باحملكوم به وقت القضاء ؛ إال أن الفقهاء ال يريدون ذلك
بالشك ومعلوم أنه ال شك مع اليقني القاطع ؛ فلو عنوا باليقني القاطع مل  4]يرتفع[ولذلك يقولون يف اليقني ال : قلت 

امعته للشك قال الشيخ اإلمام ومىت أخذنا بعموم كالم الرافعي يف االكتفاء بالظن املؤكد ورد عليه قول صح أن يعتقدوا جم
إنه ال حيكم بذلك يف اإلعسار واملرياث وامللك والصواب ما قاله اإلمام ؛ فإنه ال يلزم من اختالف القول يف : اإلمام 

إىل التهمة ضعف املدرك وقد ذكروا يف عكسه إذا قلنا ميتنع القضاء القضاء بالعلم املقطوع أن خيتلف يف الظن ألنه ينضم 
بالعلم ؛ فكان سبب العلم تواترًا جيوز على أحد الوجهني لعدم التهمة وما ذاك إال ؛ ألنه إذا قوي املدرك وانتشر ضعفت 

نفسه وميل  5]يف[ببصره  التهمة وعكسه إذا ضعف املدرك قويت التهمة ؛ فال حيكم به مث ذكر قضاء القاضي يف التقومي
كالم اإلمام   6]انتظم[الرافعي إىل جريان اخلالف فيه ، وإن اإلمام قال فيه باملنع على خالف ما ظن به الرافعي ، مث قال 

والرافعي رجح يف التقومي : قال  7]مث[على قاعدة واحدة يعين يف منع القضاء بالظن يف اإلعسار واملرياث وامللك والتقومي 
أما امللك . العلم ومل يتعرض لإلعسار ، ويلزمه أن يقول بذلك فيه وإذا قال به فيه ؛ ففي امللك وحصر الورثة أوىلاحلكم ب

  فالعتماده أسبابا ظاهرة وهلذا ال يشرتط
_________  

  .يقضي القاضي" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  .فصحيح" ب"يف  3
  .يرفع" ب"يف  4
  ".ب"سقط يف  5
  .انتظر" ب"يف  6
  ".ب"يف  سقط 7
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  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

وأما حصر الورثة ألن احلكم للوارث املعني ال ظن فيه وبقي غريه معتضدا باألصل فعضد ذلك ما عند . فيه اخلربة الباطنة
؛ إمنا يعتمد العلم والقاضي احلاكم ، وقد صرح املاوردي يف امللك بأنه جيوز للقاضي وتردد يف الشاهد وفرق بأن الشاهد 

 2]احلكم[الرافعي ، وقد ينحل من ذلك صورا أحدها  1]لكالم[يبين على احلجة وهذا خمالف لكالم اإلمام ومساعد 
  .بالعلم اليقيين احملسوس احلاصل وقت القضاء

  .علم سبب متقدم كإقراض ومساع إقرار مل يعلم ارتفاعه وهاتان فيهما القوالن: والثانية 
  .احلكم بالعلم احلاصل بالتواتر قيل على القولني وقيل يقطع باجلواز: رة الثالثة الصو 



ال حيكم بالعلم فيه : اإلعسار ، قال اإلمام : واخلامسة . احلكم بالتعديل املذهب اجلواز ، وقيل على اخلالف: والرابعة 
مام يقتضي أنه كاإلعسار قال الشيخ اإلمام ، امللك وحصر الورثة كالم اإل: السادسة . وقياس قول الرافعي وهو املختار

  .وينبغي أن يكون أوىل منه بإجراء القولني
  .التقومي األشبه عند الرافعي أنه على القولني ، والذي يظهر من اختيار اإلمام أنه كاإلعسار: السابعة 
انتهى كالم . يعتمد العلم فيه قطًعا ، وليس من القضاء بالعلم يف شيء التاسعة اجلرح 4]به[فيه  3يعتمد العلم: الثامنة 

  .الشيخ خمتصرا
الشيخ اإلمام باختياره أخريًا ؛  5]به[إذا كان سياق الرافعي يقتضي أن اإلعسار على اخلالف ، وهو الذي صرح : وأقول 
قومي واملرياث كالمه على قاعدة واحدة غري أن املعىن بالعلم عند اإلمام اليقني ؛ فمن مث منع اإلعسار والت  6]انضم[فقد 

وامللك وعند الرافعي غلبة الظن ؛ فمن مث جوزها والشيخ اإلمام وافق اإلمام يف أن املعىن بالعلم اليقني ونازعه يف كون هذه 
  أفضت إليه فهي من مسائل القضاء بالعلم هذا كالمه أوال مث مال آخرا إىل] وإن[األمور ال تفضي إليه ، وقال 

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  .اللون يعتمد" ب"يف  3
  ".ب"سقط يف  4
  ".ب"سقط يف  5
  .انتظم" ب"يف  6
  .إن" ب"يف  7
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  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

  .جريان كالمه على قاعدة واحدة فليتأمل ذلك 1]يف[ترجيح احلكم فيها بالعلم فال يتبني 
  : قاعدة 

ا القاضي حفظًا هلا على أرباا قال األصحاب ، مث إما أن يبقيها ، وأما أن يبيعها وحيفظ مثنها األموال الضائعة يقبضه
أن خيلطها مبثلها فإذا ظهر املالك غرم له من بيت املال ، وهذه  2]وله[وله حفظها معزولة عن أمثاهلا يف بيت املال ، 

طة إذا دفعها إليه امللتقط وإن كان قد اختار التملك مث القاعدة هي مأخذ األصحاب يف إجيام على القاضي قبول اللق
بدا له ، وقد يورد على هذه القاعدة ما رواه البخاري تعليًقا ومسلم متصال من حديث أنس رضي اهللا عنه أن النيب صلى 

  .لوال أين أخشى أن تكون من متر الصدقة ألكلتها: اهللا عليه وسلم مر بتمرة يف الطريق مطروحة ؛ فقال 



مسعت قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت األعز : فسمعت الشيخ اإلمام رمحه اهللا يقول مسعت شيخنا الدمياطي يقول 
يقول كيف يقولون اإلمام يأخذ املال الضائع للحفظ ، والنيب صلى اهللا عليه وسلم مل يأخذمها وأجاب بعض الناس بأنه 

  .لشيخ اإلمامإمنا نفى يف احلديث األكل ، وقد يكون أخذها قال ا
إمنا يأخذ اإلمام املال الضائع الذي صاحبه متطلع له أما ما يعرض عنه فيرتك لكل من يريد أخذه فاندفع : وأنا أقول 

يف القلة إىل حد يسقط متوله كحبة حنطة وحاول  3]إليه[ومن مث مل جيب يف اللقطة تعريف ما انتهى : قلت . السؤال
ن الرفعة والشيخ اإلمام ، وقد عرفت أن هذه املسألة اليت نبه عليها الشيخ اإلمام يف الرافعي ختريج وجه فيه ونازعه اب

احلديث مستثناة من القاعدة ؛ فإن قلت فقد أوجبوا على امللتقط تعريف القليل وبالغ الشيخ اإلمام ؛ فأوجب تعريفه سنة 
عي والنووي به خمالف ملشهور املذهب ؛ فكيف ومل يكتف بزمان يظن أن فاقده يعرض عنه غالًبا ، وذكر أن اكتفاء الراف

  .استثىن من القاعدة ما ال يوافق أصله
احلقري الذي أوجب الشيخ اإلمام تعريفه سنة والرافعي والنووي زمًنا يظن إعراض صاحبه عنه هو ما مل ينته يف : قلت 

افعي لتخريج وجه فيه مل يوافقه عليه ال ابن القلة إىل حد يسقط متوله كما عرفناك ليس يف املنتهى إىل ذلك إال حماولة الر 
الرفعة وال الشيخ اإلمام ، وانظر إىل قول الرافعي والنووي يظن إعراض صاحبه ؛ فإن فيه إشارة إىل أن ما كان الظن 

حاصًال فيه قبل التعريف ال فائدة يف تعريفه وال يعرف ؛ فقد ظهر استثناء احلقري الذي يغلب على الظن إعراض صاحبه 
  عنه من

_________  
  .يل" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  ".ب"سقط يف  3
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القاعدة فال يأخذه القاضي للحفظ وال يعرفه امللتقط إذا التقطه ؛ بل لو أخذه لالستبداد به ، مث تردد الشيخ يف أنه 
، قال والظاهر الثاين ويف أنه إذا مل يقصده هل خيرج عن  2]التمليك[بقصد ميلك مبجرد األخذ كاالحتطاب أو  1]هل[

وبقيت مسائل أخر تستثىن : والظاهر بقاؤه حينئذ يدخل يف معىن اللقطة ؛ لكنها ال تعرف ، قلت : ملك مالكه ، قال 
  .القاعدة 3من

ألن يده تشعر بامللك : تلف يف وجهه ؛ فقيل إذا أقر ملنكر فأصح األوجه أنه يرتك يف يد املقر كما كان ، مث اخ: منها 
ألنا ال نعرف مالكه ، ونراه يف يد املقر فهو أوىل الناس : ظاهرًا وقد عارض اإلقرار الظاهري إنكار املنكر فسقط ، وقيل 

عليه هل هي حبفظه ومجع الرافعي يف الشرح بني العلتني واألظهر منهما العلة الثانية ويتخرج عليهما أن يد املقر بعد ذلك 



واألشبه الثاين ألن املقر ادعاه : قضية كالم صاحب املهذب ، قال ابن الرفعة  4]واألول[يد ملك أو يد استحفاظ 
حنن مل نقل أنه حيكم له به ؛ : عند عدم الدعوى أوىل قلت  5]به[لنفسه مل يقبل عند اإلمام والغزايل فعدم احلكم له 

بني ذلك واحلكم به فتأمله ، مث على وجه االستحفاظ يكون مستثىن من القاعدة ؛  وإمنا قلنا يبقى يف يده يد ملك وفرق
  .فإنه مال مل يعرف مالكه ومل يقبضه القاضي بل تركه يف يد املقر ويف املسألة تتمة نذكرها قريبا يف أخر الفرع عقيبها

ل صاحب اليد هذا لفالن وكذبه ، أما على وجه قال الشيخ أبو حممد موضع اخلالف فيمن أقر ملنكر ما إذا قا: ومنها 
إذا قال صاحب اليد للقاضي يف يدي مال ال أعرف مالكه ؛ فالوجه القطع بأن القاضي يتوىل حفظه وأبعد بعضهم فلم 
جيوز انتزاعه هنا أيًضا كذا نقل الرافعي هنا وقال يف باب دعوى الدم فيمن يف يده مال حكم له به ؛ فقال إنه مغصوب 

ه انتزع منه ، وإن مل يعني فهو مال ضائع ويف مثله خالف مشهور ، وقال يف باب الدعاوي أن من يف يده إن عني صاحب
مال لو قال هو لرجل ال أعرفه وال أمسيه أن األصح أنه ال ينتزع من يده ، وقال يف باب الكتابة فيما إذا أتى املكاتب 

  مل 7إنه إن مل يكن عني مالكها 6]القول[سيد بالنجوم ؛ فقال السيد هذا حرام وحلف املكاتب أجربنا ال
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  .التملك" ب"يف  2
  .من هذه القاعدة" ب"يف  3
  .واألوىل" ب"يف  4
  ".ب"سقط يف  5
  .القبول" ب"يف  6
  .مالكا" ب"يف  7
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ر هذه املواضع وتلقف منها ما يستثىن من هذه القاعدة واجلمع بني ما قيل يف األبواب ينتزع من يده على الصحيح ؛ فانظ
حممد يف اإلقرار أن املقر يف األبواب الثالثة حمكوم عليه ؛ فإقراره مبجهول على  1]أيب[الثالثة وما حكي عن الشيخ 

  .متهما هناك خالف احلكم مع مته فيه ال يسمع خبالف مسألة الشيخ أيب حممد ؛ فإنه ليس
إذا كان املال الضائع يف ذمة إنسان بأن جاء إىل القاضي ، وقال يف ذميت مال ال أعرف مالكه فقياس املذهب : ومنها 

أنه ال ينزع وال ينقل من الذمة إىل الضمان نعم جييء على طريقة الشيخ اإلمام اليت نقلها عن النص وصححها وهي أن 
، واحلالة هذه والذي أراه يف املغصوب ومن يف يده مال ضائع أنه إن خشي من بقائه يف  لآلحاد انتزاع املغصوب أنه ينزع

يده أو ذمته هالكه انتزع ، وال يضر انقالبه من الضمان إىل األمانة هلذا الغرض وإال فال ويبقى على احلكم الضمان ؛ 



قلنا يبقى يف يد املقر استحفاظًا ؛ فأقول إمنا يبقى فليجتهد احلاكم فيما هذا شأنه وأقول هذا أيًضا فيما إذا أقر ملنكر ، و 
للمنكر أن حمل اخلالف إذا كان املقر به عيًنا ، أما إذا كان ديًنا ؛  2]اإلنذار[يف يد املأمون على مثله واملشهور يف مسألة 

ذكرناه مسألة مستثناة  فال يؤخذ بال خالف وذكر ابن يونس يف شرح التنبيه أنه ال فرق بني العني والدين ، وقد حترر ما
 3من القاعدة على املذهب وهي الدين وعلى وجه ، وهي مسألة الشيخ أيب حممد وهو الوجه الذي أشار إليه الرافعي
وأبعد بعضهم ، وعلى األرجح وهي العني املقر ا ملنكر إذا قلنا يرتك يف يده االستحفاظ ، وقد ذكرنا أن طريقة 

رجحان طريقة االستحفاظ على رأي اإلمام والغزايل واضح ؛ فإما يقوالن لو : ت االستحفاظ هي األرجح ؛ فإن قل
رجع املقر له عن اإلنكار وصدق املقر قبل وسلم املال إليه ؛ ولكن األصح عند الرافعي والنووي عدم تسليمه إليه ، وأنه 

: وعلى هذا فكيف يرجح قول االستحفاظ قلت إمنا يسلم إليه على الوجه البعيد القائل بأنه جيرب املقر له على القبول ، 
أما قول الرافعي والنووي أنه إمنا يسلم إليه على الوجه البعيد ؛ فقال الشيخ اإلمام فيه نظر ؛ إذ ال حاجة إىل الرجوع 

ظًا فال إن قلنا يرتك يف يده ملكا ؛ فهو إبطال اإلقرار فال يسلم إليه ، وإن قلنا استحفا: حينئذ قال ، وينبغي أن يقال 
والصحيح أن اخلالف يف قبول : ميتنع تسليمه للمقر له إذا رجع ، وال خيتص ذلك بالتفريع على الوجه البعيد ، قال 

  رجوع املقر له مطلق من غري بناء ، واألظهر منه عند الرافعي عدم القبول
_________  

  .أبو" ب"يف  1
  .اإلقرار" ب"يف  2
  .الرافعي بقوله" ب"يف  3
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فيه كما ترى موافقة الرافعي على تصحيح عدم القبول وال  1]له[هذا ملخص كالم الشيخ اإلمام وهو حق ، وليس 
تصريح مبخالفة ، وأقول إذا كان األرجح التبقية استحفاظًا ؛ فالذي يظهر ترجيح القبول ال سيما إذا ادعى أنه كان غالطا 

بني للغلط وجًها حمتمًال وال يؤاخذ بتكذيبه السابق ، كما أنه يقبل رجوع املقر نفسه على األصح إذا قال كنت غالطًا  و 
الشيخ  2]ورجح[كما يف الوسيط واحملرر واملنهاج ؛ بل وإن مل يقل كنت غالطًا كما يف الشرح الكبري والشرح الصغري 

إنه ال مفهوم له ؛ فقد ظهر أن األرجح على قول : احملرر واملنهاج أو يقال ينبغي إسقاط قيد الغلط من : اإلمام ، وقال 
أما عكسه إذا كذب بعد ما صدق ؛ فلم أجده مسطورًا ، وقد . االستحفاظ القبول هذا إذا صدق املقر له بعد ما كذب

ول ؛ فيأخذه القاضي على ما يقال فيه إن تكذيبه بعد انفصال اخلصومة غري معترب لكنه مبنزلة اإلقرار مبا يف يده ه
الشيخ أبو حممد أو تبقيته يف يده هذا إن أنكر كونه لنفسه ، ومل يقر بأنه ملعني ؛ فإن أقر به للذي أقر له فهو  3]قال[

إقرار ملنكر فيبقى يف يده على األصح ، وقد يقال ال يبقى يف يده هنا قطًعا سواء أقر به ملن أقر له أوال أو هول ؛ ألنا 



القاضي قطًعا ، وأقول الذي يظهر  4]ينزعه[فنا سبب وضع يده وقد زال بإقراره ؛ فأما أن يعيده إىل من أقر أوال أو عر 
قطًعا وال يبقيه يف يده ملا ذكرت من أنه عرف سبب وضع يده ، وهو إقرار األول له مع  5]ينزعه[هنا أن القاضي 

ا إمنا نبقيه يف يده عند اإلنكار أما بعد االعرتاف ورفع يده ؛ فال تصديقه وقد زال تصديقه وال يعيده إىل األول ؛ ألن
نعيده إليه ألن يف اإلعادة إليه حكما بثبوت يده ، وال وجه للحكم بذلك مع كونه مقرا للغري ، وهذا خبالف التبقية 

ابن الرفعة فتأمله ، وكل  6]كالم[عنده ابتداء ؛ فإا ليست حبكم له ، وإن قلنا اليد يد ملك كما بيناه آنًفا ورددنا به 
هذا إذا مل أجده مسطورًا أو أخص منه ما وقع عندي يف احملاكمات شخص أقر بعقار آلخر ملًكا ، وصدقه املقر له ، 

إمنا أقررت به ملورثك مكرها ، ومل يثبت اإلكراه لكن كان من : مث مات فعاد املقر يدعي على وارثه بذلك العقار ، ويقول 
فذاك ؛ وإال فهل هذا  7]املالكية[إن كان املورث قد أحدث الوقفية بعدما ثبت له : رث أنه وقف ؛ فقلت جواب الوا

  من الوارث تكذيب للمقر ألنه يقول هي
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  .ورجحه" ب"يف  2
  .قاله" ب"يف  3
  .ينتزعه" ب"يف  4
  .ينتزعه" ب"يف  5
  .حبث" ب"يف  6
  .امللكية" ب"يف  7
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املورث ؛ فيصري مكذبًا بعد التصديق فيعود املقر ، ويقول  2بل وقف وكالم الوارث منزلة منزلة 1]ونقول[ملك مورثك ، 
تكذيب ؛ ب 3]وليس[قد أكذبتين يف إقراري لك باملليكة فلتبق يدي على ما أقررت به ، وال تنزع كمن كذب املقر ابتداء 

قاعدة ليس   5الوارث الوقفية هذا موضع نظر واحتمال 4]يدعي[ألن املورث قد صدقه وانفصلت اخلصومة ؛ فال يعود 
احلالكم إذا وقع جييب إليه أو بإذن فيه إذا طلب ، ومن مث فروع منها األصح أنه ال جييب الشركاء إذا  6]معه[كلما ال 

إذا كسر فروع منها األصح أنه ال جييب الشركاء إذا طلبوا قسمة ما ال تبطل طلبوا قسمة ما ال تبطل منفعته بالكلية 
منفعته بالكلية إذا كسر كالسيف ؛ ولكن إذا اقتسموا بأنفسهم مل مينعهم خبالف ما تبطل منفعته بالكلية كاجلوهرة 

  .النفسية
بناء ما استهدم من الكنائس وال اإلذن فيه ، جيوز للحاكم اإلجابة إىل  7]رمحه اهللا ال[قال الشيخ اإلمام الوالد : ومنها 



  .وكاد يدعي اإلمجاع على ذلك وإن كان ال مينع عند إعادة ما استهدم من كنيسة قدمية على اخلالف فيه
على القول بأن املشرك إذا انتقل إىل دين يقر أهله عليه ال يقبل منه إال اإلسالم أو الدين الذي كان عليه قال : ومنها 

له أسلم ؛ فإن عاد إىل غريه تركناه أصل يرد إليه قاعدة : ؛ بل يقال  8أسلم أو عد إىل ما كنت:  يقال له األصحاب ال
واملعىن باجلابر ما جيرب مصلحة فاتت ويستدركها ؛ فهو داخل يف جلب املصاحل  9]وزاجر[الكفارات من العبادات جابر 

بصورة احملرم ؛ فإنه رب مفسدة انتفى  10أو مكرهة أو مصورة أما حمرمة. واملعىن بالزاجر ما مينع من ارتكاب مفسدة
التكليف فيها لعدم العلم وحنوه ومل خيرجها انتفاء التكليف عن كوا مفسدة كما إن قتل غري املستحق دمه مفسدة ، وإن 

ر أعم من اجلابر ؛ درء املفاسد فيكون الزاج 12]قبيل[الذي ال تكليف عليه ؛ فإذا الزواجر من ] اخلاطيء[جاء من قبل 
  أعم من جلب املصاحل كما ذكرنا يف 13]الفساد[ألن درء 

_________  
  .وهو يقول" ب"يف  1
  .منزل منزلة كالم املورث" ب"يف  2
  .أو ليس" ب"يف  3
  .بدعوى" ب"يف  4
  .واحتمال منها" ب"يف  5
  .مينعه" ب"يف  6
  ".ب"سقط يف  7
  .ما كنت عليه" ب"يف  8
  .وزادوا" ب"يف  9

  .مقصورة" ب"يف  10
  .احلناطي" ب"يف  11
  .قبل" ب"يف  12
  .املفاسد" ب"يف  13
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جبلب املصاحل أو الرواجر باجلوابر ؛ فإمنا يعين به ما هو من الزواجر  1]الفاسد[أول الكتاب ؛ غري أنا إذا قابلنا درء 
ة ، وليس جبالب للمصلحة إذا عرفت هذا ؛ فقد اختلف يف الكفارات أهي من اجلوابر أو مقصور على درء املفسد
وجوا على حافر البئر والنائم وحنومها ، وألا  2]تعاىل بدليل[إا جوابر ملا فات من حق اهللا : الزواجر ؛ فقال كثريون 



اجر حمضة وقال أخرون بل هي زواجر عن الفعل اليت عبادات للنية فيها مدخل ؛ فال تشبه احلدود والتعزيرات اليت هي زو 
فعله ، وإذا جريت على هذا األصل وصح لك أن  3]مثل[وضعت بإزائه ، أما لفاعله أن يقع يف مثله أو لغريه أن يفعل 

ت إجياب الكفارة يف قتل العمد واليمني الغموس أحق منه يف إجياا يف قتل اخلطأ وغري الغموس ؛ سواء قلنا الكفارا
أن املعصية : فيهما أوىل منه يف غريمها غري أن اخلصوم يتعلقون بشيئني أحدمها  4]الزجر واجلرب[زواجر أم جوابر ؛ ألن 

شرط يف الراوي  5]كل ما[قاعدة : رمبا ترقت على حد التكفري لغلظها يف نفسها ، ولو استدل هلم مستدل بقوله تعاىل 
  : التحمل إال يف مسائل  والشاهد ؛ فهو معترب عند األداء ال عند

الشهادة يف النكاح ؛ فإن الشروط معتربة عند التحمل أيًضا لتوقف انعقاد العقد على حضور عدلني فإن قلت : منها 
العدالة ولو تبني خالفها فالنكاح باطل على  6]ظاهرمها[ألن : قلت . أليس يكفي حضور مستورين على األصح

  .املذهب
يب إذا حتمل الرواية فبلغ ؛ فأدى ال يقبل وهذا يف الرواية ، أما لو حتمل الشهادة فبلغ ؛ على قول ضعيف الص: ومنها 

  .فأدى فال نعرف خالفًا يف قبول شهادته بل لو أداها يف الصبا فرد ، مث أعادها بعد البلوغ قبلت قطًعا
  .إذا وكله يف البيع واشرتط عليه اإلشهاد: ومنها 
فقضاه يف غيبة املوكل ، وجب عليه اإلشهاد ؛ ولكن األصح االكتفاء بشاهدين ظاهرمها  إذا وكله يف قضاء دين: ومنها 

  .فأودع ومل يشهد مل يضمن على الصحيح. وكذا إذا وكله يف اإليداع. العدالة أو بشاهد واحد فاالستثناء على وجه
  ....ومنها

  : قاعدة 
  بل الشهادة إالمستند الشاهد إن كان إخفاؤه يورث ريبة تعني ذكره ، فال تق

_________  
  .املفاسد" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  .مثله" ب"يف  3
  .تقدمي وتأخري 4
  .كلما" ب"يف  5
  .ظاهرها" ب"يف  6
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يذكره وال بإخفائه مل  1]ال[ة وإن مل يتعلق ريب. بذكره ، وإن كان ذكره يورث ريبة تعني إخفاؤه فرتدد الشهادة عند ذكره



يضر واحد منهما ، وإن تردد النظر يف أنه هل يورث ريبة ؟ اختلف فيه ، وقد تطلب قرينة تدفع الريبة من موافقة مذاهب 
  .الشاهد للحاكم وفقهه وحنو ذلك

لى كثري من الناس ، فمن مث فما يورث إخفاؤه ريبة ؛ اجلرح فال خيفي اختلفا اتهدين يف أسبابه ، مث اشتباه كثري منها ع
  .2مل يقبل إال مفسرا

إذا أخربه ثقة بنجاسة املاء أو شهد به شاهدان مل يقبل ما مل يتبني السبب ؛ إال إذا كان املخرب أو الشاهد فقيها : ومنها 
  .موافًقا يف املذهب

  .الشهادة باستحقاق الشفعة ال بد فيها من بيان السبب: ومنها 
  .نه وارثهالشهادة بأ: ومنها 
- الشهادة بالردة على ما صححه الشيخ اإلمام الوالد وهو الصحيح الذي اقتضى بصحته كالم الرافعي والنووي : ومنها 

  .وإن كانا رجًحا االكتفاء إلطالق تصحيحه يف باب الردة
  .الشهادة بانتقال امللك أصح األوجه ال بد من بيان سبب االنتقال: ومنها 

  .الفقيهني املوافقني وغريمهاالفرق بني : والثالث 
  .لو شهد أن بينهما رضاًعا حمرًما: ومنها 

  : ضابط االستفاضة 
وعليه دل كالم الرافعي يف بعض املواضع ؛ فعلى هذا هل . اقتضى كالم أقوام أا خرب مجع ميتنع تواطؤهم على الكذب

  .هي التواتر بعينه
الظن ارد ، وهذا ما اقتضاه كالم الرافعي يف كتاب الشهادات يف  واقتضى كالم قوم أا دونه ، مع القطع بأا فوق

  أنه خرب مجع كثري مع العلم أو الظن القوي بقوهلم ويؤمن"مستند علم الشاهد ؛ إذ حكى فيها أوجها أصحها 
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  .وأجاز أهل العلم التخريج صونا للشريعة ودفعا عنها 2
  .}ْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فـََتبَـيـُنواإِ {: قال اهللا تعاىل  3
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إمنا يؤمن التواطؤ على الكذب عند اليقني ، وهذا حنو كالمه يف كتاب : تواطؤهم على الكذب ؛ غري أن لك أن تقول 
  .القضاء ؛ إذ جعل فيه املستفيض دون املعلوم

أن املستفيض قد يكون معلوًما وقد يكون مظنونًا قويًا ؛ غري أنه إذا انتهى إىل العلم كان متواترًا ، فإذا هو  والذي يظهر



أعم من التواتر ، وإذا مل ينته إىل العلم فقد يعمل به وقد ال يعمل به ؛ ألنا نتطلب يف بعض األماكن مستفيًضا انتهى إىل 
  .درجة العلم ، وسيظهر لك ذلك

ولو من األم ، على . ال تقبل الشهادة باالستفاضة إال يف مسائل املوت والنسب: قال أصحابنا : هذا فنقول  وإذا عرفت
األصح ، والوقف والنكاح والوالء ووالية الوايل وعزلة الرضاع ، وتضرر الزوجة ، والصدقات واإلسالم والكفر والرشد 

ذكره املاوردي يف - راب قدمي معروف بقوم ، واللوث وكذا الغصب والسفه ، واحلمل ، والوالدة والوصايا ، واحلرية ، وش
  .األحكام السلطانية وهو ظاهر ، والدين وهو على وجه حكاه اهلروي يف األشراف

  .التعديل واجلرح: ومنها 
ؤال نقل الرافعي عن العدة أنه لو استفاض فسق الشاهد بني الناس ؛ فال حاجة إىل البحث والس: أحدها : وهنا فوائد 

  .وينزل املستفيض منزلة املعلوم
ذكر أنه إذا استفاض الفسق وانتشر - وسكت على هذا يف الفصل الرابع يف التزكية يف كتاب القضاء ، مث بعد ورقتني 

  .جاز اجلرح به ، فيما حكى ابن الصباغ وصاحب التهذيب وغريمها
فهو مسألة : ع ا شهادته ، أما إنشاء احلكم به وليست هذه مسألة العدة ؛ فتلك يف أن االستفاضة بفسقه تدف: قلت 

  .ابن الصباغ وصاحب التهذيب وليتنبه فيها ألمرين
من حصول  -معهما- اجلرح مبجرد الشياع واالنتشار ؛ بل ال بد  -وال واحد منهم- أما وغريمها مل جيوزوا : أحدمها 

  .بن الصباغ وصاحب التهذيبا - أيضا- العلم ، وبذلك صرح املاوردي والبندنيجي ، وإليه أشار 
وذا صرح الغزايل تبًعا لإلمام : أما إذا مل يفد العلم اليقني ؛ فال جيوز اعتماده وهتك أعراض الناس به ، قال ابن الرفعة 

  .وهو احلق ، ألنه مما ميكن: يف مكان آخر قال 
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  القول يف املناكحات
أن تتناوله األلسن على مرور الزمان ؛ فال يقنع فيه مبا ال حيصل العلم من  - إذا وقع-س من شأنه الوقوف عليه ، ولي
السماع من الواحد والعشرة ال جيوز الشهادة به ؛ ألنه ال : وهلذا حكي عن الشيخ أيب حامد أنه قال : االستفاضة ، قال 

  .لسماع من عدلنييصري به علما ، وإن كان من مذهبه االكتفاء يف االستفاضة با
وإمنا مل يقيده الرافعي بالعلم ؛ ألنه ذكر عقيبه أنه ال جيوز اجلرح بناء على خرب : وكذلك قال صاحب البحر : قلت 

  .الواحد والعدد اليسري ، وملعوم أنه لو اكتفى بالظن الكتفى بالواحد ، أو بالظن القوي الكتفى بالعدد اليسري
حاب املسائل جاز للواحد منهم أن يعتمد فيما يشهد عند القاضي من اجلرح والتعديل ويف املهذب أنا اكتفينا بقول أص

  .على قول واحد إذا سكنت نفسه إليه
وهو مأخوذ من املاوردي ؛ لكنه مفروض يف أصحاب املسائل ، مث هو غري موافق عليه وما ذكره الشيخ أبو حامد وغريه 



  .يف غري أصحاب املسائل ؛ فهذا أحد األمرين
  .أنه خمصوص بالشاهد إذا استفاض عنه فسقه: الثاين و 

أما احلاكم لو استفاض فسقه ؛ فهل للشاهد أن يشهد به ؛ فهذا مل أره مسطورًا ، والذي أعتقده أنه ال جيوز ؛ ألن 
  .الكالم بالبهتان يف أرباب الواليات كثري ، وتقضي العادة بأنه ال يستفاد منه علم ؛ بل وال ظن قوي

  : لثانية الفائدة ا
هذا كله يف استفاضة هلا أصل ؛ ألن هذا يف معىن املتسفيض ، ونعين مبا له أصل ما ينتهي احلال فيه إىل عدول معينني 

أحد عشر ، وال يكتفي مبجرد شياع ال يعرف أصله ، وإليه اإلشارة  -كما علمت- خيربون عن مشاهدة أدىن عددهم 
رب الواحد والعدد اليسري ، نعم له أن يشهد على شهادته بشرط الشهادة على ال جيوز اجلرح بناء على خ: بقول الرافعي 

  .انتهى. الشهادة
وهو صحيح ، ذكره أكثر األصحاب ؛ غري أن الرافعي مل يعني مقدار العدد اليسري ، وقد قدمنا عن الشيخ أيب حامد 

مجوع الكثرة وهو أحد عشر فليتنبه لذلك أقل  1]أقل ما يكفي[ال تكفي العشرة ؛ فحينئذ : وصاحب البحر أما قاال 
  .؛ فمن زعم استفاضة بدون هذا العدد فهو جاهل

  غري السماع ، والسماع هو - على ما فهمت عن األصحاب- االستفاضة : الثالثة 
_________  

  ".ب"واملثبت من " أ"سقط من  1
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  .الشافعي رضي اهللا عنه ، واملراد به التواتر الذي وقع يف لفظ
شرط العمل باالستفاضة أن ال تعارض باستفاضة مثلها ؛ فإن عورض بطل حكمه ألنا إن شرطنا العلم يف : الرابعة 

  .االستفاضة فاملعارضة تدل على أنه ال استفاضة من اجلانبني ؛ ألن القاطعني ال يتعارضان
الغالب ؛ فعند املعارضة ليس الظن املستفاد من إحدى االستفاضتني بأوىل من مقاما ، يكتفي فيها بالظن : وإن قلنا 

  .وهذا مما ال يتصور فيه خالف
  : قاعدة 

  ؛ فهل يكتفي بإطالقه القول يف ذلك أو يكلف بيان السبب ؟ 1]من قبلت روايته أو شهادة يف شيء[
، وهل يكلف فيما اشتبهت طرقه  3ه ، وخيتلف فيه اتهدونفيما ال تشتبه طرق 2]بيان السبب[التحقيق أنه ال يكلف 

واختلف اتهدون فيها طلًبا لالحتياط ودرًءا الحتمال خيالف اجتهاد الشاهد واملشهود عنده واحتمال بناء الشاهد 
قبل خربه شهادته على ظن ليس هو عند املشهود عنده كما هو عنده أو ال يكلف اكتفاء بأن اجلاهل مبا هذا شأنه ال ي



  ، وال شهادته يف ذلك ؟
  .وإذا كان عاملا فهو يدري أين يضع قوله أو يكلف عدم ذكره لئال يورث ذكره إياه ريبة

  .هذه احتماالت ثالثة ، والتحقيق فيها االختالف باختالف الصور
  .الشهادة باجلرح والتعديل ، والصحيح ال بد من بيان سبب اجلرح دون التعديل: فمنها 
ما إذا أخربه ثقة بنجاسة املاء أو شهد به شاهدان مل يقبل ما مل يبني السبب ؛ إال إذا كان املخرب أو الشاهد  :ومنها 

  .فقيها موافًقا يف املذهب
  .لو شهد باستحقاقه الشفعة فال بد من بيان السبب: ومنها 

  .4]ومنها لو شهد بأنه وارثه ال بد من بيان السبب[
أنه ال بد من بيان  - يف مواضع-ح الرافعي والنووي القبول مع اإلطالق ، واقتضى كالمهما رج. لو شهد بالردة: ومنها 

  .السبب ، وهو الصحيح عند الشيخ اإلمام وإياه يصحح ويستشكل ما وراءه
_________  

  .تقدمي وتأخري 1
  ".ب"سقط يف  2
  ".ب"وخيتلف فيه اتهدين واملثبت من " أ"يف  3
  ".ب" واملثبت من" أ"سقط يف  4
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، وتردد فيما إذا  " ال بد من التعرض إليضاح العظم: "لو شهد باملوضحة األصح القبول ، وقال القاضي احلسني : ومنها 
  .كان الشاهد فقيًها وعلم القاضي أنه ال يطلق لفظ املوضحة إال على ما يوضح العظم

إن كانا فقيهني : شهدا بانتقال امللك إىل زيد ومل يبينا سبب االنتقال ؛ فأصح األوجه عدم القبول ، والثالث إذا : ومنها 
  .موافقني فال حاجة إىل بيان السبب

  .إذا شهدا أن حاكًما حكم بكذا ومل يعيناه فاألصح القبول: ومنها 
  : السبب وجهان  إذا شهدا أن بينهما رضاًعا حمرًما ؛ ففي االحتياج إىل: ومنها 

  ....األكثر ال حيتاج ، وتوسط الرافعي
  : قاعدة 

الشيء الذي ال ينضبط أسباب االطالع عليه إذا أثارت أسباب معرفته لبعض العارفني ا ظنا يسوغ له الشهادة مبقتضى 
بة ؛ إذ من اجلائز أن مل جيز أن يصرح به يف شهادته ؛ ألن ذكرى إياه بني يدي احلاكم قد يورث احلاكم ري- ذلك الظن 



ال يتبني عند احلاكم الظن الذي أثاره عند الشاهد ، ال سيما وقد يقوم عند الشاهد إشارات تقصر عنها العبارات ، ومن 
صرح بأن مستندة االستفاضة مل يقبل ؛ ألنه أضعف قوله بذكر  1]لو[أن الشاهد : مث قالوا فيما يشهد فيه باالستفاضة 

  .مستنده
  : مسائل  ويف القاعدة

  .ما ذكرناه من أن الشاهد فيما يشه به فيه باالستفاضة ال يذكر مستنده: منها 
  : قاعدة 

  ".أن اللهو واللعب أصلهما على اإلباحة خالفًا ملالك"ذكر بعضهم أن أصل قاعدة مذهبنا 
  .التحرمي قاهلا ؛ ولكنها قضية أن أصول األشياء على عدم - من األصحاب-وهذه العبارة ال أعرف أحًدا 

ليس أم ولد ميتنع السيد من وطئها من غري تعلق حق زوج ا " : الفروق"والروياين يف " املعاياة"قال اجلرجاين يف : فائدة 
  .إال يف مسألتني

أن يشرتي أخته من الرضاع ويطأها جاهًال بالتحرمي وحيبلها ؛ فإا تصري أم ولد ، ومينع من وطئها للتحرمي : إحدامها 
  .بينهما بالرضاع القائم
  وال حاجة إىل تقييد التصوير بأخوة الرضاع ؛ بل لو اشرتى أخته من النسب: قلت 

_________  
  .إذا" ب"يف  1
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الولد حرا نسيبا ، ووطئها بشبهة صارت أم ولد ، وحرمة الوطء قائمة بل وطئها ال بشبهة صارت أم ولد أيًضا ، وصار 
  .وإن وجب التعزير على األظهر واحلد على قول ، وصريورا أم ولد وولدها نسيبا على كل من القولني

فإن : جعل ذلك طريقة مرجوحة ؛ فقال  - أمهات األوالد ؛ ولكنه يف باب حد الزنا 1]عتق[كذا جزم به الرافعي يف 
  .انتهى. فال ، وقيل يثبت النسب وتصري اجلارية أم ولد بال خالفال حد ثبت النسب واملصاهرة ؛ وإال : قلنا 
  .أن يكون لكافر أم ولد فتسلم ؛ فإنه مينع من وطئها إىل أن يسلم: والثانية : قاال 
  .إذا وطئ األب أم ولد ابنه بشبهة حرمت على االبن على التأبيد ومل حتل لألب حبال: وبقيت ثالثة : قلت 
  : فائدة 

  ....ضمن شخًصا ؛ ولكن يضمن طرفه إال السيد مع مكاتبه إن قتله مل يضمنه ، وإن قطع طرفه ضمنهليس من ال ي
  : قاعدة 

  ".ال يصح الدعوى مبجهول إال يف الوصية: "قال صاحب التنبيه 



ه وهذه القاعدة صحيحة ، وقد طردها القاضي احلسني ، ومنع الدعوى باهول يف الوصية أيًضا ؛ ولكن الصحيح خالف
والغرض ... كيف يستقيم-يعني قدرًا ويدعي أن املوصي أراده : ، لئال يضيع حقه ؛ إذ ال طريق له غريها وقول القاضي 

  .أنه أوصى مبجهول
الشعفة ؛ فإن الشيخ اإلمام رجح الدعوى حبقها ، وإن مل يعني للثمن قدرًا وال ادعى املشرتي به علما  -أيضا- وقد تورد 

  .هم تأباه، وذكرا أن قضية كالم
فاملدعي به ليس  - الشيخ اإلمام 2]مثال[على -، وبتقدير جوازه " األشراف"وصرح مبنعه القاضي أبو سعد يف : قلت 

  .مبجهول ألنه حق الشفعة ؛ إمنا اهول شرطه وهو الوقوع بثمن معني
ه بل لرفع يده ؛ ففي مساعها خيانة ال لقصد تغرمي -على العامل-وكذلك قد يورد ما إذا ادعى رب املال يف املساقاة 

وليس ذلك من مواضع : "قال " أصحهما مساعها: "يف باب املساقاة - قال الشيخ اإلمام " احلاوي"جمهولة وجهان يف 
  أمر معلوم ، فيختلف 3]وهو[املستثناة يف مساع الدعوى باهول ؛ ألن هذا إمنا هو دعوى خيانة ، 

_________  
  .غري" ب"يف  1
  .ما قال على" ب"يف  2
  .وهي" ب"يف  3
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  .وإن شارك الدعوى باهول يف الصورة. عليه ، أو تقام به البينة
  .صحيحة على الصحيح - باإلقرار مبجهول-اإلقرار ؛ فإن الدعوى  - إىل الوصية- وضم بعضهم 
إن اهول من "يف هذا الضابط " التحرير: "هوًال من كل وجه ، ومن مث يقول اهول يف اإلقرار ليس جم: ولك أن تقول 

يكون ثبوته موقوفا على تعيينه ، : ؛ ضرب ال يكون ثابتا ؛ وإمنا يطلب ثبوته ، وبعبارة أخرى نقول " ضربان -احلقوق
 - مع اجلهالة- ره فتسمع الدعوى به يطلب من احلاكم إنشاء تقدي: نقول : وبعبارة ثالثة  1]تعيينه[واملطلوب من احلاكم 

  .وليس مما حنن فيه ؛ وذلك كاملتعة واحلكومة واملفروض للزوجة. بال خالف
  : ال حيتاج إىل إنشاء احلاكم إثباته وال يف تعيينه وهو ثالثة -  2]ناشًئا[وضرب يكون 

  .اهول يف نفس األمر وهو املبهم كالوصية مبجهول: األول 
  .وهو اإلقرار باهول والصحيح التحاقه باألول. يف نفس األمر 3]معلوم[د املدعي ؛ ولكنه اهول عن: الثاين 

أن يكون معلوما عند املدعي ؛ غري أنه جيهله على احلاكم وال يبينه له ؛ فهذا هو الذي ال تصح الدعوى به ، : الثالث 
  .وال يستثىن منه شيء



  : قاعدة 
  "...ال تصح الدعوى إال من مطلق التصرف"

  ".كل ما صحت إقامة البينة به صحت الدعوى به: "قال الشيخ أبو علي رضي اهللا عنه : "قاعدة 
  .ونقضها ابن أيب الدم بصور تكلم عليها الشيخ اإلمام يف باب اإلقرار من شرح املنهاج

  : قاعدة 
  ".كل دعوى يشرتط فيها أن يكون متعلقة بشخص معني"

وصححه الغزايل . حلفهم احلاكم -وهم مجع ميكن اجتماعهم على قتله- قتله أحدهم  :ويف وجه يستثىن الدم فإذا قال 
  .يف الوجيز
  يف املنهاج والروضة املعزو يف الشرح الكبري إىل تصحيح صاحب- واألصح 

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"ناشًئا واملثبت من " أ"يف  2
  ".ب"سقط يف  3
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  األشباه والنظائر
  ول يف املناكحاتالق

  .ومل يورد مجاعة من األصحاب غريه: قال الرافعي . أن القاضي ال جييبه-التهذيب 
ومأخذ اخلالف يشبه اخلالف يف الدعوى " : املطلب"وحاول ابن الرفعة موافقة الغزايل على تصحيح األول ؛ فقال يف 
أو هو باق ، وقد نقل الغزايل  1]أو تلف[مل يدر هل باعه املردودة للحاجة كما إذا دفع ثوبًا قيمته مخسة ليبيعه بعشرة ، و 

قال يف . عن القاضي أن القضاة اصطلحوا على قبول هذه الدعوى ، وقضية التشبيه أن يكون األمر هنا كذلك فال جزم
أو الطالق تسمع ، وهو يوافق قول ابن احلداد إذا أم اإليالء بني امرأتني وحضرتا طالبتني للفيئة " إنه الصحيح: "الوجيز 
بالوصية ؛ ألنه لو مل تصح  - جمهولة- على مساع الدعوى - ويعضده اتفاق األصحاب-مع إام املستحقة - منهما 

  .إىل ضياع حقه ؛ وذلك موجود يف القتل -يف الغالب-الدعوى مع اجلهالة ألدى ذلك 
املدعى عليه حىت يشابه ما حنن فيه ؛ وإمنا  وال خيفى على ابن الرفعة أن اإلام فيما ذكره من الصور ليس هو يف: قلت 

الدعوى مبجهول ال على جمهول ، ويف مسألة اإليالء - هو يف مسألة الثوب يف املدعى به وكذلك يف مسألة الوصية 
  .ال منهما وال من معينة -من أحدمها وهو مبهمة - يف احلقيقة- اإلام يف املدعي نفسه ؛ فإن الدعوى 

واملدعى به كالثوب ، واهول املوصى به والفيئة أو  - كاملرأتني- نه ال فرق بني اجلهل باملدعي ولكن كأنه يشري إىل أ
  .واملدعى عليه كمسألة الدم- اللتني يطلب يف اإليالء إحدامها -  2]الطالق[



لو : " أن يستشهد بقول الرافعي يف طرق اللوث - التصحيح مع اإلام مبا ذكره-وكان أوضح من استشهاد ابن الرفعة 
مل ميكن الويل من القسامة ، وله أن حيلفهم ؛ فإن نكلوا بأمجعهم فأراد أن حيلف  -وال أعرفه- القاتل أحدهم : قال 

  ....واحد منهم
  .املسألة

يف مسألتنا هذه ؛ - فإن جزمه بأن له حتليفهم يقتضي صحة الدعوى ؛ ألن التحليف فرعها ومن هذا يؤخذ أن الرافعي 
  .ا للغزايل على ما صححه ، أو ال تصحيح له يف املسألةإما أن يكون موافقً 

  3]ومل حيمل[نظر  - يف أصل الروضة- وإن يف إطالق النووي التصحيح 
_________  

  .باعه وتلف" ب"يف  1
  .اإلطالق" ب"يف  2
  .أو مل حيمل" ب"يف  3

  466|  433صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

  .، عزوا تصحيحه إىل صاحب التهذيب" إنه مل يورد مجاعة من األصحاب غريه: "الرافعي  النووي على ذلك إال قول
  : يف هذه املسألة نتبيهات 

من أحد العشر مثًال - حمل الوجهني يف أنه هل تسمع الدعوى على واحد منهم  -يف الوسيط- أن الغزايل جعل : أحدها 
  ؟

أعلم أن قاتل أيب فيكم : ولو أشار إىل مجع حمصورين ، وقال : "ل وجعل اإلمام رمحه اهللا حملها يف التحليف ؛ إذ قا
  .، هل له ذلك ؟ على وجهني مشهورين 1]واحد[وأحلفكم واحًدا 

بالتحليف ، مل ينتظم  - اجلارية- على الدعوى ، وإذا مل تتعلق الدعوى  2]مرتب[ليس له ذلك ؛ فإن اليمني : أحدمها 
  .حتليفه

  .قال ابن الرفعة. طرق به إىل إظهار غرضهحيلفهم ؛ ألنه يت: والثاين 
وهذا اإليراد قد يفهم أن الدعوى ال تسمع جزًما ؛ وإمنا اخلالف يف طلب اليمني ؛ وذلك أمر ال يعقل ؛ فلذلك نصب 

  .الغزايل اخلالف يف الدعوى
  .لجار على قضية ما أورده اإلمام ؛ فليتأم - إىل منهاج النووي- وإيراد الرافعي ومن بعده : قلت 

إن اليمني من غري دعوى : قتله أحدهم مل حيلفهم القاضي يف األصح ، وقول ابن الرفعة : فلو قال : وهذه عبارة املنهاج 
ال يعقل ، يعين يف اخلصومات ؛ وإال فالشافعي حيلف رب املال إذا امه يف الزكاة ، ومسائل كثرية يقع التحليف فيها من 



القاتل : "أراد التحليف يف اخلصومة عند احلكام ، وال يرد عليه ما قدمناه فيما إذا قال  غري دعوى ؛ ولكن ابن الرفعة إمنا
  .، وال أعرفه حيث ذكرنا أن له التحليف ؛ فإن ذلك التحليف ليس إال بعد الدعوى" أحدهم

و أشكل على إن له التحليف ألورد على ابن الرفعة ل: نعم لو كان الرافعي صحح أن الدعوى غري مسموعة ، مث قال 
  .كما ذكر ابن الرفعة-، وأن اليمني من غري دعوى يف اخلصومة غري معقولة  3]اليمني[الرافعي ، واحلق أنه ال يورد 

سلمنا أن التحليف من غري دعوى غري معقول ؛ لكن الدعوى من غري حتليف معقولة ، كالدعوى : لكن ذلك أن تقول 
  ل قول املرءعلى قيم اليتيم ، وسائر املسائل اليت يقب

_________  
  .واحًدا فواحًدا" ب"يف  1
  .ترتتب" ب"يف  2
  ".ب"سقط يف  3
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  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

من غري ميني ؛ فإن يدعي عليه ، مث ال تؤول تلك الدعوى إىل ميني ، فما مستند الغزايل يف وضعه الوجهني يف مساع 
  .الدعوى
  .انتهى. لكنهم لو نكلوا مجيًعا أشكل اليمني املردودة على الدعوى املبهمة - يف الوسيط- الغزايل قال : الثاين 

  .حال هذا الكالم ، وكان ذلك لوضوحه عنده" املطلب"ومل يبني ابن الرفعة يف " الشرح"ومل يذكره الرافعي يف 
نه مل يعرف عني القاتل ليحلف أنه هو ؛ فأورد أن النكول يقتضي اليمني املردودة ، وال سبيل إليها هنا ؛ أل: وحاصله 

بتصحيحها ، " الوسيط"مل يفصح يف  - من أجله -ولعله- الغزايل هذا اإلشكال على ما يصحح مساع الدعوى املبهمة 
  .صححها" الوجيز"وإن كان يف 

  .هذا اإلشكال مندفع: وأنا أقول 
وهو وجه مفرغ على القول باقتضاء القسامة يف القصاص - بأن النكول يف القسامة ال يقتضي رد اليمني : أما إن قلنا 

  .مقتضًيا لرد اليمني - واحلالة هذه-؛ إذ ليس كل نكول  1]فواضح[
على املدعي  - بعد نكوله-ال رد هنا وال إشكال ؛ فرب ناكل ال ترتد اليمني : فأقول  - وهو الصحيح- وإما إن قلنا بالرد 

  .يء ، وطلب ميني املدعي به ونكل ؛ فإن الويل ال حيلف؛ أال ترى أن ويل الصيب إذا ادعى له بش
  .ألنا ننتظر بلوغ الصيب فنحلفه ، وال كذلك فيما حنن فيه: فإن قلت 

  .عني من امت واحلف: بل ننتظر أيًضا أنه يعني القاتل مث حيلف ، ونقول له : قلت 
  .فيها ال يف تلك - حينئذ-جمدًدا دعوى غري تلك الدعوى ، والتحليف  2]كان[لو عينه : فإن قلت 



بل حيلف يف تلك الدعوى بعينهما ، وال يكلف دعوى جمددة ؛ ألن التعيني ال ينايف اإلام ، كما أن اإلطالق ال : قلت 
  .ينايف التفصيل

  والصحيح املنصوص أنه إذا أطلق الدعوى يستفصله القاضي وال يعرض عنه بل
_________  

  .واضح" ب"يف  1
  .لكان" ب"يف  2
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  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

. أعمًدا قتلته أم خطًأ ؟ أمنفرًدا أم يشاركا لغريه ؛ فدل أنه ال منافاة ، ولو ناىف التعيني والتفصيل اإلام واإلطالق: يقول 
  .مل يسمعها ملناقضة الدعوى الثانية لألوىل

على أحد الرجلني أو  - الغصب واإلتالف والسرقة وأخذ الضالة-دعوى اخلالف يف الدعوى املبهمة جيري يف : الثالث 
بل هو مقصور على : جيري فيها أيًضا ، وقيل : الثالثة ، وال جيري يف دعوى القرض والبيع وسائر املعامالت ، وقيل 

  .ثالث طرق 1]فهي[دعوى الدم ؛ 
 ميني بعدها يف مراتب اخلصومات فالنكول عنها هل كل ميني ال: يف باب القسامة " النهاية"ذكرها اإلمام يف : قاعدة 

  يبطل حق الناكل ؟
فيه خالف ، ومن مث إذا ردت اليمني على املدعي فامتنع ؛ فيسأله القاضي عن سبب امتناعه ؛ فإن مل يتعلل بشيء ، أو 

ليفه يف جملس آخر ال أريد أن أحلف فهذا النكول يسقط حقه يف اليمني ، وهل يتمكن من استئناف الدعوى وحت: قال 
قال العراقيون واهلروي أبو سعد : حىت إذا نكل حلف املدعي أو ال يتمكن من ذلك وال ينفعه إال البينة ؟ فيه وجهان 

وهو أحسن وأصح لئال تتكر الدعوى يف القضية : والروياين باألول ، وقال اإلمام والغزايل والبغوي بالثاين ؛ قال الرافعي 
  .الواحدة
األصل أن من نكل عن ميني يف خصومته ال حيلف : كرها اإلمام يف باب الدعوى والقسامة قال األصحاب ذ : قاعدة 

  .يف ذلك املقام من تلك اخلصومة -بعينها- تلك اليمني 
وهل حيلف يف مقام آخر من تلك اخلصومة مع احتاد املقصود ؟ فيه خالف ، ومن مث لو علل املدعي امتناعه عن اليمني 

يبطل حقه من : أو صرح بالنكول ؛ فقال الغزايل والبغوي  2]تعلل[عاد بعد مدة ليحلف ، مكن منه وإن بعذر ، مث 
  .وليس له العود واستمر العراقيون على أن له العود. احللف

نع فلو أقام شاهًدا واحًدا يف دعوى مال ومل حيلف معه ؛ فحلفنا املدعي عليه فنكل ؛ فهل ترد اليمني على املدعي وقد امت
  : عن اليمني مع الشاهد ؟ فيه قوالن 



شاهد فرددنا اليمني على املدعي بعد نكول املدعى عليه فنكل عن ميني الرد ، مث  - يف دعوى املال- وكذلك إذا مل يكن 
  : أقام شاهًدا وأراد أن حيلف مع شاهد فهل له ذلك ؟ فيه قوالن 

_________  
  .فهو" ب"يف  1
  .وإن مل يعلل" ب"يف  2
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  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

  : قاعدة 
كل نكول يتعلق به حق "إا ضابط متس احلاجة إىل ذكره : يف باب دعوى الدم ، وقال  1]يف النهاية[ذكرها اإلمام 

  ".حلف حالف بعد النكول إذا طهر فال عود من الناكل
عود فيحلف ؛ فإن كان بعد أن حكم القاضي بأنه ناكل أو قال أن ي - بعد االمتناع-ومن مث إذا أراد املدعي عليه 

  .احلف ، فوجهان -بعد- احلف مل يكن له احللف ، وإن أقبل عليه ليحلفه ومل يقل له : املدعي 
شيء من ذلك ؛ فله احللف ؛ حىت لو هرب املدعي عليه قبل أن حيكم القاضي بأنه ناكل وقبل عرض "وإن مل يكن 

  .، مل يكن للمدعي أن حيلف اليمني املردودة ، وكان للمدعي عليه أن حيلف إذا عاداليمني على املدعي 
  : قاعدة 

  : ال يقضي بالنكول واستثىن مسائل 
الصيب يستأسر ويوجد قد أنبت ويدعي االستعجال بالدواء ، ونقول اإلنبات عالمة البلوغ ؛ فيحلف ، فإن نكل : منها 

  .جاز قتله
أن إسالمه قبل السنة فال جزية فيحلف فإن نكل أخذت منه ومن مات من غري وارث  الذمي يسلم ويدعي: منها 

  .فادعى له اإلمام بدين فنكل املديون ، لزمه الدين
  .إذا ادعى رب املال أنه ال زكاة عليه ونكل ، لزمته: ومنها 
  .إذا ادعى ولد املرتزق البلوغ لينزل يف الديوان وحلف فنكل مل ينزل: ومنها 
حيكم : "سبع مسائل وقال يف أوهلا  - يف املعاياة- أنه ال يصح استثناء شيء من هذه الصور ، وقد عد اجلرجاين واعلم 

  .وهو الصواب. على الناكل بأصل الوجوب ال بالنكول ؛ فأشار إىل أنه مل يقع بنكول
  : قاعدة 

  ".دعوى صحيحة احلالف كل من توجهت عليه: "قال الرافعي رمحه اهللا يف باب الدعوى والبينات 
من توجهت عليه دعوى لو أقر مبطلوا ألزم به ؛ فإذا أنكر حلف عليه وقبل منه ، وال بد من استثناء صور : وقل قيل 



  .انتهى. عن هذا الضابط
حيتمل شرحا للعبارة األوىل ؛ ألن الدعوى الصحيحة هي اليت لو أقر  - إىل آخره" وقد قيل: "وهي قوله -والعبارة الثانية 

  .طلوا ألزم به ، وهذا ما فهمه الوالد رمحه اهللا ، واستدل عليه بثالثة أمورمب
_________  

  ".ب"سقط يف  1
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  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

  .؛ فإا ليست العبارة املألوفة يف ذكر اخلالف" وقد"قوله : أحدها 
  .الضبطنيوما قال " عن هذا الضابط: "قوله : والثاين 

على العبارة الثانية ؛ فلو كانت عنده ضعيفة ملا اقتصر  -قلتك وكذلك يف الشرح الصغري" احملرر"يف - اقتصاره : والثالث 
  .عليها

يف - إن كان يف املنهاج اتبع احملرر ، ويدل على أنه فهم ذلك قوله -وحيتمل أن يكون خالفا ، وهذا ما فهمه النووي 
عن - تصرًحيا باخلالف ، ويؤيده أن اإلمام ذكر " قد"إىل آخره ؛ فحذف لفظ " وجهتكل من ت: "وقيل  -الروضة

  : القاضي احلسني ضابطًا فيما جيري فيه التحليف ، وحاصله أنه حكى وجهني 
  .أن حده أن يدعي حقا: أحدمها 
  .ليف الشاهد والقاضيأن ينفي دعوى ما لو أقر به ليقع إذا كان ال يؤدي إىل فساد احرتازًا عن منع حت: والثاين 

  .إشارة إىل هذا الوجه الثاين-" وقد قيل: "فلعل قول الرافعي 
  ....مث يستثىن مسائل ال حتليف فيها مع صحة الدعوى وكوا لو أقر مبطلوا ألزم

  : قاعدة 
وكذا قاله  - لبيف املط- قال ابن الرفعة ". كل مكلف حنث يف ميينه لزمته الكفارة حرا كان أو عبدا: "قال الرافعي 
  .والرافعي أيًضا: الغزايل قلت 

يف إجياب الكفارة ، وال نعلم خالفًا فيمن  - حالة احلنث- ويطرقه سؤال ؛ فإنه يقتضي اعتبار التكليف : قال ابن الرفعة 
 إن دخلت الدار فأنت: خلف على عبده ال يدخل الدار فجن احلالف مث دخل العبد ، أنه حينث ، كما لو قال لزوجته 

؛ فإن " إن سبب وجوب الكفارة اليمني" -أول الباب-طالق فجن مث دخلت ، مث لو كان ذلك معتربًا لكان خمالًفا لقوله 
  .السبب إذا وجد يف حالة التكليف ال يقدح يف العمل به وجود شرطه حال عدم التكليف

أو حبالة  - كما هو الصحيح- ة التعليق واألصحاب حكوا قولني أو وجهني يف أن االعتبار يف تعليق الطالق والعتق حبال
كما ستعرفه - إن دخلت الدار فأنت حر يف حال جنون السيد ، أنه يعتق : وجود الصفة ، ومل خيتلفوا فيما لو قال لعبده 



  .يف التدبري ، وما حنن فيه مثله
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؛ فإذا وجد حال " الذي حكيناه وجًها لبعض األصحاب أن السبب احلنث- نيفة ذلك على قول أيب ح 1]يتجه[نعم 
  .اجلنون أمكن أن ال يؤثر ، وكذلك إذا قلنا السبب اليمني واحلنث

من باب الوضع واإلجبار كغرامة - على هذا  - فال أثر له أيًضا ؛ ألن إجياب الكفارة - أنا وإن قلنا وبذلك- والذي يظهر 
  .انتهى". اياتاملتلفات وأروش اجلن

من حلف على فعل نفسه حلف من البت ، وإن حلف على فعل غريه فإن كان على إثبات فكذلك ، وإن  : "قاعدة 
  .كان على نفي حلف على نفي العلم

  .اليمني على البت إال أن حيلف على نفي فعل غريه: وقد خيتصر فيقال : قال الرافعي 
  .يستثىن ؛ وإمنا ذكرناها ملا يقع يف الذهن من كوا مستثناة - عند التأمل- ويستثىن مسائل ليس منها شيء 

لو ادعى على رجل أن عبدك جىن علي مبا يوجب كذا ؛ فأنكر فاألصح حيلف على البت ؛ ألن عبده ماله ، : منها 
  .وفعله كفعله

ال ذمة هلا واملالك فأنكر حلف على البت ؛ ألنه  - حيث جيب الضمان- ولو ادعى أن يمتك أتلفت يل زرًعا أو غريه 
  .ال يضمن بفعل البهيمة ؛ بل بتقصريه يف فعلها ، وهو أمر يتعلق بفعل احلالف

إن موكلك أذن يل يف تسليم املبيع ، وترك : لو نصب البائع وكيًال ليقبض الثمن ويسلم املبيع فقال له املشرتى : ومنها 
، واختاره أبو زيد ؛ ألنه يثبت لنفسه استحقاق اليد إنه حيلف على البت : فأحد القولني  -وأنت تعلم- حق احلبس 

  .على املبيع
  .أنه حيلف على نفي العلم جريًا على القاعدة -عند النووي- وأقوامها 
أنا أخوك واملرياث بيننا ؛ فأنكر حلف على البت ؛ ألن األخوة : فقال آخر  - يف الظاهر-لو مات عن ابن : ومنها 

  .2]هلنفس[رابطة بينهما ؛ فهو حلف 
أنت أعلم به ؛ فأنكر ، حلف على البت : للمشرتي  - فادعى حدوث عجز عنه وقال- ولو طالب البائع بتسليم املبيع 

  .؛ ألنه يستبقي بيمينه وجوب تسليم املبيع إليه
  .حيلف على نفي العلم وصححه النووي: هكذا ذكر الصورتني ابن القاص ونازعه آخرون وقالوا 

_________  
  .دديتح" ب"يف  1



  .يف نفسه" ب"يف  2
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  دينا على امليت ؛ فأنكر الوارث العلم به ، فأوجه - على الوارث- ادعى : ومنها 
  .حيلف على نفي العلم جريًا على القاعدة: أصحها 
  .على البت ؛ ألن الظاهر اطالعه عليه: والثاين 

  .ني تعهده حاضر أو غائًباالفرق ب: والثالث 
إذا علق طالقها على كون الطائر غرابًا ؛ فادعت أنه كان غرابًا ، وأا طلقت ؛ فعليه أن حيلف على البت ، أنه : ومنها 

  .ال أعلم كونه غرابًا أو نسيت احلال: مل يكن غرابًا ، وال يكفي أن يقول 
ا علق طالقها على دخوهلا ودخول غريها ، وأنكر حصوله ؛ حيث ذكره اإلمام ، وفرق بينه وبني ما إذ: "قال الرافعي 

 2]نفي[يكون على  1]واحللف على نفي الغري[فعل الغري  - هناك-يكون احللف على نفي العلم بالدخول بأن الدخول 
كان الشيء العلم ، ونفي الغرابية ليس كذلك بل هو نفي صفة يف الغري ، ونفي الصفة كثبوا يف إمكان االطالع ، وإذا  

  .تغري القاعدة بأن يفرض بعذر أو عسر 3]مل[ - يف اجلملة- مما يطلع عليه 
يف مسألة الغراب ، وعلى نفي العلم يف مسألة  - على البت-وجه الفرق بل ذكر احللف  - يف الوسيط- ومل حيك الغزايل 
ميني جازمة ، أو  -عليه- ن يقال هكذا قال إمامي وليس يتبني يل فرق بينهما أصًال ؛ بل ينبغي أ: "الدخول مث قال 

  .نكول يف املسألتني مجيعا
  .ومل حيك الرافعي كالم الغزايل هذا كأنه اكتفى مبا ذكره من الفرق

من العجب توجه بالعجز عن الفرق بني : على كالم الغزايل ، وقال  -يف كتاب أدب القضاء- وتكلم ابن أيب الدم 
ا ، وذكر ما حاصله أن الدخول فعل الغري ؛ فيحلف نافية على نفي العلم ، املسألتني ، وعندي الفرق بينهما ظاهرًا  جد

وكون الطائر غرابًا ليس فعل الغري ، بل هو تعليق على كون هذا الطائر املشاهد موصوفا بصفة كونه غرابا وإذا مل يكن 
حلقيقية على البت بأن هذه الصفة تعليقا على فعل الغري ، بل حتقق حقيقة كونه غرابًا حلف على من نفي تلك الصفة ا

  .إن كان هذا الطائر غرابًا بعد مشاهدته واجلهل حبقيقته حتقق دخول أحد: ونظري قوله : "مل توجد قال 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  ".ب"سقط يف  3
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- إن كان هذا الرجل الكائن يف الدار زيدا فأنت طالق ، فناىف كونه زيًدا : رجلني إىل الدار واجلهل بعينه ؛ فيقول 
حيلف على البت كنظريه يف مسألة الغراب ، ونظري مسألة الدخول من الغراب أن يعرف كون الواقف غرابًا ،  - خبصوصه

انتهى "وكان قد حلف على طريانه ؛ فالنايف لطريانه هنا حيلف على نفي العلم  مث يفقده وجيهل هل طار أو مات ،
  .1]وهو حاصل ما ذكره الرافعي[ملخًصا ، 

واعلم أن هذا اإلمام الغزايل أجل قدرًا من أن خيفي عليه مثل هذا الفرق واإلمام أبو املعايل أرفع مقدار من أن يفرق حيث 
  .2....م هذين احلربين أوىل من املبادرة ، وأرى أنال فرق ، والتمهل يف النظر بني كال

  .قال ابن القاص جتب اليمني يف كل حق البن آدم إال يف أربعة مواضع: قاعدة 
 - حبق البن آدم- ومراده أن من قبل قوله يف شيء كان عليه اليمني إذا طلبت منه إال يف مسائل ، ولعل تعبريه : قلت 

  .أصح ملا سنبينه
  .ع اليت ذكرها ابن القاصولنفتتح باألرب

احلكم بباطل ، وادعى عليه بقيمة املتلف ؛ فأنكر ؛ فال ميني عليه ، قاله  - بعد العزل- القاضي إذا ادعى عليه : منها 
  .الشافعي رضي اهللا عنه أيًضا

  .وادعى عليه قيمة املتلف ؛ قاله ابن القاص خترًجيا. والشاهد إذا ادعى عليه أنه شهًدا زورًا
  .ى رجالن زوجية امرأة فأقرت ألحدمها ومل حتلف لآلخرولو ادع

  .هو لولدي الصغري: ولو ادعى عليه بشيء فقال 
  .هذه األربع اليت ذكرها ابن القاص ، وحكى يف الثالثة والرابعة قوًال قدميًا

نه على القاعدة ، كقشر فستقة ؛ فالصحيح يقبل قوله ؛ ولكن بيمي- له شيء ، مث فسره مبا ال يتمول : لو قال : ومنها 
ونص عليه الشافعي رضي اهللا عنه هنا وصرح به الشيخ اإلمام ، وحاول ابن الرفعة إثبات وجهني ، ومل يتعرض الرافعي 

  .لذكر اليمني رأًسا
لو اختلف البائع واملشرتي يف عيب ال ميكن القول بقدمه كجراحة طرية ، وقد جرى البيع والقبض من سنة ؛ : ومنها 

  .البائع يف أنه حدث عنه عند املشرتي بال ميني فالقول قول
_________  

  ".ب"واملثبت من " أ"سقط يف  1
  .بياض األصل يف أ ، ب 2
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، وينبغي  كذا أطلقوه. فالقول قول املشرتي يف قدمه -كأصبع زائدة وقد جرى البيع أمس-ولو كان مما ال ميكن حدوثه 
  .أن يكون بال ميني على قياس اجلراحة الطرية

وكان عدم اليمني هنا ؛ ألن التكليف ا عبث للعلم مبضمون احلال فكأنه ال حق للمدعي فيما ادعاه ال ظاهرًا : قلت 
ما [ إال ؛ فال ينبغي أن يستثىن" جيب اليمني يف كل حق البن آدم: "وال احتماًال ، ومن هنا استحسن قول ابن القاص 

  "....خارج من حق ، ولو يف الظاهر 1]هو
  : قاعدة 

. إلثبات غريه 2]ال تكون[كل ميني كانت لدفع شيء " : وقد يقال"كل ميني قصد ا الدفع ال يستفاد ا اجللب ، 
  : ويف القاعدة مسائل 

هذا طالق : وقال  -بعد ذلك- إذا طلقها إذا ادعى العنني أو املوىل الوطء ، وأنكرت املرأة فهو املصدق بيمينه ؛ ف: منها 
. بعد املسيس ؛ فإنكم صدقتموين أين وطئتها ، وأراد الرجعة وهي على إنكار الوطء ، قال ابن احلداد وأكثر األصحاب

  .ال ميكن من الرجعة والقول قوهلا فإن ميينه يف الوطء كانت لدفع الفسخ فال يستجلب به الرجعة
قد صدقتموين يف التلف : ف الوديعة عنده ، وأنكر املودع التلف فصدقنا املودع املودع ، وقال إذا ادعى املودع تل: ومنها 

عندي وهو الذي أوقعين يف هذا الغرم ؛ فإنا ال منكنه من الرجوع ، بل إذا حلف املودع على أن الوديعة مل تتلف عنده 
  .ضمان عن نفسه تصديقه إلثبات الغرم على غريهوهو خائن يستقر الضمان على املودع ، وال يلزم من تصديقه لدفع ال

لو وجدنا دارًا يف يد اثنني ادعى أحدمها أا له ، واآلخر أا بينهما نصفني وصدقنا الثاين بيمينه ؛ ألن اليد : ومنها 
اج إىل تشهد له ، مث باع مدعي الكل نصيبه من ثالث ؛ فإن أراد اآلخر أخذ بالشفعة وأنكر املشرتي ملكه ؛ فإنه حيت

  .البينة ، وميينه ، يف اخلصومة مع الشريك ، أفادت دفع ما يدعيه الشريك ال إثبات امللك له
قد مجع الرافعي هذه النظائر يف باب اإليالء ، وذكرها الشيخ أبو علي يف شرح الفروع يف باب الوكالة وزاد نظائر أخرى ، 

  : وحنن نوردها فنقول 
  .ض الثمن ؛ فادعى الوكيل اإلقباض وأنكره املوكل صدق املوكل بيمينهوكل رجًال يف البيع وقب: ومنها 

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"سقط يف  2
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الثمن ولو خرج املبيع بعد ذلك مستحًقا ورجع الوكيل على املشرتي بالثمن مل يكن للوكيل أن يرجع على املوكل بنظري 
قول  -اآلن- كانت لدفع الغرم عنه ؛ فال تصلح لشغل ذمة املوكل ، بل القول   - تلك- بناء على مالك الثمن ؛ ألن ميينه 

  .املوكل يف عدم القبض مع ميينه
  .نذكره عقيبه -وهذا الفرع من مولدات ابن احلداد ، وقد فرع عليه ما

حادث ؛ فصدقنا البائع بيمينه مث جرى بعده الفسخ بتحالف وأخذ : العيب قدمي وقال البائع : إذا قال املشرتي : ومنها 
البائع يطالب املشرتي بأرش العيب الذي أثبت حدوثه بيمينه ، مل يكن له ؛ ألن ميينه صلحت للدفع فال تصلح لشغل 

  .ذمة الغري ؛ بل للمشرتي احللف بأنه ليس حبادث اآلن لدفع األرش
  .بو علي ، وهذان الفرعان ذكرمها ابن احلداد ، وكذلك الفرع األولهذا متام ما ذكره الشيخ اإلمام أ

ميينه على نفي كونه زانًيا فنكل ورد اليمني على القاذف ؛  1]القاذف[قذف رجًال فطالبه حبد القذف فطلب : ومنها 
كاإلقرار أو كالبينة   ميني الرد: فحلف القاذف أنه زىن اندفع عند حد القذف ومل جيب على املقذوف حد الزنا سواء قلنا 

  .؛ ألن اليمني كانت لدفع حد القذف عنه ال إلثبات الزنا على املقذوف
كنت بكرا : ما يف الرافعي عن فتاوى البغوي من أنه لو تزوجها بشرط البكارة فوجدها ثيًبا مث اختلفا فقالت : ومنها 

  .وقوله لدفع كمال املهربل كنت ثيًبا ؛ فالقول قوهلا بيمينها لدفع الفسخ : فاقتضين وقال 
بل أمرتك : يف مسألة اخلياط الذي دفع إليه ثوبًا ليخيطه فخاطه قباء وقال للمالك ؛ كذا أمرتين ، وقال املالك : ومنها 

  .بقميص
إذا فرعنا أن القول قول اخلياط فحلف فال أرش عليه قطًعا وال أجرة له على األصح ، ويف الوجه اآلخر له األجرة إمتاًما 

  .صديقهلت
أنه إذا حلف ال تلزمه األجرة ويلزم اخلياط أرش "تفريًعا على املذهب وهو أن القول قول املالك -لكن قالوا : فإن قلت 

  .النقص على املذهب وقضية ما ذكرمتوه أن ال يلزم اخلياط أرش النقص
_________  

  .زيادة يتم ا الكالم 1
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  .فرق األصحاب بأن القطع يوجب الضمان ما مل يكن بإذن وهو غري موجب لألجرة إال بإذن: قلت 
  : قاعدة 

  ".كل ما جاز لإلنسان أن يشهد به جاز له أن حيلف عليه وال ينعكس"
ل شهادته مث ال اليمني أوسع إذ حيلف الفاسق والعبد ومن ال تقب 1]باب[قاله اجلرجاين والروياين ، واستدال بأن 



  .يشهدون
  : وفيه مسائل 

  .إذا أخربه صادقان أن فالنًا قتل أباه أو غصب ماله جاز له أن حيلف وال يشهد: منها 
  .لو رأى خبطه أن له ديًنا على رجل أو أنه قضاه حقه ؛ فله احللف إذا قوي عنده وال يشهد: ومنها 
  : قاعدة 

  ".كل حر يقبل خربه تقبل شهادته"
وتبعه " إال واحدا ، وهو من أخرج القذف خمرج الشهادة ومل يتم العدد ؛ فإنه ترد شهادته ويقبل خربه: "جاين قال اجلر 

  .الروياين يف كتاب الفروق وهو غريب مل أجده يف غري كالمهما
إىل " كل حر": نعم املذهب أنه ال يشرتط مدة االسترباء مث قوهلما . وقضية رد شهادته أنه يرد خربه أيًضا إال أن يتوب

  .آخره ال ينتقض بالصيب ؛ فإن األصح أنه ال يقبل خربه كما ال تقبل شهادته
  : فصل 

  .أن اجلرح مقدم على التعديل - يف الفقه واألصول-من الكلمات الدائرة 
عرفت السبب الذي ذكره اجلارح ؛ لكنه تاب منه وحسنت : مل يستثن أكثر األصحاب من هذا إال إذا قال املعدل 

فتقدم بينة التعديل ألن معها زيادة علم ؛ لكنهم ، وإن مل يصرحوا باستثناء عني هذه الصورة ؛ فقد : قالوا . تهحال
على - يدور معه حكم تقدمي اجلرح على التعديل ، والتعديل على اجلرح فإم قالوا  2]اليت[صرحوا مبأخذ املسألة 

لزيادة على ما خفي على املعدل ؛ وذلك ألن املعدل بيين على ما إن اجلارح إمنا قدم ملا عنده من ا: اختالف طبقام 
  .هو األصل الظاهر من حال املسلم ، واجلارح اطلع على ما نسخ ذلك األصل ونقل عنه

_________  
  ".ب"واملثبت من " أ"سقط يف  1
  .الذي" ب"يف  2
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  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

مبا لو قامت بينة على احلق وبينة على  - من متقدميهم القاضي احلسني ومن متأخريهم الرافعي-ت وشبه ذلك مجاعا
  .اإلبراء تقدم بينة اإلبراء

إذا جرحه اثنان يف بلد ،  1]وهي[من تقدمي اجلرح مسألة زعم أنه ال يستثىن سواها  - يف البحر-واستثىن القاضي الروياين 
  .ن ، أو جرحه اثنان يف سنة ، مث زكاه آخر يف سنة فيقدم التعديل لزيادة العلممث انتقل إىل بلد آخر وزكاة اثنا

وهذه الصورة إن ضممتها إىل املسألة السابقة وجريت على ظواهر الفقه دون دقائقه بادرت إىل القول بأن اجلرح مقدم إال 



  .يف مسألتني
حصلت زيادة فهي باملدة اليت ختللت بني بلدي اجلرح مث ملانع أن مينع كون االنتقال إىل بلد آخر يزيد علما ؛ بل إن 

  .والتعديل فيحتمل صالح حاله بعدها
إال تعريفك أن املأخذ هو الذي عليه املعول ، وكذلك اعتقاد الروياين ، وال بد  2]الصور[ومل يكن غرضنا من ذكر هذه 

لم قدم التعديل ؛ فدل على أن احلكم دائر مع أن يكون له قدوة يف هذه املسألة أن مع التعديل يف هذه املسألة زيادة ع
  .زيادة العلم

أعين تعارض اجلرح - وعند هذا نسمح بذكر ما اقتضاه النظر من تدقيق الفقه ؛ فإن هذه املسألة مهمة كثرية الوقوع 
  .والتعديل
 من الغلط فيه فهما عن الشافعي واألصحاب رضي اهللا عنهم واعتقاد أنه الصواب ، وأسأل اهللا أن حيميين: فأقول 

سواء اجلرح والتعديل غري أنه ملا كان - ال يقدم إال ما فيه زيادة علم فكل ما تضمن زيادة علم قدم : والوهم عليهم 
الغالب على اجلرح أنه ناقل وعلى التعديل أنه استصحاب أطلق القول بتقدمي اجلرح لذلك ، مث مل يطلق إطالقا بل أشري 

  .هما احلكم كما عرفتفيه إىل العلة اليت يدور مع
عرفت السبب الذي ذكره : "وليس األمر مقصورا عليهما ، وال قول املعدل . وصح باستثناء الصورتني اللتني نقلنامها

هو عدل وال : بشرط ؛ بل يكفي املعدل أن خيصم قول اجلارح بعد اطالعه عليه بأن يقول " اجلارح ؛ لكنه تاب منه
يقدم على  - عند اإلطالق-بل هذا منه ويندفع به اجلرح إذا كان ممن يعلم أن اجلرح يقدح فيه قول هذا اجلارح ، ويق

  التعديل وحيمل على واحد من أمور التوبة مبا جرح به أو عداوة اجلارح له
_________  

  .قال وهي" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
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  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

  .ول عليه ، أو اعتقاد أن اجلارح واهم عليه أو كاذب وغري ذلك من االحتماالت وهي كثرية جدااملانعة من قبول ق
أنه مىت عرفنا أن املعدل مل يبني على األصل بل على غريه قدمناه ، فالدوران على الناقل وليس خلصوصية : واحلاصل 

الفالين بدمشق وعارضهما شاهدان بأنه يف  فيمن جبرح زيد لكونه سكر يف اليوم- اجلرح ، وال يستطيع أحد أن يقول 
  .أن بينة اجلرح تقدم ، وهذا أوضح من أن خيفى: اليوم املذكور كان مبصر 

  : وهنا ثالث مسائل يضطر الناس إليها 
أنه يكتفي ذا  - عندي- لو شهد شاهدان أن هذا اجلارح شهد زورا وكاذب فيما شهد به من اجلرح ، فالظاهر : أحدها 



  .اجلرح ، ولكن ال يتجرح به اجلارح ، وهذا توسط بني كالمني مطلقني لطائفتني من األصحاب ويندفع به
أن شهادة الزور إمنا تثبت بإقرار الشاهد ، أو بيقني القاضي ،  - يف جوامع أدب القضاء- فقد ذكر الرافعي : فإن قلت 

ال يغين قيام البينة على أنه شهد زورا ، فقد تكون بأن شهد أنه زىن بيوم كذا بالكوفة والقاضي رآه ذلك اليوم ببغداد ، و 
  .هذه البينة بينة زور

أن اجلرح يستمر ، وال  - فيما علمت-هذا موافق ملا قلت من أنه ال ينجرح به اجلارح ، ومل يقل الرافعي وال أحد : قلت 
تثبت شهادة الزور بالبينة ، إذ يلتفت إىل الشاهد بأن اجلارح شاهد زور ، بل نص الشافعي رضي اهللا عنه يدل على أنه 

وعليه جرى مجاهري املتقدمني من " أنه شهد عنده بزور عزره -بإقراره أو بينة- وإذا علم من رجل : "قال رضي اهللا عنه 
هذا شاهد زور وجيرح به اجلارح ، وتبعهم : األصحاب ، وهي الطائفة اليت أشرنا إىل أن إطالقها يقتضي االكتفاء بقوله 

  .انصاحب البي
ولو شهد بأن ذينك الرجلني "يف باب ما على القاضي يف اخلصوم والشهود  1]يف تعليقه[لكن قال القاضي احلسني 

  ".شهدا بالزور فالقاضي ال يسمع شهادما إال أن يقوال يشهد أما أقرا أما شهدا بالزور
ولعل الرافعي جرى مع هذه الفرقة لكنهم مل  إن إطالقها يقتضي رد هذا الكالم: وهذا القاضي رأس الطائفة اليت قلنا 

يصرحوا بأن حكم اجلرح يثبت معها وإمنا أرادوا أن الشهادة ال تسمع إلثبات كون الشاهدين شهدا بالزور ، ولعلها حتمل 
  النص على ما إذا

_________  
  ".ب"واملثبت من " أ"سقط يف  1
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  األشباه والنظائر
  تالقول يف املناكحا

أو على بينة كشفت احلال كشًفا ، ومل تطلق القول إطالقًا ، . شهدت البينة على إقراره بالتزوير كما ذكره القاضي احلسني
  .وال ينبغي أن يرتاب يف ذلك- وأما أا ال تدرأ عن الشهود عليه ما شهد عليه به 

يعنون ال يقبل إلثباته ؛ وإال " يقبل إال مفسرًااجلرح ال : "قول األصحاب - وهي مما يؤيد التوسط الذي قلناه : الثانية 
  .فإذا أطلق اجلارح جرحه ، ومل يبني السبب توقفنا ألجله ومل حنكم مبقابله

صرح به النووي يف شرح مسلم وغريه ، وهو دليل على قولنا فيمن شهد أنه شاهد زور أنه يتوقف يف شهادته ألجلها ومل 
  .حنكم بأنه شاهد زور

؛ فهذه تستثىن " أن الشاهد إذا قال أنا جمروح قبل قوله ، وإن مل يفسر: "للقاضي أيب سعد اهلروي -اف ورأيت يف اإلشر 
  ".وقفة -عندي- ال يقبل اجلرح إال مفسرا ، وفيها : "من قوهلم 

شهود ليس كل عدل يقبل قوله يف اجلرح ، وإن فسره بل ينبغي التفحص يف أمره والكشف عما لعله بينه وبني امل: الثالثة 



أو  - مع حب أذى املشهود عليه-عليه من عدواة أو منافسة حتمل إما على شهادة الزور أو على الظن مبجرد السماع 
  .غري ذلك من األغراض اليت كثرت يف هذا الزمان

  .اعلى هذا كالًما حسنً -  1وقد تكلمنا يف كتابات الطبقات الكربى يف الطبقة الثانية يف ترمجة أمحد بن صاحل املصري
ا إىل أن يتضح غاية : واحلاصل  أن كالم النظري يف النظري أو من يقاربه ، وكذا من ينتمي إىل النظري جيب التوقف فيه جد
  وقد قال شيخ اإلسالم تقي الدين. االتضاح

_________  
عن عبد اهللا بن أمحد بن صاحل املصري أبو جعفر احلافظ املعروف بابن الطربي ، كان أبوه من أهل طربستان ، وروى  1

وهب وعنبسة بن خالد وابن عيينة وعبد الرزاق وغريهم ، روى عنه البخاري وأبو داود والرتمذي بواسطة ، قال أبو 
سألين أمحد من خلفت مبصر ، قلت أمحد بن : ما قدم علينا أحد أعلم حبديث أهل احلجاز منه ، وقال أبو زرعة : نعيم 

العجلي ثقة صاحب سنة ، وقال أبو سعيد بن : الفقه واحلديث والنحو ، وقال صاحل فسر بذكره وكان جامًعا يعرف 
كان آفة أمحد : وقال اخلطيب احتج بأمحد مجيع األئمة إال النسائي ، ويقال ، يونس ذكر النسائي فرماه وأساء الثناء عليه

ولد مبصر : قال أبو سعيد بن يونس الكرب ونال النسائي منه حفاء يف جملسه ؛ فذلك السبب الذي أفسد احلال بينهما ، 
  .248، وقال البخاري تويف يف ذي القعدة سنة  175سنة 
  .وما بعدها 6/ 2ابن السبكي  1 /39 -40ذيب التهذيب : انظر 
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  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

  ".احملدثون واحلكام-من الناس أعراض الناس حفرة من حفر النار وقف عليها طائفتان  1ابن دقيق العيد
ومن أهم ما يتعني االعتناء به أمور . واشرتط الوالد رمحه اهللا يف العدل أن يكون بريًئا عن األغراض حبيث ال حيمله اهلوى

العقائد ؛ فلقد محلت كثريًا من الناس على الوقيعة يف كثري منهم ؛ فإن اختالفها أوجب العداوة بني أهلها ، لتعصب 
كل عقيدة هلا ، ويف أرباب األهواء من يرى الكذب لنصر مذهبه ؛ فليتق اهللا حاكم نصبه اهللا بني املسلمني يف أرباب  

  .طائفة هذه عقيدا
على أشعري بقضية يضحك السفهاء منها ويكذا من  -من كبار من خيالف عقائد األشعرية- وقد شهد حاكم 

أردت أن - 2]بتعصب على طائفتنا[- ال ؛ ولكنه أشعري : ؟ فقال أتعتقد صحة هذا  - سرا- يسمعها ، وسئل احلاكم 
  .أريح املسلمني منه

التصلب يف معتقدهم والتعصب له بأي  -عندهم-موصوف بالديانة ، ومعىن الديانة  - بني تلك الطائفة-وهذا احلاكم 
ملخالفني فضًال عن طريق فرض من حق وباطل ، وكل ما آل إىل نصره فهو حق عندهم ، وال مباالة بسفك دماء ا

  .أغراضهم وأمواهلم



  .واحلاكم الغر إذا رأى أن املبتدع إذا مل يكفره تقبل شهادته على األصح بني أن تقبل مطلًقا أو ترد مطلًقا على اخلالف
ال يتوسم فيه أن له عليه غرًضا ، وذلك خيتلف باختالف املشهود به  3]أن[حمل الرتدد يف شهادته على : وأنا أقول 

  إذا شهدا -مثًال - يه ؛ فليس اسم أو الرافضي وعل
_________  

حممد بن علي بن وهب بن مطيع بن أيب الطاعة القشريي الشيخ اإلمام شيخ اإلسالم تقي الدين أبو الفتح ابن الشيخ  1
فقه على والده القدوة العامل جمد الدين املنفلوطي املصري ابن دقيق العيد ، ولد يف شعبان سنة مخس وعشرين وستمائة ت

بقوص مث على سلطان العلماء العز بن عبد السالم ، قال الذهيب يف معجمه ، وقال قاضي القضاة بالديار املصرية 
عارفًا " الشافعي واملالكي"وشيخها وعاملها اإلمام العالمة احلافظ القدوة الورع شيخ العصر ، كان عالمة يف املذهبني 

مل ندرك أحًدا من مشاخينا خيتلف يف أن ابن دقيق العيد هو : ركبان ، وقال السبكي باحلديث وفنوه سارت مبصنفاته ال
ابن قاضي شهبة . العامل املبعوث على رأس السبعمائة ، وأنه أستاذ زمانه علًما وديًنا ، تويف يف صغر سنة اثنتني وسبعمائة

 - 5/ 6شذرات الذهب  - 229/ 2ع البدر الطال -  206/ 8النجوم الزاهرة  - 236/ 4مرآة اجلنان  - 229/ 2
  .333الطالع السعيد 

  ".ب"سقط يف  2
  .من بدل أن" ب"يف  3
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  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

... بدرهم يف ذمة بقال من عرض اخللق مبنزلتهما إذا شهدا على كبري من العلماء معروف بالرد على هاتني الطائفتني مثًال 
  .مردودة -منهما- ؛ إذ ال يسرتيب جمرب يف أن هذه الشهادة  1و قذفأنه شرب أ

  .مل تقبل جزًما ، وليس هذا من حتري العدالة ؛ بل هو رد لشهادة حتصل مبثلها الريبة - يف مثل هذا- فإن كانت الشهادة 
وعاداهم ، ولكن احلاكم ومن املهم أن أكثر املبتدعة ال يفحصون ببدعتهم وال يتظاهرون ، ولو واجههم اإلنسان أكذبوه 

  .البصري ال خيفي عليه أهل العقائد فإن سيماهم يف وجوههم
أتوقف على أن يثبت عندي عقيدة  -إذا رددت شهادة املخالف يف العقيدة على خمالفة مبا يشبنه- فال حتسب أين 

ا ؛ بل اكتفى بغلبة الظن اليت أجدها من نفسي ، مث اهللا يطلع على ضمريي إذ ذاك ، وهو  الشاهد فهذا عسر جد
  .املسؤول يف التوفيق واهلداية

مثًال حنبلي املذهب على شافعي معروف بنصرة مذهب األشعري بأمر يشتبه يف دينه ، وأخذ احلاكم يتعلل -ومىت شهد 
 - ددتهإذا ر -ويقول من أي يل اختالفهما يف العقيدة ، وبتقديره من أين يل أنه حتمل عليه يف الشهادة ، وبتقديره فكيف 

مبجرد كونه حنبليا يغلب -؛ فهو أخر بعيد عن شريعة اإلسالم ال يصلح أن يكون حاكًما بني اثنني " أقبله يف مكان آخر



يغلب على الظن  - مع ما يعهد من بعضهم-وجمرد ذلك . لكثرة ذلك يف احلنابلة - على الظن خمالفته لعقيدة األشاعرة
  .حتمله

أنا خنرجه بالكلية ونرده مطلًقا ؛ بل ندفعه حيث نتهمه كما ندفع الشاهد  -حتمله عليه من ردنا قوله من ظننا- وال يلزم 
  .بالتهمة

  : قاعدة يف حتقيق العدالة 
  .اعلم أن بني التقوى والعدالة عموًما وخصوًصا

  .أن يطاع اهللا وال يعصى: والتقوى 
  .التحرز بطاعة اهللا من عقوبته: وحقيقتها 

  .اتقاء املعاصي مث اتقاء الشبهات مث اتقاء الفضالت اتقاء الشرك مث: وأصلها 
_________  

  .زيادة مثال" ب"يف  1
  466|  449صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  القول يف املناكحات

وقد يكون الصيب متقيا إذا وفقه اهللا ؛ فليس من شرط التحرز عن العقوبة أن يكون الشخص حبيث يقع فيها ، وقد 
  .يكون املتقي عدًال وقد ال يكونمث قد . يتحرز األمن

مل يقدح فيه  - وكان عدًال -هو التقوى ؛ فإذا اتقى الكبائر  - كبريها وصغريها-ألن اتقاء املعاصي : "قال الشيخ اإلمام 
  .إتيان الصغرية ؛ ولكنها تقدح يف تقواه ؛ فهذا عدل غري متق

  .حتمل على مالزمة التقوى واملروءةوقد يتقي وال يكون عدًال إذا مل يكن ذا هيئة راسخة يف النفس 
وإن مل نقبل شهادته ؛ فالبلوغ شرط يف قبول - وكل من العدالة والتقوى قد تكون للصيب : "قال الشيخ اإلمام رمحه اهللا 

  ".قوله ال يف عدالته
  .ما املرضي يف حد العدالة ؟ فإنكم عقدمت القاعدة له: فإن قلت 

  .ل على مالزمة التقوى واملروءةإا هيئة راسخة حتم: قد قبل : قلت 
. وإن مل يصر على العدالة-تقوى املعاصي دخلت الصغائر وخرج مرتكبها  - بالتقوى- إن أريد "ونقضه الشيخ اإلمام بأن 

  ".وإن أريد مطلق التقوى دخل من اتقى الشرك وارتكب الكبائر يف العدالة وكالمها غري صحيح
دح يف إطالق اسم التقوى لعسر التحرز عنها وكون املؤمن ال يسلم من الذنب إن الصغائر ال تق: إال أن يقال : قال 

  .الفينة بعد الفينة
ال بد عندي يف العدالة من وصف آخر مل يتعرضوا إليه ، وهو االعتدال عند انبعاث األغراض : مث قال الشيخ اإلمام 



  .حىت ميلك نفسه عن اتباع هواه
ا من اهلوى ؛ فإذا غلبه فإن املتقي للكبائر والصغائر : قال 

ً
املالزم لطاعة اهللا وللمروءة قد يستمر على ذلك ما دام سامل

كما يشري -هواه خرج عن االعتدال واحنل عصام التقوى ؛ فقال ما يهواه ، وإبقاء هذا الوصف هو املقصود من العدل ، 
وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء {: ، وقوله تعاىل  1}َوِإَذا قـُْلُتْم فَاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا قـُْرَىب {: إليه قوله تعاىل 

؛ فكم من صاحل ال شك يف صالحه من عصمته أن ال حيد ، ويف نفسه أن ال يعصي ؛ فإذا جرت عليه  2}َعَلى الناسِ 
  .املقادير وغلب هواه قامت نفسه فانبعث منها ما ال يبقى مع الصالح

_________  
  ".152"سورة األنعام  1
  ".143"سورة البقرة  2
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فال بد أن ميتحن الصاحل حىت يعرف حاله يف الرضا والغضب وعند األغراض ؛ فإذا استوى كالمه فهو العدل ، وإال ؛ 
  .فليس بعدل وإن كان صاحلًا قبل حصول ما يغريه

هيئة راسخة يف النفس حتمل على الصدق يف القول يف الرضا والغضب ، ويعرف ذلك باجتناب الكبائر ، : ة فالعدال
  .وعدم اإلصرار على الصغائر ، ومالزمة املروءة واالعتدال عند انبعاث األغراض حىت ميلك نفسه عن اتباع هواه

  ".ه أعاذنا اهللا من ذلكفقد رأيت من ال يقدم على ذنب فيما يعتقد ، مث يسرت هواه على عقل
  .انتهى كالم الشيخ اإلمام بنصه

مبعصية ، وإن كانت صغرية تغتفر إذا مل يكن متلبًسا  - حال الشهادة- أن ال يكون متلبسا  -مع ذلك- يشرتط : وأقول 
  .ا حال الشهادة

نها ، وال يقبل ذلك عند أداء منافية للعدالة ؛ إال أنا اغتفرنا الصغائر لقلة الصون ع -من حيث هي-وهذا ألن املعاصي 
  .الشهادة فلمنصب الشهادة أهبة تنايف املعاصي عنده

وهذا الشرط قاله . وكان هذا للمحافظة على هذا املنصب ؛ فإن من يتلبس باملعصية حالة الشهادة كأنه ال مروءة له
  .بعض أصحابنا بدليل

  : مسائل 
دمها فزعم كل أنه مل يرهن نصيبه وأن شريكه رهن وشهد عليه ؛ ففي لو ادعى واحد على اثنني أما رهنا عنده عب: منها 

  .قبول شهادته وجهان يف الرافعي يف باب االختالف يف الرهن
ال تقبل ألن املدعي يزعم أن كل واحد منهما كاذب ظامل يف اجلحود وطعن املشهود يف الشاهد : قال الشيخ أبو حامد 



تقبل ألما رمبا نسيا وإن تعمدا فالكذبة الواحدة ال توجب الفسق كذا علله  مانع من قبول شهادته ، وقال األكثرون
هب أا ال توجب : ألن الكذبة الواحدة ال توجب الفسق فيقال له : الرافعي واحتمال النسيان معىن صحيح ، وأما قوله 

حر جزم يف باب من جتوز فسقا لكنها توجب رد الشهادة لكوا معصية وقت الشهادة كما عرفت على أن صاحب الب
  .أو تان: قيل . شهادته ، ومن ال جتوز بأنه لو كذب عن قصد ردت شهادته وإن مل يكن فيها بقوله ضرر
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  .ألن الكذب حرام بكل حال كان: قال 
  .ء يف املبالغة يف الكالمإال أن يقول ذلك على مذهب الكتاب والشعرا: وقال القفال 

القاضي احلسني يف كتاب الطهارة يف األواين إذا جلس شهود النكاح على حرير مل ينعقد النكاح م فقيل ؛ : ومنها قال 
ألم فسقة واعرتض بأم ال يفسقون به ألنه ليس بكبرية واألشبه أن يعلل بأم حال الشهادة ظهر منهم ما يضعف 

  .هذا ال تقبل شهادة برشد البس احلرير ؛ إذ حاله يقتضي أنه ليس برشيد فليتجنب عن ذلك كلهالوثوق م ، وعلى 
إذا مت هذا الشرط وهو عدم التلبس باملعصية حال أداء الشهادة ؛ فقد يقال إنه داخل يف عدم املروءة وليس بشرط : تنبيه 
  .جديد
فجعل حلالة الزىن رفًعا " ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن: "قد يستأنس ذا الشرط بقوله صلى اهللا عليه وسلم : تنبيه 

  .احلديث 1...هذا يف حديث آخر فقال صلى اهللا عليه وسلم. ليس هلا عند االنفصال وأوضح
  :فصل 

إذا عرفت هذا علمت أن املعصية حال وقوعها من الفحش والوقع ما ليس هلا عند االنفصال عنها ومن مث جييء الشرط 
  .رناه وألجله أيضا مسائلالذي ذك

  .أن الكافر إذا صال جيب دفعه ، وال جيوز االستسالم له ولو كان ذميا: منها 
أليس من األصحاب من يقول الذمة : فإن قلت . يف الذمي الوجه القطع بذلك ؛ ألنه بصياله ناقد لعهده: قال اإلمام 

  .انتهى. مة القتال والصيالذاك وجه ضعيف ، مث ال حرمة بالذ: ال تنتقض بالقيل قلنا 
  .ال حرمة للذمة حالة القتال ما ينيبء عن شدة رفع املعصية حال وقوعها: ففي قوله 

لو وجد رجًال يزين بامرأته جاز له التعجيل بقتله ، وقد قدمنا املسألة القواعد املطلقة عن اخلاوي والبحر وغرضنا : ومنها 
  .التغليظ حال وقوع املعصيةمنها أن صاحيب احلاوي والبحر قاال حيوز 
  :انتهى اجلزء األول ويليه اجلزء الثاين وأوله 

  أصول كالمية ينبين عليها فروع فقهية
_________  



  ".ب"بياض يف األصل  1
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  كل جنب مينع من القرآن ولبث املسجد إال واحًدا: قاعدة  208
  ال وضوء يبيح النقل دون الفرض إىل يف واحدة: فائدة  208
  هل األوىل تعجيل العبادة وإن وقع فيها خلل أو نقص ؟: أصل مستنبط  209
  ال يعذر مكلف يف تأخري الصالة عن وقتها: قاعدة  210
  الصالة من النجاسة إال يف مسائل ال جتوز: قاعدة  211
  يسن للصبح والظهر طوال املفصل صورتان: يستثىن من قول األصحاب : قاعدة  211
  يف بيان من ال يسن يف حقه سجود التالوة: فائدة  212
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  كل عبادة واجبة إذا تركها اإلنسان لزمه القضاء والكفارة إال واحدة: قاعدة  216
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  تكون األرض خراجية يف صورتني: فائدة  226
  لزمه نفقته إذا كانوا مسلمني ووجد ما يؤدي عنهممن وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة كل من ت: قاعدة  226
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  "القول يف قواعد ربع البيع" 232
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  القول يف شرائط املبيع 236
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  وقف التبني يف بيان: فصل  242
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  قابض واملقبوضال يتحد ال: قاعدة  259
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  يف املانع من احتاد القابض واملقبوض ونظائره: التنبيه الثاين  260
  االستثناء الشرعي قد يلحق باالستثناء اللفظي واحلسي وقد ال يلحق: قاعدة  265
  األجل ال يلحق وال يسقط: قاعدتان  267
  ال يسقط فإشارة إىل القاعدة الثانية وهي أن املؤجل ال يصري حاالو : وأما قوهلم : فصل  269
  الشرط الذي يقتضيه العقد ال يضر: قاعدة  270
  يف الشرط الذي ال يقتضيه العقد: فصل  272
  الكالم على شرط مقتضى العرض: فائدة  274
  يف حكم ما يرتدد فيه مقتضى العقد: تنبيه  274
  ات الكفار باعتقادنا ال باعتقادهم خالفا ملالكاالعتقاد يف تصرف: قاعدة  274
  محل اللفظ إىل ما يتبادر إىل الذهن أوىل: قاعدة  274
  اللفظ موضوع عندي ألم من الصحيح والفاسد: قاعدة  275
  اللفظ إذا أطلق امسًا على شيئني وجود أحدمها يعقب وجود اآلخر ؛ فإنه حيمل على األول: قاعدة  275
  يثبت حكم الشيء قبل وجوده ال: قاعدة  275
  الزائل العائد كالذي مل يزل أو كالذي مل يعد: قاعدة  276
  ال فرق يف ضمان املتلف بني العلم واجلهل: قاعدة  277
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  ال يقتص من نفسه لغريه إال يف مسألتني: قاعدة  279
أنقص العني أن القيمة نقصا يفوت به فرض صحيح ويغلب يف أمثاله عدمه ؛ فهو عيب يرد به  كل ما: قاعدة  280
  املبيع

  كل عيب يوجب الرد على البائع مينع الرد إذا حدث عند املشرتي: قاعدة  282
  احلمل يندرج يف كم عقد معاوضة صدر باالختبار: قاعدة  282
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  ما يف الذمة ال يتعني إال بقبض صحيح: قاعدة  282
  كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن املال فهو على الفور: قاعدة  283
  من علم شيئا يثبت اخليار فأخفاه أو سعى يف تدليس فيه فقد فعل حمرًما: قاعدة  284
  قوله يف صفتهمن كان القول قوله يف شيء كان القول : قاعدة  286
  كل عقد فيه عوض علق بصفة ال يقتضي إطالق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق ؛ إال يف مسألة واحدة: قاعدة  289
  ال احتكام للسادة على ذمم العبيد: قاعدة  289
  ال يدخل عبد مسلم يف ملك كافر أبًدا: قاعدة  290
  كل ما صح الرهن به صح ضمانه وما ال فال: قاعدة  294
  من مل جين ال يطالب جبناية من جىن: قاعدة  294
  كل تصرف يقع من املشرتي شراء فاسًدا ؛ فهو كتصرف الغاصب والعني يف يده كالعني يف يد الغاصب: قاعدة  294
  ما يفيد االستحقاق إذا وقع ال على وجه التعدي: قاعدة 
  هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي ؟ 297
  يئا شراء صحيحا لزمه الثمن إال يف مسألة واحدةمن اشرتى ش: قاعدة  298
  ال يتواىل ضمان عقدين يف شيء واحد: قاعدة  300
  املثلي مضمون مبثله واملتقوم بالقيمة: قاعدة  303
  فيما يستثىن من املتقوم: فصل  305
  كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة: قاعدة  305
  تلفهوما ال جيوز بيعه ال قيمة على م: فصل  305
  الرهن أمانة يف يد املرن غري مضمون: قاعدة  306
  فاسد كل عقد كصحيحه يف الضمان وعدمه: قاعدة  307
  املفلس ال يلزم بتحصيل ما ليس حباصل: قاعدة  308
كل موضع أزال مكله باختياره على سبيل العوض تبع الطلع وكل موضع أزال ملكه بغري اختياره ؛ فهل : قاعدة  308
  يتبع ؟
  كل دين ثابت يف الذمة جتوز احلوالة عليه إال اإلبل الثابتة يف الذمة باجلناية: فائدة  308
  أصح القولني أن حجر املفلس حجر مرض ال سفه وال رهن: قاعدة  308
  كل ما لو صرح به أبطل ؛ فإذا أضمره كره: قاعدة  309
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  كل خيار يرجع إىل احلظ واملصلحة جيوز التوكيل فيه:  قاعدة 310
  466|  460صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  فهرس املوضوعات اجلزء األول
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  ما ال يستحق بالشيء ال يستحق به ذلك الشيء: قاعدة  311
  لدين إال معاوضة ؛ فال جتوز احلوالة عليهكل ما ال يؤخذ يف مقابلة ا: قاعدة  311
  كل ما لو قارن ملنح فإذا طرأ فعلى قولني: قاعدة  312
  فيما تنقض به القاعدة وما يندرج فيها: فصل  312
  كل من وجب عليه احلبس بدين فقال صاحب الدين ال حيبس وأنا أالزمه كانت املالزمة أحق: قاعدة  318
  لزمه رده أو رد قيمته إال يف مسألة واحدة كل من غصب شيًئا: قاعدة  320
  كل يد ترتيب على يد الغاصب فهي يد ضمان: قاعدة  322
  تنبيهات على هذه القاعدة 322
  من أثبت رده على يد الغاصب جاهال فإن دخل على أن يضمنه مل يرجع: قاعدة  323
  من صح تصرفه يف شيء تدخله النيابة صحت وكالته فيه: قاعدة  323
  هل االعتبار حبال التوكيل أو حبال إنشاء التصرف ؟: مأخذ  324
  ال يفارق الصلح البيع إال يف مسائل: فائدة  324
  ..ما تبدل العوض بسببه أن كان ماال فهو البيع وإال فاالفتداء: فائدة  325
  من ال جيوز تصرفه ال جيوز توكيله وال وكالته: قاعدة  325
  استثناءات الوكالة: فصل  325
  ما ال تدخله النيابة من التصرفات هل يكون التوكيل فيه فعًال مل يؤاخذ به املوكل: أصل مستنبط  326
  القادر على رفع الشيء هل يكون جحوده إياه رفًعا له ؟: فصل  326
  هل االعتبار حبال التوكيل أو حبال إنشاء التصرف ؟: قاعدة  327
  ه الشفعةما ال يستحق بالشفعة ال تستحق ب: قاعدة  327
  ما يبذله له الشفيع من الثمن للمشرتي مقابل ملا يبذله املشرتي: قاعدة  328
  كل يد كانت يد ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد ، وإن كانت يد أمانة فال: قاعدة  329

  قواعد باب اإلقرار
  كل سكران يص إقراره إال اثنني: قاعدة  330



  دخل يف اإلقرار وما يدخل يف البيع يدخل يف اإلقرارما ال يدخل يف البيع ال ي: قاعدة  334
  ضمين كل إقرار مثل صرحيه: قاعدة  334
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  كل قول يف عقد إجياب أو إقرار: قاعدة  338
  إذا أقر بالشيء صرًحيا مث أنكر ما صرح به: قاعدة  338
  عقدا أو باشره عنه من له ذلك مث ادعى ما ينقضه مل يقبل من باشر: أصل  344
  هل النظر إىل أول الكالم أو إىل آخره: قاعدة  344
  من أنكر حقا لغريه مث أقر به قبل: قاعدة  347
  من ملك اإلنشاء ملك اإلقرار ومن ال فال: قاعدة  347
  صل ا ما ينايف مقتضاه بطلكل لفظة كانت خالصة لعقد محل إطالقها عليه ؛ فإن و : قاعدة  347
  كل لفظة وضعت لعقدين فأكثر مل تتصرف بإطالقها إىل شيء: قاعدة  348
  كل ما ضمن كله: قاعدة 
  بالقيمة ضمن بعضه ببعضها إال يف مسألة واحدة 349
  ضابط يضبط العني اليت يرد عليها عقد اإلجارة 351
  احلر ال يدخل حتت اليد: قاعدة  352
  ية الفوات منًعا والتفويت تناوالتسم: فائدة  354
  اليد تستعمل ملعان: فائدة  355
  ال جيتمع على عني واحدة عقدان الزمان: قاعدة  357
  الصحيح من القولني أن العارية مضمونة: قاعدة  358
  الوقف منزلة بني العتق والبيع: فائدة  359
  هل الصدقة مثل الوقف ألنه صدقة أو دونه ؟: فائدة  360
  اختلف األصحاب يف أن الوديعة عقد أو إذن جمرد: صل أ 360
  يف الرد على من ائتمنه 361
  كل من ضمن الوديعة باإلتالف ضمنها بالتفريط يف احلفظ: قاعدة  362
  كل إجياب يفتقر إىل القبول ال جيوز وقوع القبول فيه بعد املوت: قاعدة  362
  ليس لواحد أن يتعرض هلاكل ما كان ينتمي من صغار السباع ؛ ف: قاعدة  362



  يف أسباب امللك: فائدة  362
  يف حقيقة الذمة: فصل  363
  فيما ينتقل من احلقوق إىل الوارث وما ال ينتقل: قاعدة  364
  كل حق الزم متعلق باملال يورث بوراثة املال: فائدة  365
  إذا تعدد الوارث ؛ فهل يتعدد احلق املنتقل عن مورثهم: فائدة  366
  يورث بالقرابة من الطرفني إال يف أربع مسائل: دة فائ 366
  احلقوق ثالثة أضرب: فائدة  367
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  القول يف املناكحات 367
  النكاح يفسد بفساد الصداق: قاعدة  367
  كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه بطريق أوىل: قاعدة  367
من حرم نكاحها على التأييد بسبب مباح حلرمتها ؛ فهي حمرم جيوز النظر إليها وخيتلي ا وال تنقض : قاعدة  367

  الوضوء
  داعية الطبع جتزئ عن تكليف الشرع: قاعدة  368
  ال يزوج مسلم كافرة إال يف مسائل: قاعدة  369
  ليس يف الشرع إباحة تقضي إىل اللزوم إال يف النكاح: قاعدة  369
  إتيان القبل والدبر سواء يف األحكام: قاعدة  370
  يف فرقة النكاح قبل الدخول: قاعدة  371
  يف الرق واحلرية إذا تبدل أحدمها باآلخر: قاعدة  372
ا بأا أمة فولده منها رقيق: فائدة  374

ً
  كل من وطأ أمة بغري ملك ميني عامل

  إال األمة إذا كان زوجها حرا كل امرأة تدعي عنة زوجها تسمع دعواها: فائدة  374
  كل امرأة علق زوجها طالقها بصفة ؛ فلها أن حتاكمه يف وجود تلك الصفة ووقوع الطالق ا: فائدة  374
  كل موضع حكمنا فيه بالفرقة بني الزوجني فذاك فسخ ال طالق: قاعدة  374
  كل زوجة مجعها مع زوجها يف الشرك اإلسالم: قاعدة  374
  كل من ا عذر طبيعي أو شرعي ال تستحق القسم  :قاعدة  374
  الزيادة املتصلة تتبع األصل إال يف الصداق: قاعدة  375



  الوطء ال خيلو من عقر أو عقوبة: قاعدة  375
  كل حيض حيرم الطالق: قاعدة  376
  يف اجتماع احلرة واألمة: فائدة  377
  يف الطالق ال يقبل اإليقاع بالشرط: قاعدة  377
  تتعلق بتقسيم األفعال: ئدة فا 379
  يف حكم تعليق الطالق بالصفة: قاعدة  379
  كل رجعية جيوز رجعتها يف عدا: فائدة  379
  ما اجتمع احلالل واحلرام إال غلب احلرام: قاعدة  380
  من جهل حرمة شيء مما جيب فيه احلد أو العقوبة وفعله مل حيد: قاعدة  381
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  األشباه والنظائر
  أصول ومسائل متنوعة
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  :أصول كالمية ينبين عليها فروع فقهية 
  :أصول ومسائل متنوعة 

  :أصل 
. 2ومعىن ذلك أن االعتبار يف األعمال باخلواتيم. ة ال يتبدالنالسعادة والشقاو : رضي اهللا عنه  1قال الشيخ أبو احلسن

  .فال ينفع من مات على الكفر تقدم قناطري من إميان وال يضر من مات على إميان قناطري من كفران
  .يتبادالن ، وحترير املسألة يف كتب الكالم وقد ذكرناها حمررة يف كتاب منع املوانع: وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه 

  .وألفاظ الشافعي رضي اهللا عنه وفروعه تدل على القول ، مبا قاله أبو احلسن
_________  

علي بن إمساعيل بن إسحاق بن سامل بن إمساعيل بن عبد اهللا بن موسى بن بالل بن أيب بردة بن أيب موسى الشيخ  1
ن دين اهللا عز وجل واملصحح لعقائد أبو احلسن األشعري البصري إمام املتكلمني وناصر سنة سيد املرسلني والذاب ع

املسلمني مولده سنة ستني ومائتني وقبل سنة سبعني قال أبو بكر الصرييف وهو يف نظراء الشيخ أيب احلسن كانت املعتزلة 
قد رفعوا رؤوسهم حىت أظهر اهللا األشعري فحجرهم يف اقماع السمسم تويف يف سنة أربع وعشرين وثالمثائة وقيل سنة 

  .ل سنة ثالثنيعشرين وقي
 303/ 2، شذرات الذهب  128، تبيني كذب املفرتي ص  346/ 11، تاريخ بغداد  113/ 1ابن قاضي شهبة  - 

  .259/ 3، النجوم الزاهرة 
فاإلميان يف اخلامتة يدل على أن صاحبه قدر له السعادة أزال والكفر يف اخلامتة يدل على ما سبق يف علم اهللا من  2

: ا وصف اهللا تعاىل من مات على اإلميان بالسعادة ومن مات على الكفر بالشقاوة يف قوله تعاىل شقاوته ويدل على هذ
ُهْم َشِقي َوَسِعيٌد ، فََأما الِذيَن َشُقوا َفِفي الناِر { َن َهلُْم ِفيَها َزِفٌري َوَشِهيٌق ، َخاِلِدييـَْوَم يَْأِت َال َتَكلُم نـَْفٌس ِإال بِِإْذنِِه َفِمنـْ

 ُسِعُدوا َفِفي اْجلَنِة َخاِلِديَن ِفيَها َما ِفيَها َما َداَمِت السَمَواُت َواْألَْرُض ِإال َما َشاَء َربَك ِإن َربَك فـَعاٌل ِلَما يُرِيُد ، َوأَما الِذينَ 
َر َجمْذُ    .}وذٍ َداَمِت السَمَواُت َواْألَْرُض ِإال َما َشاَء َربَك َعطَاًء َغيـْ

ويرتتب على السعادة اخللود يف اجلنة ونوابعه وعلى الشقاوة اخللود يف النار ونوابعه فمقصود األشاعرة السعادة والشقاوة 



  .من حيث ترتب آثارمها يف اآلخرة
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  .أستهديه داه الذي ال يضل من أنعم به عليهفقد قال رضي اهللا عنه يف خطبة الرسالة ، و . أما ألفاظه
  1...وأما فروعه فقد قال يف احلج

  :أصل 
من االعتقادات اجلازمة ليس بعلم ، فال علوم ألرباب - فما ال مطابقة فيه " االعتقاد اجلازم املطابق ملوجب: "العلم 

أنت تعلم أن هذا : فلو قال آلخر . 2وهو خبالف الظن ؛ إذ ال تشرتط املطابقة فيه. الضالالت وذوي اجلهاالت
  .نقله الرافعي عن الروياين عن بعض األئمة. أنت تظن: خبالف ما لو قال . حر حكم بعتقه -الذي يف يدي- اإلنسان 
حكامها الرافعي . ففي كونه إقرار بالطالق وجهان. اعلم أن األمر على ما تقوله: امرأتك ؟ فقال  3]أطلقت[ولو قيل 

: قلت . ليس بإقرار ، ألنه أمره أن يعلم ومل حيصل هذا العلم: ن حكاية الروياين عن جده أصحهما يف فروع الطالق م
وميكن ختريج هذا الفرع على أن األمر ال يستلزم اإلرادة ، فإنه طلب منه أن يعلم هذا األمر ومل يرده ؛ إذ لو أراده ألنشأ 

  .إيقاع الطالق
اآلن : فيه نظر ، ألنه ملا أمره أن األمر على ما يقول ، ومراده مبا يقول قوله . لعلمأمره أن يعلم ومل حيصل هذا ا: مث أقول 

ما  4]على[وأيًضا فال قول له إال ذلك ؛ وإمنا يكون األمر " فعل مضارع حقيقة يف احلال: "طلقت امرأتك ، ألن يقول 
  .فظاهر العبارة أن هذا إقرار. قال اآلن إذا كانت اآلن طالًقا

اعلم أن األمر على االستفهام الذي نقوله : ليس قوله إال االستفهام عن أنه هل طلق امرأته ؟ فكأنه قال : وقد يقال 
ذكره . فيما أحسب أو أظن: لزمه األلف ، خبالف ما لو قال  5]أو أشهد[فيما أعلم  -له على ألف : على أنه لو قال 

  ".ال انفصال للعلم عن الظن عند علماء األصول: "و سعد قال أب" أدب القضاء"أبو سعد اهلروي وشريح الروياين يف 
  .وذكر الرافعي املسألة الوىل يف آخر الباب األول من اإلقرار

_________  
  .بياض يف آ و ب 1
  .سقط يف ب 2
  .أطلقتك" أ"يف حاشية  3
  ".ب"سقط يف  4
  .يف ب وأشهد 5
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يل عليك ألف ، : وهي فيما أظن أو أحسب ؛ فلم يذكرها غري أنه ذكر قبل ذلك بنحو ورقة فيما لو قال : ا الثانية وأم
  .أظن أو أحسب أنه ليس بإقرار: فقال 

أظن ، ومسألتنا فيمن : وهي غري هذه املسألة ، ألا فيمن اقتصر على قوله يف اجلواب . وسبقه إليه البغوي يف التهذيب
  .لي فيما أظن ، فاملؤاخذة يف مسألة أيب سعد وشريح أقرب منها يف مسألة البغوي والرافعيع: قال 

  :أصل 
وحرره الشيخ اإلمام رمحه اهللا يف تفسريه يف " منع املوانع"هل هو املسمى ؟ اختالفًا حررناه يف كتاب - اختلف يف االسم 

  .نهام: آخر سورة الرمحن ، وال خالف أنه غري التسمية وهنا فروع 
الذي عليه األشعري يف . وأعلم أن الصحيح. امسك طالق مل تطلق إال أن يريد الذات: لو قال هلا : قال صاحب التتمة 

  .وقضيته أن يطلق هنا. أن االسم املسمى على تفصيل يف أمساء اهللا تعاىل مذكور يف موضوعه. األصول
  .1اله فلذلكفإما أن يكون صاحب التتمه فرعه على أنه غريه ، وأما ما ق

: ولو قال  -بسم اهللا ال أفعل كذا فهو ميني: لو قال : إن بعضهم قال  -2يف فتاوى أيب الليث-ومنها قال الرافعي 
  ".بصفة اهللا ، فال ، ألن األول من إميان الناس

م تسمية ، وإن االسم هو املسمى ؛ فاحللف باهللا تعاىل ، وكذا إن جعل االس: إذا قلنا : ولك أن تقول : قال الرافعي 
  .بصفة اللهز يشبه أن يكون مييًنا إال أن يريد الوصف: أراد باالسم التسمية مل يكن مييًنا ، وقوله 

  فال قائل بأن االسم التسمية ، إمنا اخلالف أنه هل هو املسمى ؟. وفيه نظر: قلت 
: إذا قلنا : بقوله  3]اإلشارة[ا ، وإىل ذلك فليكن ميينً . باهللا أو باسم اهللا: وإذا كان هو املسسمى فال فرق بني أن تقول 

 4]حيمل[وتلك موافقة ملنقول أيب الليث فكيف أخرجها خمرج االعرتاض عليه فالذي " فاحللف باهللا"االسم هو املسمى 
  من كالمه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ".ب"بياض يف أ  1
  .و الليث الشالوسينصر بن حامت بن بكري الفقيه أب 2

أقام بنيسابور لسماع املبسوط كتًبا عنه يف جمسد أيب العباس األصم سنة تسع وثالثني وثالمثائة ، قال : قال احلاكم 
  .119/ 1ابن قاضي شهبة . هو من أوائل أصحاب أيب العباس وأفاضلهم: املطوعي 

  .سقط يف ب 3
  .سقط يف ب 4
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ال يصح هذا االستعمال ، فال نسمع إرادته إياه ، : موافقة منقول أيب الليث إال أن يريد باالسم التسمية ، وقد يقال 
يشبه أن يكون مييًنا إال أن يريد وصف كالم ال يتبني يل معناه ، وال أدري ما وصفه غري صفته ؛ " بصفة اهللا"وقوله 

  .فلينظر ذلك
  :أصل 
وهو عن أيب احلسن نًصا ، وقيل مشرتك ". حقيقة يف النفساين جماز يف اللساين: "ف أئمتنا يف الكالم فقال قدماؤهم اختل

  .وال قائل منا بأنه جماز يف النفساين حقيقة يف اللساين ؛ إمنا ذلك من أقوال القدرية. بينهما
بـَُنا اللُه ِمبَا نـَُقولُ َويـَُقوُلوَن ِيف أَنـُْفِسِهْم لَ {: ومن أدلة أئمتنا قوله تعاىل  َها يُوُسُف ِيف نـَْفِسِه {: وقوله تعاىل  1}ْوَال يـَُعذفََأَسر

إن : وقوله األخطل " كنت زورت يف نفسي كالًما"وقول عمر يوم السقيفة } أَنـُْتْم َشر َمَكانًا{: قال . 2}وََملْ يـُْبِدَها َهلُمْ 
  :البيت ، وقوله ... الكالم لفي الفؤاد

  كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حىت أملت بنا يوًما ملمات  قد
وهذا من مستنبطايت وهو وبعض ما قبله ؛ فلم أجدين سبقت إليه ، ومع هذا فالكالم يف عرف الناس اللساين ، وعليه 

  .نعم ينبين على الكالم النفساين مسائل. حيمل ميني احلالف
: م صيام أحدكم فال يرفث وال جيهل ، فإن امرؤ شامته أو قاتله فليقل فإذا كان يو : "قوله صلى اهللا عليه وسلم : منها 

  .فهل يقوله بلسانه أو بقلبه ؟ فيه وجهان 3"إين صائم
  ".يقوله بقلبه. "4نقًال عن األئمة: قال الرافعي 

  ".تيويب الشافعي يدل على أنه يقوله بلسانه: "وقال الشيخ اإلمام 
  ".إن مجع بينهما فحسن. "وقال يف شرح املهذب". لتنبيه أنه األظهرولغات ا: "وقال النووي يف الذكار 

_________  
  ".8"اادلة  1
  ".77"سورة يوسف  2
/ 163" "1151/ 164"يف الصوم باب فضل الصيام  188/ 4متفق عليه من رواية أيب هريرة أخرجه البخاري  3

1151."  
  .690/ 1، حتفة احملتاج  356/ 69، شرح املهذب   ،2 /331اية احملتاج  47انظر تصحيح التنبيه ص  4
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وال أرى بذلك . مطلوبًا" يف النفس: "وهذه العبارة توهم أن القائل بذلك يقتصر على اللساين وال جيعل قوله : قلت 
أو يضم إليه . النفسي فيكون أبعد عن الرياء والسمعةإىل أنه هل يقتصر على  1]مردود[بل اخلالف عندي . قائًال 

  اللساين ؟
: ال يقوله بقلبه ، خبالف من عكس وحكى الروياين يف البحر وجًها ثالثًا : يقوله بلسانه ال ميكنه أن يقول : فمن قال 

  .إن كان يف صوم رمضان فبلسانه ، أو النقل فبقلبه ، واستحسنه ، واملسألة حمذوفة من الروضة
  .وهي ذكر الشخص مبا يكرهه: الغيبة : منها و 

  ".إا حتصل بالقلب كما حتصل باللفظ: يف اإلحياء ، وتبعه النووي يف األذكار : قال الغزايل 
  :تنبيه 

  .إذا نوى بقلبه التتابع يف صوم منذور 2بالنية جمرًدا عن لفظ وما. ليس مما حنن فيه اختالف أصحابنا يف صحة النذر
  :مسألة 

  .مث اختلفوا يف تعريفه. أئمتنا على أن املضطر إىل فعل ينسب إليه الفعل الذي اضطر إليه اتفق
  ".املضطر امللجأ إىل مقدوره لدفع ضرر متوقع بتقدير عدم املقدور امللجأ إليه: "فقال شيخنا أبو احلسن كرم اهللا وجهه 

  .من مقدوراته لدفع ما هو أشر منهاملضطر هو احملمول على ما عليه فيه ضرر :  3وقال القاضي أبو بكر
  :مث اختلفوا . وأنه هو الذي يفعل فيه الغري فعًال هو من قبيل مقدوراته. وزعمت املعتزلة أن املضطر ال ينسب إليه الفعل

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  .ما" ب"ويف  2
نة ولسان األمة املتكلم على مذهب حممد أبو بكر بن الطيب بن حممد القاضي املعروف بالباقالين امللقب بشيخ الس 3

أهل السنة وأهل احلديث وطريقة أيب احلسن األشعري إمام وقته من أهل البصرة وسكن بغداد وإليه رياسة املالكيني يف 
  .وقته تويف يف يوم السبت لسبع بقني من ذي القعدة سنة ثالث وأربعمائة

/ 3، شذرات الذهب  76/ 3، العرب  379/ 5خ بغداد ، تاري 269/ 4، وفيات األعيان  228/ 2الديباج املذهب 
  .603 -585/ 4، ترتيب املدارك  97/ 1، شجرة النور  168
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ل ب: " 2وقال ابنه أبو هاشم. ال يشرتط أن يكون املفعول فيه غري قادر على مدافعة الفاعل:  1فقال أبو علي اجلبائي



  ".يشرتط ذلك
إذا عرفت هذا فقد اتفقوا على أن امللجأ قادر على ما أجلئ إليه ، وأنه مل يفعل غريه فيه فعًال ، ال خالف بني األشعرية 

  .وإن اختلفت عبارام يف تعريفه مبا هو مذكور يف كتب املتكلمني. واملعتزلة يف ذلك
  .ودوما املكره املذكور يف كتب الفقهاء فامللجأ دون املضطر املعتزلة ، ومثله عند األشاعرة ،

وعلى هذه األصول من عدم اختياره بالكلية وصار كاآللة احملضة فال يتعلق به إمث ، وهو املضطر عند املعتزلة كمن شد 
وثاقه وألقى على شخص فقتله بثقله ، أو كان على دابة فمات وسقط على شيء فإنه اليضمن ، وليس كاملكره ، وال  

  .كاملضطر
  :ومن مسائل القاعدة 

ال فعل : "املضطر ألكل امليتة جيب عليه أكلها على الصحيح ، ويف وجه ال جيب ، وقد يوجه بأصول املعتزلة فيقال 
  .للمضطر وال اختيار حىت يتعلق به إجياب ويكتفي بضرورة الداعية عنده

. وال ضرر عليه يف تناوهلا. ضطر بنص الكتابوقد أورد بعضهم على تعريف القاضي متناول امليتة حالة املخمصة فإنه م
  :قال . وهو إيراد منقدح عندي ، وإن كان بعض املعنيني بالقاضي

_________  
حممد بن عبد الوهاب بن سالم اجلبائي أبو علي من أئمة املعتزلة ورئيس علماء الكالم يف عصره وإليه نسبة الطائفة  1

املذهب نسبته إىل حىب من قرى البصرة اشتهر يف البصرة ودفن جبىب سنة ثالث اجلبائية له مقاالت وآراء انفرد ا يف 
  .وثالمثائة

  .له تفسري حافل مطول رد عليه األشعري
  .256/ 6، األعالم للزركلي  35/ 2، مفتاح السعادة  125/ 11، البداية والنهاية  4180/ 1وفيات األعيان 

من أبناء أبان موىل عثمان عامل بعلم الكالم من كبار املعتزلة له آراء  عبد السالم بن حممد بن عبد الوهاب اجلبائي 2
انفرد به وتبعته فرقة مسيت باهلامشية نسبة إىل كنيته أيب هاشم وله مصنفات الشامل يف الفقه وتذكرة العامل والعدة يف 

  .أصول الفقه ، وتويف سنة إحدى وعشرين وثالمثائة
  .7/ 4، األعالم  55/ 11، تاريخ بغداد  176/ 11والنهاية ، البداية  292/ 1وفيات األعيان 
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فهذا عندي ضعيف ، فإنه . إن كان املضطر نفسه تائقة للميتة فما خال أكله عن ضرر ، وإال فال أسلم تسميته باملضطر
  .1]تائًقا[مل يكن  مضطر بوضع اللسان ونص الكتاب وشهادة احلس وإن

  وهذه القاعدة إذا ضم إىل فروعها فروع اإلكراه تكاثرت جًداز



ولذلك يأمث املكره على القتل باإلمجاع ، وجيب عليه القصاص على . إن اإلكراه ال ينايف التكليف: والقول الفصل 
  .األصح

أما عندنا فإنه مكلف ، مث ناحية التكليف فيه وأما املضطر ، فال ريب أنه عند املعتزلة غري مكلف النتفاء الفعل منه ، و 
غري أين . فال نعيده" منع املوانع"وفيما علقنا عليه من شرح إشكاالته املسمى " مجع اجلوامع"ويف املكره قررناها يف كتابنا 

األشعرية على اجلريان مع اجلماعة . امتناع تكليف املكره كامللجأ والغافل واملختار عندي اآلن" مجع اجلوامع"صححت يف 
  .2"رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: "لقوله صلى اهللا عليه وسلم . وإن كان غري واقع. أنه جيوز تكليفه

_________  
  .يف ب سقط 1
وقع ذا اللفظ " رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: "، حديث  228قال السخاوي يف املقاصد ص  2

ثريين من الفقهاء واألصوليني حىت إنه وقع كذلك يف ثالثة أماكن من الشرح الكبرين وقال غري واحد من خمرجه يف كتب ك
إنه مل يظفر به ، ولكن قد قال حممد بن نصر املروزي يف باب طالق املكره من كتاب االختالف ، يروي عن : وغريهم 

ألمة اخلطأ والنسيان ، وما أكرهوا ؛ غري أنه مل يسق له إسناًدا رفع اهللا عن هذه ا: النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
وابن عدي يف الكامل من حديث ابن فرقد ، عن أبيه عن احلسن عن ايب بكرة مرفوًعا : ورواه أبو نعيم يف تاريخ أصبهان 

عيفان ، لكن له شاهد اخلطأ والنسيان ، واألمر يكرهون عليهن جعفر وأبوه ض: رفع اهللا عن هذه األمة ثالثًا : بلفظ 
جيد أخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي املعروف بأخي عاصم يف فوائده ، عن احلسن بن أمحد أو احلسني بن 

حممد على ما حيرر ، وكالمها ثقة عن حممد بن املصفى ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا األوزاعي عن عطاء بن أيب رباح 
هللا والباقي كلفظ الرتمجة ورواه ابن ماجه وابن أيب عاصم ومن طريقه الضياء يف املختارة كالمها رفع ا: عن ابن عباس بلفظ 

وضع بدل رفع ورجاله ثقات ، ولذا صححه ابن حبان ورواه البيهقي وغريه إال أنه : عن حممد بن املصفى به لكن بلفظ 
اء وابن عباس عبيد بن عمري أخرجه الطرباين فيه تسوية الوليد فقد رواه بثر بن بكر عن األوزاعي فأدخل بني عط

جوده بشر بن بكر ، وقال الطرباين : جتاوز بدل وضع ، قال البيهقي : والدارقطين واحلاكم يف صحيحه من طريقه بلفظ 
  =مل يروه عن األوزاعي يعين جموًدا إال بشر تفرد به الربيع بن سليمان وله طرق عن ابن عباس ، : يف األوسط 
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وهذا موضع " واإلكراه يسقط أثر التصرف"ومن قواعد الفقهاء ما قدمناه يف القواعد العامة وأحلنا فيه على هذا املكان 
  .حتقيقه
باجلملة  فعل ، ألن الفعل يستدعي فاعًال وسنذكر ما ال نسميه فعًال : وال أقول . من صدر على يديه شيء: فأقول 

  .الكافية كحركة املرتعش



 -بصدوره عنه- إذا عرفت هذا فذلك الشيء إما أن يصدر باختيار منه وإرادة له فهو املختار ؛ سواء أكان حبه واختياره 
من سائل أو غريه ، فرب من يفعل ما يكره حياء من السائلني  -أو دعاء إىل ذلك داع. ناشًئا من قبل نفسه وداعية قلبه

  .وهذه أمور ال خترجه عن كونه خمتارًا. أو حًبا ألن يقال فعل. للطالبني وإسعافًا
  .وأما أن يصدر ال باختيار ؛ فإما أن يكون بكراهة محلته على إصدار ذلك الفعل أو ال

  .إن مل يكن فإما أن يكون له شعور مبا صدر أو ال ، إن مل يكن فهو الغافل من نائم
_________  

آخران رواه حممد بن املصفى عنه عن مالك عن نافع عن ابن عمرو عن ابن هليعة عن موسى بن  بل للوليد فيه إسنان= 
هذه أحاديث منكرة كأا موضوعة : سألت أيب عنها فقال : وردان عن عقبة بن عامر ، وقد قال ابن أيب حامت يف العلل 

مل يسمعه ، أتوهم أنه عدب اهللا بن عامر مل يسمعه األوزاعي من عطاء ؛ إمنا مسعه من رجل : ، وقال يف موضع آخر 
وال يصح هذا احلديث وال يثبت إسناده ، وقال عبد اهللا بن أمحد يف العلل ، : األسلمي ، أو إمساعيل بن مسلم ، وقال 

ليس يروي هذا إال عن احلسن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ونقل اخلالل عن : سألت أيب عنه فأنكره جًدا وقال 
من زعم أن اخلطأ والنسيان مرفوع ؛ فقد خالف كتاب اهللا ، وسنة رسول اهللا ؛ فإن اهللا أوجب يف قتل النفس : ل أمحد قا

عقب إيراده له  - اخلطأ الكفارة ، يعين من زعم ارتفاعها عن العموم يف خطاب الوضع والتكليف ، وقال حممد بن نصر 
العقيلي يف الضعفاء يف حديث الوليد عن مالك ، ورواه البيهقي ،  إال أنه ليس له إسناد حيتج مبثله ، ورواه: كما تقدم 

إنه ليس مبحفوظ عن : قال احلاكم ، هو صحيح غريب تفرد به الوليد عن مالك ، وقال البيهقي من موضع آخر : وقال 
: هة سوادة عنه من ج: مالك ، ورواه اخلطيب يف ترمجة سوادة بن إبراهيم من كتاب الرواة عن مالك ، وقال بعد سياقه 

انتهى ، واحلديث يروي عن ثوبان وأيب الدرداء ، وأيب ذر ، وجمموع هذه الطرق . سوادة جمهول واخلري منكر عن مالك
إن : يظهر أن للحديث أصًال ، ال سيما وأصل الباب حديث أيب هريرة يف الصحيح من طريق زاررة بن أوىف عنه بلفظ 

ا ، وزاد يف آخره ، وما استكرهوا عليه ويقال إنه مدرجة فيه وقد صحح ابن حبان اهللا جتاوز ألميت ما حدثت به أنفسه
واحلاكم وغريها هذا اخلرب كما أشرت إليه ، وقال النووي يف الروضة ويف األربعني إنه حسن وبسط الكالم عليه يف ختريج 

  .األربعني وكذا تكلم عليه شيخنا يف ختريج املختصر وغريه
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وإن  . إنه حركها: وال يقال . ولكن ال ينسب إليه ذلك الشيء فذلك كاملرتعش بتحريك يده. وإن كان له شعور. وحنوه
  .كان بكراهة ومحل حامل له على أن يفعل ؛ فإن كان ال جيد مندوحة عن الفعل البتة وال خملًصا منه فهو امللجأ

  .فليجعال قسًما واحًدا. ني املرتعش عسريوالفرق بينه وب
ومن صوره من ألقى من شاهق فوقع على إنسان فقتله ؛ فهو ال جيد بًدا من الوقوع وال اختيار له فيه ؛ وإمنا هو آلة 



  .إنه مكلف وال ينسب إليه فعل: حمضة كالسكني ، فهذا ال يقول أحد 
ان ، ومل يدهشه اإللقاء ، وطرح بنفسه يف حالة اإللقاء من نعم تردد الذهن فيمن ألقى من شاهق وعلى األرض طرحي

ناحية أحدمها إىل ناحية اآلخر ، فسقط عليه فقتله ، هل يكون قائًال ذا العذر ، واألقرب أن هذا إن تصور فهذا  
  .كاملكره على أحد شيئني ففعل أحدمها وسنتكلم فيه

ا أكره به ؛ فالضابط يف هذا أن ينظر إىل تلك املندوحة ، فإن  وإن وجد مندوحة عن الفعل ، ولكن بالصرب على إيقاع م
  .كانت يف نظر العقالء أشد مما أكره عليه فهذا مكره

  .طلق زوجتك وإال قتلتك: وذلك كمن قال له قادر على ما يتوعد به 
قيل له اقتل زيًدا ففي نظر العقالء تقدمي طالق الزوجات على زهوق أألرواح وإن مل يكن يف نظر العقالء أشد ، كمن 

وقد بان ذا أن امللجأ ال . وإال منعتك الطعام والشراب يوًما واحًدا ، ال تقتل بني ما يتحقق اإلكراه فيه وما ال يتحقق
فعل له وال يقبل التكليف واملكره له فعل واختيارية قدم ا على ما أكره عليه على ما توعد به ؛ فهو كاملختار فال ميتنع 

إن كل : "تكليفه ؛ غري أن الشارع رفًقا بنا ونظرًا إلينا وشفقة علينا رفع هذه املشقة عنا ، وقال ما حاصله يف العقول 
وإىل هذا " مندوحة تكون أشد من املكره عليه ال أكلف الصرب عليه وارفع معها آثار ذلك الفعل ، وأصريه كال فعل البتة

  ".هوا عليهوما استكر : "اإلشارة بقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  .إذا كان املكره واملختار سواء يف االختيار فما الفرق بينهما: فإن قلت 
  والفرق بينهما أن املختار مطلق: "قال القاضي يف كتاب التقريب : فإن قلت 

  399|  11: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  أصول ومسائل متنوعة

ومل صارت : ؛ فإن قيل " ال خيتار غريه. لى فعل ما أكره عليهالدواعي واإلرادات ، واملكره مقصور الدواعي واإلرادة ع
  هذه حاله ؟

انتهى . الضررين بأدوما ، ودواعيه مقصورة عليه ألجل ذلك 1]أعظم[ملا خيافه من عظيم الضرر ، فهذا يدفع : قلنا 
  .وهو صحيح وال فرق إال هذا

ولئن فعلت املكره عليه كان فعلك كال فعل ، : "له مث قال . وكون الشارع مل يكلفه الشطط بالصرب على ما هدد به
  ".ملكان اإلكراه

 - إسقاط حكم الفعل الناشئ عنه ، وعدم التكليف بالصرب على ما توعد املكره عليه- فللشارع يف املكره لطفان خفيان 
بأيب وأمي إنه لرؤوف حممد املصطفى صلى اهللا عليه وسلم . وهذه من خصائص هذه األمة املشرفة بنبيها الكرمي على اهللا

  ".ورفع عن أميت اخلطأ: "ومن مث قال صلى اهللا عليه وسلم . ونيب كرمي. رحيم
  :وهنا تنبيهات . ولو كانت حقيقة اإلكراه تنايف التكليف ملا افرتق احلال فيه بين أمه وأمه



وقد ينضم إليه ما ال يزيل  هذا اإلكراه الذي أسقط الشارع حكمه ال بد من بقاء حقيقته ليتحقق يف نفسه ،: أحدها 
  .حقيقته ؛ فال اعتبار به ، أو ما يزيل احلقيقة فال يسقط حكمه ، إذ ليس هناك إكراه

  .عليهن ، ألنه خمتار ال مكره 2]فيقع[طلقت زوجايت كلهن : طلق زوجتك ، فقال : وهذا كمن قيل له 
مزيل ، فيقع اخلالف يف أنه هل يسقط أثر التصرف به  وقد ينضم إليه ما يرتدد الذهن يف أنه مزيل لكونه إكراًها أو غري

طلق : كمن قيل له . أو ال يسقط ؟ وأمثلته فيالفئقه كثرية ، وحنن نذكر هنا فرًعا واحًدا ، وهو املكره على أحد شيئني
: ، فقال وإال قتلتك . إحدى زوجتيك وإال قتلتك ، ومحل على تعيني إحدامها ال على إام الطالق ، إما هذه أو هذه

وقد كان قادرًا على العكس ، يدل على أنه خمتار لفراقها ، . طلقت هذه ، فهل هذا اختيار ، ألن إيثاره هلذه على تلك
  .وليس باختيار ؛ ألنه ال جيد مندوحة عن واحدة منهما ، ولو عني األخرى جلاء فيها هذا القول بعينه

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  .ليقع" ب"يف  2
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  :فيه وجهان 
  .هو األصح عند الرافعي والنووي: أوهلما 
هو األرجح يف نظري ، وال فرق عندي بينه وبني املكره على قتل معينة إال أن هذا جيد حميًصا عمن طلقها : والثاين 

ائل ؛ فإن القول يف املختص ا مقول يف رفيقتها ، وكل قول برفيقتها ، وذاك ال جيد إال بنفسه ، وليس هذا الفرق بط
  .انعكس بنفسه بطل من أصله

  .إن إقدامه على هذا دليل على اختياره لفراقها دون تلك خمتل. وقول من ادعى أنه خمتار
ًما ، وهذا يتفق  إن الداعي إىل تعيينها ترجيح فراقها ، وقد يكون هجم على ذكرها هج: مل قلتم : ولكنا نقول يف جوابه 

وإن سلمنا أن الداعي إيثار فرؤاقها ، . كثريًا ملن محل على شيء من شيئني ، وقد أعوزه الفكر والذعر عن امليز بينهما
وإن سلمنا أن فراقها عنده بتقدير . فالذي آثره إمنا هو ذكرها على ذكر تلك ، ال حب فراقها على حب فراق تلك

  .هذا موضع نظر ال أتذمم فيه ترجيًحاالتعارض راجح على فراق تلك ؛ ف
  :التنبيه الثاين 

يف نظر العقالء أشد من املكره عليه ، واملعىن بنظر . وقد عرفت أن شرط اإلكراه مرفوع احلكم أن يكون املتوعد فيه
  .ملكرهفعرف من هذا أن اإلكراه ال يرفع حكم القصاص ، وال يرفع اإلمث عن ا. العقالء ما شهد له الشرع باالعتبار

أن نفسه ونفس من أكره على أن يقتله مستويان يف نظر الشارع ؛ فإيثاره نفسه ناشئ عن شهوات األنفس : بيانه 



وحظوظها وحمبتها للبقاء يف هذه الدار أزيد من بقاء غريها ، وهذا القدر ليس من نظر العقالء ، أعين عقالء الشرع الذين 
  .يتقيدون به فيما يأتون ويذرون

  ".اإلكراه يسقط أثر التصرف"رج كثري من املسائل اليت سنذكرها فيما استثىن من قول وذا خ
  .يستثىن اإلكراه على القتل ؛ فإنه ال يسقط أثر التصرف بدليل اإلمث إمجاًعا والقصاص على الصحيح: فإذا قيل لنا 
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يث إيثار نفسه مكرًها بل خمتارًا ، ومن مث أمث وأقتص منه ، وال هذا النظر الذي نظره وآل به إىل ليس هو من ح: قلنا 
له من الشعر باالعتبار ، فإن الكفاءة يف القصاص شرًعا منحصرة يف اإلسالم واحلرية  1]ملشهود[تقدمي نفسه على غري 
  .والبعضية ، واهللا أعلم

  :التنبيه الثالث 
فإن كان . كال فعل. رفوع احلكم أن يكون مرتًبا على فعل املكلف ، فإن الشارع جعل فعله حينئذشرط كون اإلكراه م

بل اإلكراه حينئذ ألن . احلكم مرتتًبا على أمر حسي غري فعل املكلف ولو كان ناشًئا عن فعله ، فال يرفع حكم اإلكراه
وإن كان هو أثر الفعل . عليه اإلكراه 2ومل يقع. موضع اإلكراه الفعل ومل يرتتب عليه شيء ، وموضع احلكم االنفعال

من خطاب التكليف الذي رفع شفقة . فالشارع قد يرتب احلكم على الفعل ، وقد يرتبه على االنفعال ، وهو يف األول
  فكيف يرتفع ؟. ويف الثاين من خطاب الوضع واألسباب والعالمات. علينا عند اإلكراه

فإذا أكره امرأة حىت أرضعت مخس رضعات حرم ذلك اإلرضاع ، ألن . على احلديثوذا خرج اإلكراه على الرضاع و 
  .احلرمة منوطة بوصول اللنب إىل اجلوف حىت لو حلبت قبل موا وأسقى الصيب بعد موا ، حرم

  :التنبيه الرابع 
فقد  . أما إذا كان حبقشرط كون اإلكراه مرفوع احلكم أن يكون بغري حق ، فهو موضع الرخصة والتخفيف من الشارع ، 

أن  3]على[على كونه أحوج - كان من حق هذا املكره أن يفعل ، فإذا مل يفعل أكره ومل يسقط أثر فعله وكان آمثًا 
  .يكره

وهذا كاملرتد واحلريب يكرهان على اإلسالم فإسالمهما صحيح ومها آمثان بكومنا أحوًجا إىل اإلكراه عليه ، مث اإلسالم إن 
وإال فحكمهما يف الظاهر حكم املسلمني ، ويف . د اإلكراه باطًال كما وقع ظاهرًا ، فهو جيب ما قبلهعن-وقع فيهما 

  .الباطن مها كافران ملا أضمراه من خبث الطوية
بكلمة الشهادة مع القدرة عليها إذا تصور مثل [بفساد العقيدة باالمتناع عن التلفظ  4]مل يكن كفره[ووقع النظر فيمن 

  بكلمة احلق فهل 5]على التلفظهذا وأكره 
_________  



  .مشهود" ب"يف  1
  .ليقع" ب"يف  2
  .إىل" ب"يف  3
  .فمن مل يكره كفره" ب"يف  4
  .سقط يف أ واملثبت من ب 5
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ألن اإلكراه أسقط حكم . وسط من اإلكراه أوًال يصح باطًنا كما يصح ظاهرًا ألن اللفظ وافق العقيدة ، وال اعتبار مبا ت
  .والتلفظ إما شرط يف اإلميان أو شرط منه فكأنه غري متلفظ. هذا التلفظ

  .واألقرب عندي هذا الثاين ، لكن يكاد يكون فرض مثل هذا فرض مبستحيل
  .حلصول اللفظ واإلرادة واملسألة قريبة الشبه مبا إذا أراد املكره على الطالق إيقاع الطالق ، واألصح أنه يقع

قاال ألنه أبلغ يف األذن ، . طلق زوجيت وإال قتلتك فطلق ، فقد صحح الشيخان وقوع الطالق: ويقرب منها ما إذا قال 
  .وفيه وجه أنه ال يقع ، ألن اإلكراه يسقط حكم اللفظ

راف عن التلفظ بكلميت الشهادة من غري ويف الوكيل بالطالق إذا أكره عليه احتماالن للروياين أيب العباس ؛ غري أن االنص
  .عذر ينبغي أن يكون كفر أقطًعا

  : التنبيه اخلامس 
مكره حبق مكره على  1]كل[فإن . وبينهما فرق. اإلكراه على حق: واإلكراه حبق ومل يقولوا . كذا وقع يف عبارة الفقهاء

على اإلسالم أكره على حق ، ولكن ما أكره حق وليس كل مكره على حق مكرًها حبق ، أال ترى أن الذمي الذي أكره 
حبق ؛ إذ ليس من احلق إكراه مثل هذا ، وهلذا كان الصحيح أنه ال يصح إسالمه ؛ فكأن األصحاب عدلوا عن التعبري 

  .باإلكراه على حق إىل اإلكراه حبق ألنه أعم
، مل حيصل اإلكراه ، على ما جزم به طلق امرأتك وإال اقتصصت منك : لو قال ويل الدم ملن عليه القصاص : فإن قلت 

  .الرافعي يف كتاب الطالق ، وهذا إكاله حبق وليس إكراًها على حق ، وأما كونه إكراًها حبق فألن القصاص حق املكره
  .وأما كونه ليس على حق فألن الطالق ليس حق املكره حىت حيمل عليه

اإلكراه على : ال فال حيصل إكراه ، وخرج منه أنه ينبغي أن يقال فبان ذا الفرع أن شرط اإلكراه أن ال يكون حالًال ؛ وإ
  .اإلكراه حبق: وال يقال . حق

فإن مستحق القصاص ليس له أن يكره . واقًعا حبق ، بل هو واقع بباطل. حيث املتوعد به حالل- ليس اإلكراه : قلت 
  به على الطالق ؛ إذ ليس الطالق من حقه ، فاجلار



_________  
  .فكل "ب"يف  1
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اإلكراه حبق ليس معناه أن يكون املكره به حًقا ؛ بل أن يكون اإلكراه نفسه حًقا ، وال يكون اإلكراه : وارور يف قولنا 
ووي ، أما الشيخ اإلمام فعنده حًقا إال على حق كإكراه القاضي املفلس على بيع ماله عند من يرى ذلك وهو الرافعي والن

واعلم أن ما جزم به الرافعي من أن اإلكراه بالقصاص ليس بإكراه . أن القاضي يتوىل البيع بنفسه ، فليصور يف غري ذلك
  .والذي ينبغي أن يكون هنا إكراًها. فيه نظر

  : التنبيه السادس 
يف أوائل الكتاب ، ومن هنا يتحقق اجلواب عن " تصرفاإلكراه يسقط أثر ال"قد تقدم الكالم على املستىن من قوهلم ، 

  .سبب ما استثىن
  : أصل 

  .خالق ومكتسب فال ميتنع - أما بني قادرين-اتفق أئمتنا على امتناع مقدورين قادرين خالفني أو مكتسبني 
ية ، وهي من آثار ، وأطبقت املعتزلة سواء على جواز ذلك وعليه أكثر احلنف 1ووافقهم أبو احلسن البصري من املعتزلة

  .مسألة خلق األفعال
: قالوا  -وهم احلنفية. وقد خترج عليه مسألة فقهية تعاكس فيه التخريج وهي قطع األيدي باليد الواحدة ؛ فمن منع ذلك

كل واحد من الفاعلني فاعل مبقدور نفسه فيختص كل منهم بالقطع الذي مقدوره دون مقدور صاحبه ، فكان قطع كل 
  .مقابلها 2]يف[فكيف تقطع يده - لى سبيل االنفراد ؛ فلم يكن قطًعا لليد بكماهلا جزء قطًعا ع

وأنتم ال متنعونه ، فلم يكن الالئق بكم  3]مأثورين[قادرين وأثرًا عن " بني"هذا كالم من مينع مقدورين : فيقال للحنفية 
  .القول بذلك

  ن مقدورًا بنيمعاشر الشافعية أنتم متنعو : "قالوا هم . وإذا قيل هلم هذا
_________  

هو احلسني بن علي بن إبراهيم أبو عبد اهللا البصري احلنفي املعتزيل كان مقدًما يف الفقه والكالم ، ولد سنة ثالث  1
وقيل سنة مثان ومثانني وصنف التصانيف الكثرية منها املعرفة ، والرد على ابن الراوندي وغري ذلك " هـ"وتسعني ومائتني 

  .معة لليلتني خلتا من ذي احلجة سنة تسع وستني وستمائة هـوتويف يوم اجل
  .31، الفوائد البهية ص  68/ 3، شذرات الذهب  73/ 8تاريخ بغداد  - 
  ".ب"سقط يف  2



  .مؤثرين" ب"يف  3
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  ".اهمكتسبني ؛ فلم قطعتم األيدي باليد الواحدة وأصولكم تأب
واحلنفية يوافقون على . واجلواب عن هذا قد قررناه يف شرح املختصر يف تضاعيف الكالم على مسألة التعليل بعلتني

  .النفوس بالنفس الواحدة ويعتقدون بني النفوس واأليدي فرقًا وليس األمر عندنا على ما يزعمون 1]قتل[
منهن [يفة تستقل كل واحدة حبملها ، فحملتها وهي خف-من محلت منكن هذه اخلشبة فهي طالق : قال : فرع 

  .2]طلقت -واحدة
  : مسألة 

العلم : أن العقل العلم ، وعن القاضي أنه بعض العلوم الضرورية ، وقال قوم  3]رمحه اهللا[املأثور عن شيخنا أيب احلسن 
  .الضروري

ما جزم عليه أحد من علمائنا غري :  الربهان وقال إمام احلرمني يف. هو آلة التمييز: وعن الشافعي رضي اهللا عنه أنه قال 
، وقد اختلف كالم اإلمام يف تعريف  5]منها[العقل غريزة يتأتى ا درك العلوم وليست : فإنه قال . 4احلارث احملاسيب

نه فيه وأطال إنه ال يرضاه ، وإنه يتهم النقلة ع: مث قال . ويف الشامل حكاه. فإنه ارتضاه يف الربهان. احلارث احملاسيب هذا
  .يف رده مبا لسنا له اآلن

  .واملختار عندنا يف تعريف العقل ، أنه ملكة يتأتى ا درك املعلومات
وهو الصحيح الذي دلت عليه صرائح الكتاب والسنة . فاملعروف عن الشافعية أن حمله القلب: مث اختلف أئمتنا يف حمله 

قـُُلوٌب َال {: وقال تعاىل } فـََتُكوَن َهلُْم قـُُلوٌب يـَْعِقُلوَن َِا{: وقال تعاىل  6}اَهلُْم قـُُلوٌب يـَْعِقُلوَن َِ {: ، قال تعاىل 
  يـَْفَقُهونَ 

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  .كرم اهللا وجهه" ب"يف  3
مسي احملاسيب لكثرة  احلارث بن أسد أبو عبد اهللا احملاسيب أحد مشايخ الصوفية وشيخ اجلنيد إمام الطريقة ، ويقال إمنا 4

حماسبته لنفسه ذكره أبو منصور التيمي وقال هو إمام املسلمني يف الفقه والتصوف واحلديث والكالم وكتبه يف هذه العلوم 
  .أصول من ينصف فيها تويف ببغداد سنة ثالث وأربعني ومائتني

، النجوم  103/ 2ات الذهب ، شذر  142/ 2، مرآة اجلنان   ،2 /134ذيب التهذيب  59/ 1ابن قاضي شهبة 



  .211/ 8، تاريخ بغداد  316/ 2الزاهرة 
  ".ب"سقط يف  5
  .46احلج  6
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  .2}ِإن ِيف َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه قـَْلبٌ ِ{1 }َا
  .، احلديث 3"أال وإن يف اجلسد مضغة: "وقال صلى اهللا عليه وسلم 

  .رضي اهللا عنه حمله. وذكر إمام احلرمني ، يف النهاية يف باب أسنان إبل اخلطأ أنه مل يتعني للشافعي
  ".وهو املعروف عن أيب حنيفة رضي اهللا عنه"وذهب قوم إىل أن حمله الدماغ 

: قلت . ضي اهللا عنههو أحد قويل أيب احلسن األشعري ر : قال األستاذ أبو إسحاق " لكل حاسة منه نصيب: "وقيل 
  .4...إذا عرفت هذا. ويف كالم اإلمام يف باب أسنان إبل اخلطأ ، ما يقطع بأن العقل ليس حمل اليدين

  : مسألة 
  .إن احلل واحلرمة والطهارة والنجاسة وسائر املعاين الشرعية ليست من صفات األعيان. قال أئمتنا من طوائف أهل السنة

ام ، طاهر أو جنس ؛ فليس ذلك راجًعا إىل نفس الذات وال إىل صفة نفسية قائمة ا ، بل هذا حالل أو حر : فإذا قلنا 
  .هو من صفات التعليق ، وصفة التعليق ال تعود إىل وصف يف الذات

اخلمر حرام ذاا وال جترع الشارب إياها ؛ وإمنا التحرمي راجع إىل قول الشارع يف النهي عن شرا ، : فليس معىن قولنا 
وإن تعلق بزيد ، مل يغري من صفات زيد شيًئا ، وال . ذاا مل تتغري ، وهذا كمن علم زيًدا قاعًدا بني يديه ؛ فإن علمهو 

إىل أن األحكام الشرعية  -من علماء الكالم-أحدث لزيد صفة ذاتز وذهب من ينتمي إىل أيب حنيفة رضي اهللا عنه 
واملسألة مقررة يف أصول الديانات . ن إىل ذات الفعل احملرم والواجبصفات للمحل ، ورأوا أن التحرمي والوجوب راجعا

  .وينبين عليها فروع
_________  

  .179األعراف  1
  ".37"ق  2
/ 4ويف " 52"باب فضل من استربأ لدينه / يف اإلميان 126/ 1متفق عليه من رواية النعمان بن بشري البخاري  3

  ".1599/ 107"اب أخذ احلالل وترك الشبهات يف املساقاة ب 1219/ 3ومسلم " 2051" 290
  .بياض يف األصل 4
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  .هل هو جممل. وحنوه 2}ُحرَمْت َعَلْيُكْم أُمَهاُتُكم{و  1}ُحرَمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتة{: أن قوله تعاىل : منها 
ألن الذات إذا كانت حمرمة فينبغي أن . 3]مة إىل األعيان نفي اإلمجال ويلزمه الوقوع فيهبإضافة احلل واحلر : [فمن قال 

  .يصادف التحريف ما القاها من األفعال ، حىت حيرم النظر إىل األم ، وغري ذلك مما مل يقل به أحد
فل املقصود من الذات ال ومن مل يقل بذلك أثبت اإلمجال غري أنه يدعي يف اللفظ عرفصا عاًما يقضي بأن املراد الع

  .نفسها
إىل عدم اإلمجال مبا طرأ من العرف العام ؟ وكيف تأدى  - الذي مقتضاه يف اآلية اإلمجال-فانظر كيف تأدى مذهبنا 

إىل اإلمجال مبا أدى إليه القول بعدم اإلمجال من أمور فجمع على أا غري  - مذهبهم الذي مقتضاه عدم اإلمجال
وترحيم نكاح األمهات ، وهو معقول من العرف وسياق الكالم يدرأ عنه . عندنا حترمي أكل امليتةفصار املراد . مقصودة
  .اإلمجال

وإذا كان احملرم أكل امليتة فقط فيجوز التزود من امليتة ملن مل يرج الوصول إىل احلالل من املضطرين ، وكذا ملن رجاه على 
  .األصح إذ املتزود غري آكل

  .أا يف حكم األجزاء: وال نقول . عليه يف النكاح عندنا منفعة البضعأن املعقود : ومنها 
بل هو عني املرأة بوصف احلل ، وهو وجه ضعيف عندنا ، ومعناه أا منافع جعلت يف حكم األجزاء : وقال أبو حنيفة 

حًسا ، واملسألة مقررة ، وحرف املسألة أن منافع البضع عندهم أجزاء حكًما ، وعندنا بل منافع حكًما كما هي منافع 
  .يقبل النكاح الفسخ بالعيوب كما يقبله عقد اإلجارة: يف اخلالفيات ، ومن مث نقول 

  .وطء املشرتي اجلارية املشرتاه مثل استخدامها ال مينع الرد بالعيب: ونقول 
  . يقتضيها واحلر ال يدخل حتت اليداخللوة ال تقرر املهر ، ألن املعقود عليه املنفعة ومل يتسوفها ، وجمرد اخللوة ال: ونقول 

  - جعلوا تسليمها نفسها مع التمكن باخللوة . املعقود عليه عينها: وهم ملا قالوا 
_________  

  .30املائدة  1
  .23النساء  2
  .سقط يف ب 3
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ليس معناه كون احلل صفة عني عندنا ، حىت تكون " هذه املسألة حالل" :أن قولنا : واألصل يف املسائل كلها . كافًيا
  .عينها معقوًدا عليها ؛ بل إن االنتفاع ا حالل

  .وعندهم بل معناه أن العني حالل بناء على أن احلل من صفات األعيان
  : مسألة 

شرعي وال عقلي ، خالفًا للمعتزلة ومن - احلسن والقبح مبعىن ترتب املدح أو الذم عاجًال ، والثواب أو العقاب آجًال 
  .وافقهم من فقهاء الفرق

  : منها : وفيه مسائل 
  .النجش حرام على الناجش وإن مل يعرف باخلرب الوارد فيه

ألن حترمي اخلداع يعرف بالعقل ، واعرتضه الرافعي بأن ذلك ليس معتقدنا ، وأجبنا عنه يف شرح : قال بعض أصحابنا 
ليس ذلك معتقدنا ؛ بل إنه أدرك التحرمي وعرفه ، والعقل إدراك : حىت يقال له " إن العقل حرم: "ل املختصر بأنه مل يق

ال حمالة واعلم أن ما عزاه الرافعي إىل املختصر من أن الشافعي رضي اهللا عنه أطلق القول فيه بتعصية الناجش ، وشرط 
اإلمام فإنه عزال إىل الشافعي ذلك لكنه مل ينص على ذكر لعله تبع فيها  - يف البيع على البيع للتأثيم العلم بالنهي

  .املختصر ، والذي يف املختصر واألم اشرتاط العلم بالنهي يف املوضعني
  .من مل تبلغه الدعوة مضمون بالدية والكفارة وال جيب القصاص على قاتله على الصحيح ؛ إذ ليس هو مسلًما: ومنها 
  .أنه ال يصح ، ألن صحته فرع تقدم اإللزام به ، وال إلزام مع الصيب شرًعا إسالم الصيب الصحيح عندنا: ومنها 

  ".يصح بناء على أن العقل يوجب على الصيب والبالغ العاقلني" وقال أبو حنيفة رمحه اهللا
  .ال ينعقد نذر صوم يوم العيد وأيام التشريق وال يصح صومه للنهي عنه: ومنها 

ألن مطلق الصوم عبادة ، فيكون حسًنا ، فيستحيل أن ينهي عنه لعينه ، " يصح": وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه 
وال يلزم على هذا الصوم يف احليض والنفاس ، فإن : قال . فيجب صرف النهي إىل أمر وراءه كرتك إجابة الداعي مثًال 

شرًعا زمان احليض ، لقيام املنايف ذلك من باب النفي ال من باب النهي ، ومعىن النفي إخبار الشرع بانعدام هذه العبادة 
  .وهو حدث احليض والنفاس
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وأطال احلنفية يف هذا ، وال يصح هلم فرق ، وما باهلم يعقلون كون احليض مانًعا ، وال يعقلون كون العيد مانًعا وال 
  .احتجاج على الشرع فله أن جيعلهما مانعني



تقبل ، ألن املانع من القبول مة : شهادة بعض أهل الذمة على بعض ال تقبل ، وقال أبو حنيفة رمحه اهللا : ومنها 
  .الكذب ، وقبح الكذب ، ثابت عقًال فكل متمسك بدين جيتنبه

  : أصل 
. والذي عليه أئمتنا. لفالسفةوهذا رأي لبعض ا" قوة النفس واحلركة واعتدال املزاج"ذهب اإلمام فخر الدين إىل أن احلياة 

ومن مث لو قال هلا - أا معىن زائد على ذلك به ، يستعد العضو لقبول احلس واحلركة ؛ فهي عرض على كل قول 
  .ال تطلق وهو الصحيح" حياتك طالق"

  : أصل 
  .إىل املؤثر -يف حالة بقائه- الصحيح احتياج املمكن 

  : مسألة 
فيه نظر واحتمال يتخرج عليه أنه هل يكفر منكرو صفات الباري سبحانه وتعاىل  اختالف الصفة هو كاختالف العني ؟

  ؟
وقد أخذ ابن الرفعة اخلالف يف التكفري من اختالف قول الشافعي رضي اهللا عنه يف من نكح امرأة على أا مسلمة فلم 

بدل باخللف كاختالف العني ولو مأخذه أن املعقود عليه معىن ال يت -وهو الصحيح اجلديد- تكن ؛ فإن القول بالصحة 
  : اختلفت العني كما لو قالت 

  .زوجين من زيد ، فزوجها من عمرو ، مل يصح
بعتك هذا الفرس وكان بغًال ، عدم : فإن األصح فيما إذا قال -ووافقه الشيخ اإلمام على هذا التخريج إال أنه استشكله 

  .الصحة
اآلية  1}الِذيَن َال يـُْؤِمُنوَن بِاللِه َوَال بِاْليَـْوِم اْآلَِخِر َوَال ُحيَرُموَن َما َحرَم اللُه َوَرُسولُهُ قَاتُِلوا {: ولقائل أن يقول يف قوله تعاىل 

  دالة على أن اجلهل بالصفة جهل باملوصوف ؛ وإال فهم يؤمنون باليوم اآلخر وإن كذبوا الرسل ، ويف القرآن آيات صرحية
_________  

  .29التوبة  1
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  .إم يؤمنون به: يف أن أهل الكتاب يكذبون باليوم اآلخر مع أم يقولون 
  : أصل 

ا ا ؟
ً
  اختلف أئمتنا يف أن األفعال احملكمة هل تدل على كون فاعلها عامل

مع اختالفهم يف أنه هل -ا ؛ فإن تسميته فاعلها من صدرت على يديه كان خريً : كذا عبارم فاعلها ، ولو قالوا 



  .مما ال ينبغي - فعلها
  إذا عرفت هذا فقد آل م خالفهم إىل اختالفهم يف أن النائم هل يفعل ؟

منع صدور أفعال . وزعم أن اإلتقان يدل على علم املتقن- إن من سلك مسلك األدلة : قال إمام احلرمني يف الشامل 
ومن أبطل طريق االستدالل وأسند العلم إىل الضرورة مل ميتنع عنده صدور أفعال حمكمة : ىل أن قال إ. حمكمة من النائم

  .من النائم
وهذا يف األفعال الكثرية املتقنة ؛ فأما القليل من األفعال فلم مينع أحد من أصحابنا أن يتصور من النائم ذكره : مث قال 

  .يفعل القليل وأن القول فيمن استمرت به الغفلة كالقول يف املغمور يف النوم بعد ما نقل أن املعتزلة أمجعوا على النائم
إىل أنا جنوز وقوع القليل ، وال نقطع بأن الصادر من النائم مقدور له ، بل  -يف مجيع احملققني- وذهب القاضي : مث قال 

  : ه مسائل منها وعلي- جيوز أن تكون حركاته ضرورية وأن تكون اختيارية ، وأطال اإلمام يف هذا 
  .لو دبت صغرية فارتضعت من كبرية نائمة أخيل انفساح النكاح على الصغرية خالفًا للداركي

  : أصل 
  .نبحث فيه عن معىن السبب والعلة

من املتكلمني واألصوليني والفقهاء واللغويني والنحاة ، ورمبا وقع . قد كثر تداول هاتني اللفظتني على لسان محلة الشريعة
ض األذهان أن السبب هو العلة ، وليس كذلك ؛ بل الفرق بينهما كامن عند أهل اللسان وأهل الشرع ، أما أهل يف بع

وذكروا أن العلة املرض وحدث . السبب كل شيء يتوصل به إىل غريه ، ومن مث مسوا احلبل سبًبا: اللسان ، فقال اللغويون 
  .ته عن أمر ، وكلمات يدور معناها على أمر يكون عنه أمر آخرإعاق 1]إذا[واعتل عليه بعلة . يشغل صاحبه عن وجهه

_________  
  .أن" ب"يف  1
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أمر يؤثر يف أمر آخر ألنك هنا متكلم على املعىن اللغوي ، وألنا ال نعىن بالتأثري االخرتاع بل : وال حرج عليك إذا قلت 
  .دة األثر بال ختلفما عنه عا

الباء : وذكر النحاة ما يؤخذ منه أم يفرقون بينهما حيث ذكروا أن الالم للتعليل ، ومل يقولوا للسببية ، وقال أكثرهم 
  .1]وهذا تصريح بأما غريان[للسببية ومل يقولوا للتعليل ، 

وللعلة بقوله  2}فََأْخرََج بِِه ِمَن الثَمَراِت رِْزقًا َلُكمْ { :الباء للسببية والتعليل ، ومثل للسببية بقوله تعاىل : وقال ابن مالك 
  .3}فَِبظُْلٍم ِمَن الِذيَن َهاُدوا َحرْمَنا{: تعاىل 

  .وذكروا أيًضا االستعانة ، ومعىن االستعانة غري معىن السب والعلة



  .اكتشف يل الغطاء عن ذلك ، لينفع يف فهم ما أنت بصدده: فإن قلت 
وباء . باء االستعانة ، وباء السبب. ثالثة أقسام -باء الداخلة على االسم ، الذي لوجوده أثر يف وجود متعلقهاال: قلت 
  .العلة

وذلك ألا إن صح نسبة العامل إىل مصحوا جمازًا فهي باء االستعانة ، حنو كتبت بالقلم ، وتعرف أيًضا بأا الداخلة 
  .على أمساء اآلالت

أال ترى أن وجود التحرمي ليس إال لوجود " فبظلم"علق إمنا وجد ألجل وجود جمرورها فهي باء العلة حنو وإال فإن كان امل
  .حللول الالم حملها. الظلم وتعرف بأا الصاحلة غالًبا

َمرَاِت فََأْخرََج بِِه ِمَن الث {وإال يكن املتعلق كذلك فهي باء السببية حنو . وذكر غالًبا ليخرج حنو غضبت له ، وغضب له
  .أال ترى أن إخراج الثمرات مسبب عن وجود املاء ومل يكن ألجل املاء بل ألجل مصلحة العباد} رِْزقًا َلُكمْ 

  .وذا التقسيم علمت أن باء االستعانة ال تصح يف األفعال املنسوبة إىل اهللا تعاىل ؛ فهذا منتهى قول الناقلني عن العرب
_________  

  .الباء للسببية والتعليل وهذا تصريح بأما غريان: ك قال ابن مال" ب"ويف  1
  ".32"إبراهيم  2
  ".60"النساء  3
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  .وأما أهل الشرع فالسبب والعلة يشرتكان عندهم يف ترتيب السبب واملعلول عليهما ، ويفرتقان من وجهني
  :أحدمها 

  .ال به والعلة ما حيصل به. ح الشيء عندهأن السبب ما يصل
  : 1وأنشد ابن السمعاين يف كتاب القواطع على ذلك قول الشاعر

  أمل تر أن الشيء للشيء علة يكون به كالنار تقدح بالزند
  .ولكنه اختار يف تعريف السبب أنه ما يوصل إىل املسبب مع جواز املفارقة بينهما

وهذا كاحلبل سبب :  1]قال[د ال يوجد إال بتقدمها وال أثر هلا فيه وال يف حتصيله ، وقيل إنه مقدمة يعقبها مقصو : قال 
إىل املاء مث الوصول بقوة النازح ال باحلبل ، وكذلك الطريق سبب إىل الوصول إىل املكان املقصود مث  2]الوصول[إىل 

  .قوته ال باحلبلوحل القيد سبب لفرار املقيد ، والفرار ب. الوصول بقوة املاشي ال بالطريق
فجعل  3}َكَذِلَك ُحيِْيي اللُه اْلَمْوَتى َويُرِيُكْم َآيَاتِِه َلَعلُكْم تـَْعِقُلونَ {: وميكن االستدالل على ذلك بقوله تعاىل : قال 

فدل هذا . ضرب القتيل بلحم بعض البقرة سبب احلياة ؛ فال أثر لذلك يف احلياة ، وكذلك ضرب موسى البحر بالعصا



  .أن السبب هو املوصل مع جواز املفارقةعلى 
  .وأطال ابن السمعاين يف تعريف السبب والعلة والشرط وعقد لذلك بابًا مستقًال 

والثاين ، بأن املعلول يتأثر عن علته بال واسطة بينهما والشرط يتوقف احلكم على وجوده ، والسبب إمنا يفضي إىل 
  .احلكم بواسطة أو وسائط

  .عنها حىت تؤخذ الشرائط وتنتفي املوانع ولذلك يرتاخى احلكم
إذا ال شرط هلا ، بل مىت وجدت أوجبت معلوهلا باالتفاق حكى االتفاق أمام احلرمني . وأما العلة فال يرتاخى احلكم عنها

  .وغريمها ، ووجهوه بدالئل كثرية 4واآلمدي
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  .للوصول" ب"يف  2
  .73البقرة  3
علي بن حممد بن سامل الثعليب سيف الدين اآلمدي شيخ املتكلمني يف زمانه ومصنف األحكام ولد بآمد  علي بن أيب 4

ما تعلمنا قواعد البحث إال منه ، وقال أبو : سنة إحدى ومخسني ومخسمائة ، وحيكى عن ابن عبد السالم أنه قال 
الم تويف رمحه اهللا يف صفر سنة إحدى وثالثني املظفر بن اجلوزي مل يكن يف زمانه من جياريه يف األصلني وعلم الك

  .وستمائة
  .144/ 5، شذرات الذهب  445/ 2، وفيات األعيان  79/ 2قبان قاضي شهبة 
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  .هذا إمنا هو يف العلة العقلية: فإن قلت 
فما : فإن قلت  - إال يف أن تلك موجبة بنفسها ، وهذه ليست موجبة الشرعية حتاكي العقلية أبًدا ال يفرتقان: قلت 

  .معىن قولكم العلة املوجبة إذا كان اإلجياب للعلل على أصولكم
ليس املراد بقولنا العلة توجب املعلول ، أا تثبته كما تقتضي القدرة : قال إمام احلرمني يف الشامل ما نصه : قلت 

  .انتهى. باإلجياب تالزم العلة واملعلول ، واستحالة ثبوت أحدمها دون الثاينحدوث املقدور ؛ ولكنا أردنا 
وهذا يف احلقيقة هو الفرق األول الذي أشرنا إليه بني العلة والسبب ؛ فإن املسبب ال يلزم السبب جلواز ختلفه ملانع أو 

  .فقد شرط ، والعلة ساملة من ذلك ، فاملالزمة فيها موجودة أبًدا
  : الثاين وأما الفرق 

جيوز وجود السبب وانتفاء " 1]مجيعهم[فقد ذكره اإلمام يف الشامل أيضصا قبل ذلك ، وحكى عن املعتزلة أم قالوا 



  ".املسبب إذا حتقق مانع من وجود السبب
  .انتهى. احلكم حتب مقارنته للعلة ، وال جيب مقارنة السبب للمسبب ؛ بل جيب استنجازه عنه: وأم قالوا 

  "إن السبب ال يفضي إىل احلكم إال بواسطة: "عىن بقولنا وهو امل
إن : "وقوله . ؛ فإنه يستعقب ووقع الطالق من غري توقف على شرط" أنت طالق: "إذا عرفت هذا فقول النافذ طالقه 

  .سبب ؛ فإنه ال يفضي إىل احلكم إال بواسطة دخول الدار" دخلت الدار فأنت طالق
  .سبب مفقوًدا ، وال كذلك العلةوترى السبب منصوبًا ، وامل

_________  
  .بأمجعهم" ب"يف  1
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وأعلم أن األصوليني مل يعتنوا بتحقيق الفرق بني العلة والسبب ، ورمبا وقع يف كالمهم أما سواء ، ألن مقصدهم 
، وليس ذلك إنكاًرا منهم للفرق ، بل ملا مل حيتاجوا إليه مل يذكروه ،  الوصف الذي ترتب بعده احلكم وله مدخل فيه

  .وهو واقع ال حمالة
  .واستعمله الغزايل رمحه اهللا يف الفقيات على حنو ما أيدناها ، فقال يف اجلراح

ه فهو العلة كالقد الفعل الذي له مدخل يف الزهوق إن مل يؤثر يف الزهوق وال فيما يؤثر فيه فهو الشرط وإن أثر فيه وحصل
واجلزء وإن مل يؤثر يف الزهوق ولكن أثر يف حصوله فهو السبب كاإلكراه ، وال يتعلق القصاص بالشرط ، ويتعلق بالعلة 

  .وكذا بالسبب على تفصيل فيه
  .حواعرتضه الرافعي بأنه مل يف ذا االصطالح يف الشرط والسبب لكونه مسى احلفر سبًبا يف الغصب وشرطًا يف اجلرا 
وأجاب عنه ابن الرفعة بأنه إمنا جعل احلفر شرطًا يف اجلراح وسبًبا يف الغصب ؛ ألن الضمان ترتب على احلفر إذا 

انعدمت الرتدية ، ويف اجلراح ال جيب القصاص به إذا انعدمت ، ويؤيده أنه يف باب الديات جعل احلفر سبًبا لتعلق الدية 
حل للسببية وللشرطية ، فإذا ترتب عليه املسبب كان سبًبا وإال كان شرطًا ، وهو جواب صحيح ، حاصله أن احلفر صا. به

سبًبا بل شرطًا ، والضمان ترتب فيكون بالنسبة إليه سبًبا وهذا حسن ، . والقصاص ال يرتتب فال يكون بالنسبة إليه
  .لةأعلم أن الوسائط بني األسباب واألحكام تنقسم إىل مستقلة وغري مستق: وعند هذا نقول 

  .فاملستقلة بضاف احلكم إليها وال يتخلف عنها وهي العلل
منها ما له مدخل يف التأثري ومناسبة إن كان يف قياس املناسبات وهو السبب ، ومنها ما ال مدخل له ، : وغري املستقلة 

إن املباشرة : يقولون  ولكن إذا انعدم ينعدم احلكم وهو الشرط ذا يتبني لك ترقي رتبة العلة عن رتبة السبب ، ومن مث
تقدم على السبب ، ووجهه أن املباشرة علة ، والعلة أقوى من السبب ، ومن مث لو فتح زقًا مبحضر من مالكه فخرج ما 



  .فيه واملالك ميكنه التدارك فلم يفعل فوجهان
  .يضمن كما لو رآه يقتل عبده أو حيرق ثوبه فلم مينعه: أحدمها 
  .والسبب يسقط حكمه مع القدرة على منعه. لقتل والتحريق مباشرة ، وفتح الزق سببال ، والفرق أن ا: والثاين 
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إذا صالت عليه البهيمة ، وأمكنه اهلرب ومل يهرب ففي الضمان وجهان ، وقد يكون الضمان يف مسألة : ونظري املسألة 
  .دهشة تشغله عن الدفع- لزق ؛ ألن اإلنسان قد حتصل له عند الصيال البهيمة أرجح منه يف ا

  : تنبيه 
ال يسحب أن الشرط أضعف حاًال وأنزل رتبة من السبب ، بل الشرط يلزم من عدمه العدم ، وهو من هذه اجلهة أقوى 

  .انتفاء وثبوتًا ، خبالف الشرط. من السبب ، إذا السبب ال مالزمة بينه وبني املسبب
الطريق يف التمييز بني العلة والسبب والشرط أنا ننظر إىل : "فيما نقله ابن السمعاين عنه . مث قال القفال الكبريومن 

الشيء ؛ فإن جرى مقارنًا للشيء أو غري مقارن وال تأثري للشيء فيه دل على أنه سببه ، وأما الشرط فهو ما خيتلف 
إال أنه ال تأثري له فيه ؛ وإمنا هو عالمة على احلكم - م كالعلة سواء احلكم بوجوده وعدمه ، هو مقارن غري مقارن للحك

  .من غري تأثري أصًال 
والسبب ال يوجب تغيري احلكم ، بل يوجب مصادفته : قال ". الشرط ما يتعني احلكم بوجوده: "وقال ابن السمعاين 

  .موليس مرادمها أنه يوجب احلك. مث ذكر كالم القفال الذي ذكرناه. وموافقته
  : مسألة 

الشرط إذا دخل على السبب ومل يكن مبطًال كان تأثريه يف تأخري حكم السبب إىل حني وجوده ، وال يف : قال علماؤنا 
  .منع السببية

أنت طالق ، : دخلت الدار فالسبب قوله  1]إن[إن دخلت الدار فأنت طالق ، أو أنت طالق : إذا قال : مثاله 
  .بل يف حكمه" أنت طالق: "ال يؤثر شيًئا يف قوله . إن دخلت ، مقدًما كان أو مؤخرًا: ه وهو قول. والشرط الداخل عليه

ثابت مع الشرط كما هو ثابت بدونه ، ولكن الشرط أوقف " أنت ط الق"ألن " أنت طالق"إنه ال يؤثر يف :ِ وإمنا قلنا 
ل أنه لو مل يقرتن به الشرط ثبت حكم حكمه ومنعه ؛ فكان أثر الشرط يف منع حكم العلة ال يف نفس العلة ، بدلي

ويؤخر . ورمبا عربوا عن هذا بأن الشرط ال يبطل السببية ولكن يؤخر حكمها فالسبب ينعقد ولكن الشرط يوقفه. العلة
  الصفة وقوع ال إيقاع: ومن مث يقولون . حكمه فإذا ارتفع الشرط عمل السبب عمله

_________  



  ".ب"سقط يف  1
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إن دخلت الدار فأنت طالق ، إنشاء للتعليق ال تعليق لإلنشاء ، ومعىن هذا أن : ويقول الشيخ اإلمام الوالد رمحه اهللا 
  .السببية انعقدت يف احلال ، وحكمها تأخر مبقتضى الشرط إىل وجود الصفة

فأفهم هذا فلقد . إن دخلت الدار فأنت طالق ، ال لكوا دخلت:  إذا دخلت الدار طلقت ، لكونه قال: وأقول أنا 
إا طلقت لدخوهلا ؛ بل إمنا طلقت بالتعليق وحده ملا انتفت عنه : ذهل عنه ذاهلون ، وأعلم أن أحًدا منا ال يقول 

  .املوانع
  .التعليق مع الصفة تطليق: فقد قال الفقهاء : فإن قلت 

من التطليق ، بل إا شرط يوقف احلكم ويؤخر من أجلها وليس كل ما توقف عليه  ليس معناه أن الصفة جزء: قلت 
  .احلكم علة وال جزء علة

  .الذي يتصرف تارة بالتنجيز وتارة بالتعليق وليس لفعل الزوج أثر. فالعلة فعل الزوج فقط: هذا هو احلق 
  .املوقوف على دخول الدار ، الطالق ال التطليق: ورمبا يقولو 

  .وقد عرفت ما يعنون ذه العبارات كلها. املعلق الطالقية نزوًال ال الطالقية سبًبا: قالوا أيًضا  ورمبا
  .واحلاصل أن تعليق الطالق عندهم مبنزلة من يتخري الوكالة ويعلق التصرف على شرط ال مبنزلة من يعلق أصل الوكالة

يف كالم اإلمام والغزايل والرافعي والنووي ما نصه - زوم به حاصل هذا الكالم أن التعليق إيقاع وتطليق ، وا: فإن قلت 
  ".إن جمرد التعليق ليس بتلطليق وال إيقاع وال وقوع"ومن لفظ الروضة نقلته 

وهو من  1يف مسألة التعليق الذي رد به على ابن تيمية: قد أطال الشيخ اإلمام الوالد رمحه اهللا يف كتاب التحقيق : قلت 
  .نفائس كتبه

_________  
أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم اخلضر النمريي احلراين الدمشقي احلنبلي أبو العباس  1

تقي الدين ابن تيمية شيخ اإلسالم ولد حبران كان كثري البحث يف فنون احلكمة داعية إصالح يف الدين آية يف التفسري 
  : سانه متقاربان له مصنفات عديدة انتفع ا أهل العلم على خمتلف منحاهم واألصول ، فصيح اللسان ، قلمه ول

  .144/ 1، األعالم  271/ 9، النجوم الزاهرة  135/ 4، البداية والنهاية  144/ 1الدرر الكامنة 
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  .ع كون التعليق سبًبا وهو املدعي هناالكالم على جواب هذا مبا حاصله أن ذلك ال يدف
التعليق : هل هو على شهود التعليق أو الصفة ؟ فقالوا - وصرح به األصحاب عند كالمهم على أن العزم عند الرجوع 

  .موقع والصفة حمل
كون التعليق   والشافعية قد مينعون إطالق اإليقاع على التعليق ، العتقاد أن اإليقاع ، يستعقب الوقوع ، ال إلنكار: قال 
  .سبًبا
  .وللمسألة التفات على مسألة التكوين واملكون: قال 

الشرط داخل : ورمبا قالوا ". الشرط إذا دخل على السبب منع انعقاده سبًبا يف احلال: "وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه 
  .على نفس العلة وأصلها ، ال على حكمها

  . تصري علة معهوالشرط حيول بني العلة وحملها ؛ فال: قالوا 
فحرف املسألة بيننا وبينهم أن الشرط هل مينع انعقاد سبب احلكم حىت يكون احلكم عند انتفاء الشرط مستنًدا إىل البقاء 
على األصل ال إىل انتفاء الشرط أو ال مينع انعقاد العلة بل مينع وجود حكمها حىت يكون الدال على انتفاء احلكم صيغة 

  .عظم فيه تشاجر الفريقني ، وعليه مسائل. م يف اخلالفياتوهذا أصل عظي. الشرط
تعليق الطالق أو العتق بامللك باطل عندنا ؛ ألن التطليق املعلق سبب وقوع الطالق ، والتعليق أثر يف تأخري : منها 

  .حكمه مع بقاء سببه
ك شرط النعقاده ، ليكون السبب مفضًيا وإذا بقيت السببية لزم أن يكون احملل مملوًكا ، فإن اتصال السبب باحملل اململو 

  .إىل احلكم عند وجود الشرط
  .إن دخلت الدار فأنت طالق مل يصح ، ألن السبب ال يفضي إىل حكمه وإن وجد الشرط: وهلذا لو قال ألجنبية 

ط له ملك يصح ، ألن التطليق معلق بالشرط ، فلم يكن سبًبا لوقوع الطالق فال يشرت : وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه 
احملل ، بل ينقعد التطليق مييًنا ، ألنه إن قصد ا ملنع فهو موجود بوقوع الطالق عند وجود الشرط ، وكذا إن قصد 

  .هذا حاصل كالمهم. الطالق ، ألنه أضاف الطالق إىل امللك وكان كالمه مقيًدا فانعقد صحيًحا
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قرر يل وجه اشرتاط كون السبب ال ينعقد حىت يتصل باحملل اململوك ؛ فإنه مما يتوقف فيه النظر ، إذ قد يقول : فإن قلت 
  .ينعقد السبب وإن مل يتصل مبملوك: قائل 
ا ال حاجة بك هنا إىل تقرير هذا ، بل يكفيك اتفاق الفريقني عليه ؛ فإن اإلمامني متفقان عليه ، ولذلك اتفق: قلت 



على أا ال تطلق ، وإن دخلت وهي زوجة ؛ وإمنا اختلفا يف أنه " إن دخلت الدار فأنت طالق: "فيما ول قال ألجنبية 
  هل وجد السبب يف صورة النزاع أو مل يوجد ؟

وذا يعلم أن من حيتج على اخلصوم ، مبا رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى 
ال تتم له  1"ليس على رجل طالق فيما ال ميلك وال عتاق فيما ال ميلك وال بيع فيما ال ميلك: "عليه وسلم أنه قال  اهللا

أنا قائل مبوجب : "احلجة حىت يثبت أن التعليق قبل امللك كائن فيما ال ميلك ، وإال فأبو حنيفة رضي اهللا عنه يقول له 
تعرف مقدار معرفة  -فيه-فتأمل ذلك . ا ميلك ألين ال أعقد السبب يف احلالاحلديث ، وأنا ال أجعل عملية الطالق فيم

  .مأخذ األئمة
فلو اتفق اإلمامان على انعقاد السبب التفقا على عدم الصحة ، أو على عدم انعقاده التفقا على الصحة ، ولكنهما 

  .اختلفا ، فالشأن يف تثبيت أحد القولني قبل االستدالل باحلديث
: أعمل يل عمًال حىت أزوجك ابنيت فقلت : قال يل عمل يل : بنا يروون من حديث أيب ثعلبة اخلشين قال أصحا: نعم 

تزوجها ؛ : "إن تزوجها فهي طالق ثالثًا ، مث بدا يل أن أتزوجها ، فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فسألته فقال يل 
  ..2د وسعيدفولدت يل أسع. ، فتزوجتها" فإنه ال طالق إال بعد نكاح

_________  
باب يف الطالق قبل ، النكاح حديث / ، وأبو داود يف السنن يف كتاب الطالق 190/ 2أخرج أمحد يف املسند  1
 12/ 7، والنسائي يف السنن " 1181"يف الطالق باب ما جاء ال طالق قبل النكاح  486/ 3، والرتمذي " 2190"

  .يف كتاب الطالق 205 - 204/ 2ك يف اإلميان والنذور ، واحلاكم يف املستدر 
  ".97"يف كتاب الطالق  36/ 4الدارقطين يف السنن  2
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: يوم أتزوج فالنة فهي طالق ، قال : أنه سئل عن رجل قال : ومن حديث ابن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .1طلق ما ال ميلك

ولقد تأملت . صرحيان يف مذهبنا ، وقد روامها الدارقطين ؛ غري أن يف سندمها مقال- ال سيما احلديث الثاين : ذان وه
فلم أنته إىل ما يثلج له الصدر من ظن . هذه املسألة وأعملت فيها فكري واختربت قرحييت وتلوت ما عندي من العلم

معه على ثقة من  2]لست[املسألة عندي راجح رجحانًا  غالب ؛ بل إن مذهب الشافعي رضي اهللا عنه ، يف هذه
  .التزحزح مبا حيدث من الشبهات

ظاهر فيما يتبادر إىل الفهم منه من أنه ال ". ليس على الرجل طالق فيما ال ميلك"فألين أظن أن حديث : أما رجحانه 
ا من أحاديث آخر ، وألين أظن أن ومعتضد ذين احلديثني وإن كانا غري صحيحني ومبا يؤيدمه. يعلق إال من يطلق



  .الشرط ال مينع انعقاد السببية
غري أن ظين هذا ، دون ما ظننته من احلديث ، فلو ترقت داللة احلديث عندي على مرامي ، إىل درجات غلبة الظن 

لبحث جمال يف منع لرتقي بسببها ظين أن الشرط ال مينع انعقاد السببية استدالًال بالفرع على األصل ، لكن مل يرتق ، ول
الشرط انعقاد السببية ؛ فهذه املسألة مما استخري اهللا فيه وأسأله التوفيق لوجه الصواب ، وأعرف رجحان مذهب الشافعي 

ويتلوه مذهب اإلمام أمحد رضي اهللا عنه يف . رضي اهللا عنه ، لكنه كما علمت رجحانًا ال أستطيع معه على الفتيا به
ه جيوز تعليق العتق قبل امللك ، وال جيوز تعليق الطالق فهو عندي أرجح من مذهب أيب حنيفة أن" عنه"إحدى الروايتني 

  .، ملا عرف من التشوف إىل العتق ، ومن وقوعه يف غري مملوك بالسراية
 ويتلوه مذهب أيب حنيفة فيجواز تعليق األمرين ، ولوال األحاديث الظاهرة يف خالفه لكان عندي أرجح املذاهب ، ولوال

  .أن صحيحها غري صريح يف مرامنا ، وضعيفها ال تنهض به احلجة لكان أضعف املذاهب
_________  

حديث باطل فيه أبو خالد الواسطي : ، قال صاحب التنقيح " 47"يف الطالق حديث  16/ 4الدارقطين يف السنن  1
  .هو عمرو بن خالد وهو وضاع ، وقال أمحد وحيىي هو كذاب
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  .وأضعفها مذهب مالك رمحه اهللا ، فإنه فرق بني التعميم والتخصيص ، وال وجه له فيما يتبني يل
: ؛ فإنه وافق أبا حنيفة على أن الشرط مينع انعقاد السبب ، مث زاد فقال  1وأضعف من مذهب مالك مذهب ابن حزم

ولعلهما خرقًا إمجاع  2وعليه أبو عبد الرمحن الشافعي املعتزيل" ال يقع الطالق املعلق رأًسا: "من قال ، و " مينعه مطلًقا"
  .األمة

وقد حاول الشيخ اإلمام القضاء عليهما بذلك يف كتابه التحقيق ، وذكر أن هذا الذي عليه ابن حزم ليس هو مذهب 
  .أنه يلزمه الطالق دخلت أم مل تدخل" ق إن دخلت الدارأنت طال: "إمامه داود ، وذكر أن مذهب شريح فيمن قال 

وتلخص من هذا أن الشرط الداخل على السبب قاطع له عند ابن حزم وأيب عبد الرمحن أحدمها يصري الكالم : قلت 
  ".إنه يفسد يف نفسه وال يعرتض السبب فيعمل عمله: "لغًوا ، ويقابله قول شريح 

  ".إن دخلت فأنت طالق: "السبب قبل الشرط ، وال بقوله فيما إذا عكس فقال ولكن شريح يقصر على ما إذا بدأ ب
إنه منتصب : "الشافعي رضي اهللا عنه ، حيث قال  3]له[مث اختلفوا ، فأشدهم إعماًال . وفقهاء الفرق ال يلغون الشرط

  ".سبًبا يف احلال
  ". هو سبب وال هو منهيسيصري سبًبا يف ثاين احلال ، وأما يف احلال فال: "وأبو حنيفة يقول 



_________  
اإلمام أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صاحل بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي  1

  .األصل مث األندلسي القرطيب اليزيدي ولد اإلمام أبو حممد يف آخر يوم يف رمضان سنة أربع ومثانني وثالمثائة بقرطبة
  .كان ينهض بعلوم مجة وجييد النقل وحيسن النظم والنثر وفيه دين وخري ومقاصده مجيلة ومصنفاته مفيدة  :قال الذهيب 

/ 3، وفيات األعيان  254/ 1، دائرة املعارف اإلسالمية  98/ 12، البداية والنهاية  194/ 18سري أعالم النبالء 
325.  

  .أبو عبد الرمحن أمحد بن حيىي بن عبد العزيز البغدادي 2
  .64/ 2حدث عن الشافعي والوليد بن مسلم الثقفي ، ابن السبكي 
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أن العزم على شهود التعليق دون شهود ، الصفة يف الطالق والعتق ألن - الصحيح عندنا ، يف رجوع الشهود : ومنها 
  .السبب

أيب حنيفة رضي اهللا عنه أنه عليهم مجيًعا ، ولعل قائل هذا من مذهبنا جيعل الصفة جزء علة ،  ويف وجه ، رآه مذهب
مث صرح بأن األرجح أنه شرط فليس جزء علة ، وهو احلق كما " التحقيق"وهو احتمال للوالد رمحه اهللا ذكره يف كتاب 

  .قدمناه
دخلت الدار فنصييب حر ، وقال اآلخر مثل ذلك فدخل عنق  إذا: إذا قال أحد الشريكني للعبد : ومنها قال ابن احلداد 

ومل حيك صاحب البحر سواه ، ولو مل يكن التعليق ينعقد سبًبا يف احلال لكان الوجه التفصيل بني أن يقول " عليهما"
به سبًبا الشريك بعد شريكه أوًال ؛ فإن قاال مًعا فاألمر كذلك ، وإال فتأخر قول أحدمها يوجب سبق انعقاد قول صاح

  .لنصيبه
  .إذا دخل عتق على األول ، ألن السبب انعقد له قبل صاحبه ، فيسري عليه إذا كان موسرًا: فيشبه أن يقال 

ومنها خيار الشرط يورث خالًفا أليب حنيفة رضي اهللا عنه أن اخليار ال مينع نقل امللك ؛ بل امللك حاصل وينتقل إىل 
  .سخ واإلمضاء ؛ وذلك حق شرعي أمكن انتقاله إىل الوارث كما يف الرد بالعيبالوارث ، والثابت باخليار ، حق الف

وعندهم خيار الشرط صفة حسية تقوم باملختار والثابت به يشبه نقل امللك واستيفائه وهي صفة من صفاته تفوت 
  .بفواته
غري مستبد ، بل ال بد : اهللا عنه أن كًال من املتعاقدين مستبد بالفسخ يف خيار الشرط ، وقال أبو حنيفة رضي : ومنها 

  .من حضور شريكه يف العقد



وعندهم عبارة . وحرف املسألة أن اخليار عندنا عبارة عن ملك فسخ العقد ، وليس مبانع من انعقاد البيع ، سبًبا للملك
  .عن استيفاء أحد اجلانبني

يظهر تأثري الشرط يف تأثري حكم السبب ، وهو اللزوم البيع بشرط اخليار ينعقد سبًبا لنقل امللك يف احلال ؛ وإمنا : ومنها 
  .وهو انتقال امللك إذا كان اخليار هلما. وهذا على القول املنصور يف اخلالف-الذي لوال دخول الشرط لثبت 
  بل دخول الشرط. ال ينعقد سبًبا لنقل امللك: وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه 
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  .منع كونه سببًنا يف مدة اخليار ؛ فإذا سقط اخليار وزال الشرط انعقد حينئذ سبًبا
  .وحرف املسألة ما ذكرناه من أن حقيقة اخليار عندنا ملك فسخ ما ثبت ، وعنده استيفاء ما كان

ال وال بالصوم ، ألن اليمني معلقة التكفري قبل احلنث جيوز عندنا النعقاد السبب ، وال جيوز عندهم ال بامل: ومنها 
  .فال ينعقد سبًبا يف حق الكفارة حىت يوجد احلنث. بالشرط ، وهو احلنث

وإذا تأملت هذه املسائل عرفت أنا غفلنا سبًبا ختلف عنه مسببه لقيام مانع أو ختلف شرط ؛ فلم مينع انعقاد األسباب ، 
  .وإن تأخرت املسببات

ال يتأخر السبب عن مسببه ، : "وه ، ولعلهم ال يفرقون بني العلة والسبب ؛ فمن مث يقولون واخلصوم مل يعقلوا ذلك فمنع
  .صحيح 1]فإن املعلوم ال يتأخر علته وال يتوقف على شرط[وال يتوقف على شرط 

ام احلرمني يف ال جيوز أن يكون إجياا ملعلوهلا مشروطًا بشرط ، قال إم-وقد ذكر أئمتنا أن العلة املوجبة على القول ا 
  .واخلائضون يف العلل متفقون على ذلك: الشامل 

فلسنا نوافقهم عليه ؛ بل مها مفرتقان ، وسنعقد لذلك مسألة على األثر ونبني وجود . إن السبب والعلة سواء: وأما قوهلم 
  .السبب وانتفاء املسبب ملانع ، وال كذلك العلة

اجر الفريقني يف اخلالفيات وتبني لكل رأينا فيه ، وقد حاد اإلمام عنه علمت األصل العظيم الذي عظم فيه تش: فائدة 
  .وهو تعليق الوقف باملوت ، وحنن نذكره ملخًصا- يف الفرع الشهري 

وقفت داري على املساكني بعد مويت ، فأفىت األستاذ بوقوع : استفيت يف زمن األستاذ أيب إسحاق يف رجل قال : فنقول 
وهذا تعليق على التحقيق ، بل هو زائد عليه ؛ : قال اإلمام . العتق يف املدير وساعده أئمة الزمانالوقف بعد املوت وقوع 

  يدل عليه أن يف فتاوي 2]وهذا كأنه وصية: قال الرافعي . [فإنه إيقاع تصرف بعد املوت
_________  

  ".ب"و املثبت من " أ"سقط يف  1
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  .لو عرض الدار على البيع صار راجًعا عنه: القفال أنه 
إنه تعليق على التحقيق صحيح ؛ غري أن التعليق باملوت يف التمليكات يصح وصية : وقول اإلمام : قال الشيخ اإلمام 

الوصية والتدبري كذلك ، : يقال له إنه زائد عليه ؛ فإنه إيقاع تصرف بعد املوت ، : فالوقف أوىل ، وقوله  1]بالوقف[
واحلق أنه ليس واحد منهما إيقاع تصرف بعد املوت ، وذلك أن التعليق عندنا تصرف ناجز اآلن ، وأثره يقع عند وجود 

  .الصفة ، وعند احلفية يقدر كالنازل عند وجود الصفة ويرد عليهم التدبري
يشبه ما يقوله احلنفية ، والذي نص عليه الشافعي رضي اهللا عنه  من أنه إيقاع تصرف بعد املوت ،: فالذي قاله اإلمام 

وإن كان ابن الرفعة : وكاد الشيخ اإلمام يدعي اإلمجاع عليه ، قال . وذكره األصحاب صحة الوقف كما أفىت به األستاذ
 تعليق الوقف وينبغي أن جتعل هذه املسألة أصًال من األصول أعين: حاول إثبات خالف فيه فذلك غري صحيح ، قال 

  "..وال خيالف فيها حنفي وال غريه: "باملوت ، قال 
  : قد يتخيل أا ترد نقًضا على أصلنا : فروع 
عتق املرهون بفكاك الرهن ، نفذ عند الفكاك ، وإن مل ينفذ عتق الراهن املنجز ، ألن  2]على[لو علق الراهن : منها 

  .بقى له حقجمرد التعليق ال يضر باملرن وحني يرتك ال ي
كيف سوغتم تعليق من ال ميلك التنجيز فإن الراهن املعسر ال ينفذ عنقه على الصحيح وكذا املوسر على : وقد يقال 

  .قول
أن عدم نفاذه ليس إال لتعلق حق املرن ، ولذلك لو أذن املرن نفذ ، فاملقتضى قائم ، ولكن منع منه مانع : واجلواب 

فليس كالتعليق بل امللك إذ ال مقتضى هناك ، ولو علق الراهن العتق بصفة أخرى وحدت  مل يوجد يف صورة التعليق ؛
  .بعد فكاك الرهن ، فاألصح النفوذ

  .إن فعلت كذا فأنت طالق ثالثًا مث عتق مث فعلته ، فاألصح وقوع الثالثة ، واخلالف جار: إذا قال العبد لزوجته : ومنها 
  .واألصلح أيًضا وقوع الثالثة. ثالثًا إن عتقت فأنت طالق: ولو علق فقال 

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"سقط يف  2
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وفرق اإلمام بفرق خدش فيه الرافعي مبا ال خيدشه ، وقد أطال - وال خالف يف تعليق عتق الراهن بالفكاك أنه ينفذ 
  .الكالم عليه مبا ال نطيل به - يف شرح املهذبالشيخ اإلمام رمحه اهللا 

وحاصل الفرق أن التعليق يف الرهن مع قيام املقتضى ويف الطالق قبله والشيخ اإلمام وشيخه ابن الرفعة متفقان على 
  .لعلك ال تنقاد إليه: صحة هذا الفرق خمالفان الرافعي يف قوله 

وهذا  -فإن نكحها فال إيالء. ترك وطء أجنبية كان مييًنا حمضة اإليالء ال يصح إال من زوج ؛ فلو حلف على: ومنها 
  .جار على القاعدة يف أن التصرف قبل امللك الغ

إن منزعه جواز التعليق يف النكاح قبل امللك وهو : غري أن لنا وجًها أنه إذا نكحها صار مولًيا وعليه السؤال فمن قائل 
  .وعلى هذا سقط السؤال. ه طريق اإلمام الغزايلقول حكاه صاحب التقريب يوافق احلنفية ، وهذ

إنه جار مع القول بأن التعليق قبل امللك باطل ، وهو قضية طريقة الرافعي ألنه احتج بأن اليمني باقية وهي : ومن قائل 
يف اإليالء  فإنه جزم ا الوجه - دال هلا- املانعة من الوطء ، وعليها صاحب التتمة وكالم القاضي أيب الطيب يف التعليقة 

  .مع تضعيفه للقول بالتعليق قبل امللك
نسبة ناسبون إىل رواية صاحب التقريب ، وصاحب التقريب إمنا روى - غري أن الرافعي ذكر هذا الوجه الذي يف اإليالء 

اية وما التعليق قبل امللك فيما يظهر ؛ فاجلمع بني أنه رواه صاحب التقريب وأنه مفرع على املذهب مجع بني ما يف النه
  .يف التتمة وال جيتمعان فيما يظهر

  : فرع 
لقاعدة الشروط الداخلة على األسباب هو يف نفسه أصل من األصول الفقهية ، الشروط املعلق عليها كلها ، عند 

إن دخلت : ولك أن تقولك احلياة شرط للشروط املعلق عليها ؛ فإذا قال -اإلطالق حتمل على حياة الشخص املعلق 
  .فال يعتق حىت يدخل الدار يف حياة السيد ، وإن مات انقطع حكم التعليق. أنت حرالدار ف

ال ينقطع بل يعتق بدخوله بعد موت السيد ، ولعل هذا منه خمالفة هلذا األصل على اإلطالق أو يف باب : وقال مالك 
  .العتق خبصوصه
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إن : وقد يعرتض عليها مبا إذا قال . اعدة ذكرها الوالد رمحه اهللا استطراًدا يف كتاب اعرتاض الشرط على الشرطوهذه الق



مت فأنت حر بعد مويت بشهر ؛ فإن حكم التعليق ال ينقطع باملوت بل يتوقف العتق على انقضاء الشهر ، وكذا إذا 
  .يئة العبد بعد موت موالهقال إن مت فأنت حر إن شئت ، الصحيح يوقف العتق على مش

  :  1أصل قاطع
وهذا األصل مهدنًا له يف شرح املختصر ، وناضلنا عنه وادعينا قيام . ال جيوز عقًال اجتماع علتني على معلول واحد

القاطع عليه ، وحكمنا عليه بأن خمالفه حمجوج برباهني العقول ، ونزلنا عليه من الفروع الفقهية ، ما يرتفع عن مهم 
هذه قاعدة مضطردة منعكسة ال سبيل إىل انتقضاها بشيء من الصور سواء : "وحظ هذا الكتاب أن يقول . انالزم

عرفت هذه العلة باملؤثر أم بالعرف أم بالباعث ، وكالم العقالء يف مجيع العلوم من املتكلمني واألصوليني والنحاة والفقهاء 
  . أفئدة العقالءمتطابق على هذا ، وما هي عندي إال قاعدة كامنة يف

  .أما املتكلمون فواضح تطابق آرائهم عليها
ال جيتمع : "وأما النحاة ؛ فلو عددت لك ما يدل على ذلك ألكثرت وخرجت عن مسائل الفقه ، ويكفيك قوهلم 

  ".عامالت على معمول واحد
  .وأما الفقهاء فقد أكثرت يف شرح املختصر من كالمهم ، وسأحتفك هنا مبقدار نافع

األصوليون ، فاختالفهم فيه إمنا جنده عند نظرهم يف املسألة خبصوصها مث إذا خاضوا بعيًدا عنها وجدت أفئدم  وأما
  .حتوم حول املنع

  .على اجلواز -منهم-فقد وضح اختالفهم الشديد فيها وأكثر املتأخرين : فإن قلت 
إذ ذاك ، -رة عليها عن العيانن بل حياول اإلنسان أنه رب قاعدة مستقرة يف األذهان ، غائبة عند املناظ 2]علم: [قلت 

دليًال عليها فال جيده ، فيجنح ، إىل إنكارها ، وحسه وعقله يكذبانه ولو أعطي التأمل حقه ورزق من التوفيق ما يؤيده 
  .لوجد الدليل ، على ما هو مركوز يف طباعه إذا كان حًقا ، أو حلما اهللا ذلك من قبله إذا كان باطًال 

_________  
  .هذا األصل سقط من ب 1
  ".ب"سقط من  2

  399|  37: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  أصول ومسائل متنوعة

 - فصاعًدا-ولست باملطيل هنا يف الكالم على ذلك بعد ما أطلت يف الشرح والعرض اآلن ، إنه ال يوجد ، وصفان 
  .على وجهنيحيسن أن يضاف احلكم إىل كل منهما لو انفرد إال واحلال إذا ذاك 

  : أحدمها 
: وحينئذ فقد يضاف احلكم إىل الول منهما كما يف السببني إذا اجتمعا ؛ فقد قال األصحاب يف اجلراح : أن يتعاقبا 



  .وتكلمنا على ذلك يف قاعدة األسباب". يعول على األول منهما"
طهارة أن احلديث الثاين مل يفعل  من أحدث مث أحدث حدثًا على حدث مل يتخللهما: ونظريه يف العبادات أنا نقول 

  .شيًئا
إذا فرعنا على القدمي يف أن سبق احلدث ال يبطل الصالة ، أنه لو أخرج باقي احلدث عمًدا مل تبطل -ويظهر أثر ذلك 

  .صالته ؛ خبالف ما لو ابتدأ عمًدا حدثًا ثانًيا فإا تبطل على الصحيح فيهما يف تفاريع القدمي
فقط كما يف اجتماع السبب واملباشرة وقد يضاف إىل أخيلهما وأنسبهما سواء كان األول أو وقد يضاف إىل الثاين 

  .الثاين
فعلى التقارير كلها ال يضاف إليهما مجيًعا ، ولئن أضيف إليهما مجيًعا فاإلضافة إىل اموع منهما ، وكل منهما جزء غلة 

  .ال علة مستقلة ، فال اجتماع لعلتني على معلول واحد
ئن أضيف إىل كل منهما على سبيل االستقالل ولن ترى ذلك إن شاء اهللا يف صورة من الصور عن إمام من أئمة ول

  اهلدى ، فالصادر حكمان ال حكم واحد ، كل مضاف إىل علته ؛ فال اجتماع لعلتني على معلول واحد
  : الوجه الثاين 

فإما أن يبطل علمهما بالكلية ، أو  -من هذه املسألة وهو غمرة هذا البحر وموضع التحقيق- أنه يوجد الوصفان مًعا 
يعمل أنسبهما وأخيلهما إن كان فيهما أنسب وأخيل أو يعمل واحد منهما ال بعينه أو يعمل جمموعهما ، أو يعمل كل 

  .منهما ، ولكن يكون الناشئ حكمان ال حكم واحد
فال حكم فرارًا من  1]ال أعمال[تقلتني ؛ بل إما فهذه مخس طرق ال سادس هلا ، وليس يف شيء منها إعمال علتني مس

  العمل بعلتني ، وإما إعمال ولكن حكمان فال يعود
_________  

  .يف ب اإلعمال 1
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  األشباه والنظائر
  أصول ومسائل متنوعة

رة ، وفروع الفقه عليه ولكن العلة واحدة ال لعلل ، والشريعة على هذا جارية قاد 1]إعمال[على معلول واحد ، وإما 
  .دائرة داره

وأنا أضرب لك من األمثلة ما يوضح الفرض ، ويكشف الصدى عن القلب ، وآتيك بصور مل تتهيأ إال ملن طوف متون 
  .الفقهيات وخاض جلجها

  .ليس من صنعي يف شرح املختصر ، وإن كان ذلك أفحل 2]صنع[وها أنا أفرد الطرق طريًقا طريًقا ، وهو 
  .وال ميكن القول مبقارنتها هلا. يف أحكام تتأخر عن أسباا 3القول[



  .بيع اخليار يتأخر فيه نقض امللك إىل انقضاء اخليار على أحد األقوال: منها 
  .الطالق الرجعي مع البينونة: ومنها 
  .الوصية يتأخر نقلها يف امللك يف املوصي به إىل بعد املوت: ومنها 
  ].ل تتأخر عنه املطالبة إىل انتهاء األجلالسلم والبيع إىل أج: ومنها 
  : فصل 

  .فيما ازدحم عليه علتان فكان ازدحامهما سبب دمارمها وإمهاهلما ولو على وجه
  : وفيه مسائل 

لو احتد اخلاطب وأوجب كل واحد من الوليني النكاح له مًعا صح على الصحيح ، ويتقوى كل واحد من : منها 
  .باآلخر 4]اإلجيابني[

  .لعبادي عن القاضي وغريه أنه ال يصح ؛ ألنه ليس أحدمها أوىل باالعتبار من اآلخر فتدافعاوحكى ا
اخلنثى إذا أمىن من ذكره وحاض من فرجه ؛ فقد نص الشافعي رضي اهللا عنه على أنه اليبلغ ، وأنه البلوغ له إال : ومنها 

  .باستكمال مخس عشرة سنة
  جينح إىل ظاهر 5]الوالد[شيخ اإلمام ولكم تأول األكثرون هذا النص ، وكاد ال

_________  
  .يف ب اإلعمال 1
  .يف ب صنيع 2
  .من قوله القول يف أحكام يتأخر فيه إىل قوله انتهاء األجل 3
  .يف ب اجلانبني 4
  .سقط يف ب 5
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  األشباه والنظائر
  أصول ومسائل متنوعة

  .1]مشكل[تأويله : وتأويله صعب ، وقال يف باب اإلقرار  وقفت على النص ،: "النص فقال يف باب احلجر 
بأن صدر خطاما هلا مًعا ؛ . هذا على ألف وهذا على ألفني فأوقعها اخللع مًعا- وكل اثنني يف خلع امرأته : ومنها 

ل قا 2]مع واحد من وكيلي الزوجة[قبلت منكما أو كانت وكلت وكيلني فطلق كل واحد من وكيلي الزوج : فقالت 
البغوي يف الفتاوي ، ال يقع شيء ألن اخللع من جانب الرجل معارضة ، فهو كما لو وكل وكيًال ببيع عبد بألف وآخر 

  .ببيعة بألفني فباًعا مًعا ال يصح
  .إذا أعتقت نصيبك فنصييب حر يف حال إعتاقك: إذا قال لشريكه املوسر : ومها 



وميكن توجيه اندفاعه بتزاحم . علول ، وتذكر فيه احتمال اندفاع اللفظفسنذكر هذا الفرع يف مسائل العلة هل تفارق امل
  .تقتضيه األخرى ؛ فإنا ال ندري حينئذ عمن يقع العتق وال ملن الوالء 3]كل منهما ما[العلتني اللتني تقتضي 

القفال والشيخ أبو وميكن توجيه أعمال السراية بأا أقوى لكوا قهرية فتكون من قسم أعمال األصل ، وإىل هذا ذهب 
وميكن عكسه بأن اللفظ أقوى من احلكم ، وهو أيًضا . علي ؛ ولكن علاله بعلة أخرى سنذكرها يف تفارق العلة واملعلول

العلتني ، وهو املنقول عن القاضي أيب الطيب يف هذا الفرع كما سيأيت يف موضعه ، ونقله الروياين  4]أخيل[من أعمال 
  .عن عامة األصحاب

_________  
  .يف ب شكل مًعا 1
  .سقط يف ب 2
  .يف ب منهما مثل ما 3
  .يف ب أحد 4
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  األشباه والنظائر
  القول فيما ازدمحت عليه علتان إحدامها أنسب وأخيل فأعملناها
  : القول فيما ازدمحت عليه علتان إحدامها أنسب وأخيل فأعملناها 

حممد رسول - قد علل سيد األولني واآلخرين وأعلم اخللق أمجعني : فأقول " اخلراج بالضمان"ولنبتدئ يف ذلك حبديث 
  ويف ذلك داللة على أنه ال يعلل ما حينئذ ؛ . بأنسب العلتني عند ازدحامهما. اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يا .  أن يقيم عند املشرتيإنه علل باألخيل ، ألنه ملا قال له الرجل املردود عليه بعده بعيب ، بعد ما شاء اهللا: وإمنا قلت 
  : قد استعمل غالمي ، قال صلى اهللا عليه وسلم : رسول اهللا 

ما خرج من الشيء من عني ومنفعة وغلة ؛ فهو للمشرتي عوض ما كان عليه من ضمان . ، يعين 1اخلراج بالضمان
  .لغرمامللك ؛ فإنه لو تلف املبيع كان بضمانه ؛ فالغلة له لتكون الغنم له يف مقابلة ا

لو كان اخلراج يف مقابلة الضمان لكانت الزوائد قبل القبض للبائع ، مث العقد أو الفسخ ؛ إذ ال ضمان حينئذ : فإن قيل 
  .، ومل يقل بذلك أحد ؛ وإمنا يكون له إذا مت العقد

علل قبل القبض بامللك أن الشيخ اإلمام رمحه اهللا ذكر يف شرح املنهاج أن احلكم قد يعلل بعلتني ، فاخلراج ي: فاجلواب 
  .وبعده بالضمان وامللك مجيًعا

واقتصر صلى اهللا عليه وسلم على التعليل بالضمان ألنه أظهر عند البائع وأقطع لطلبه واستبعاده أن اخلراج : قال 
  .إن الغنم يف مقابلة الغرم: للمشرتي ؛ فقيل له 

بعد القبض الضمان وإن كانت قبل القبض امللك ، ألنه ملا وجيوز أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل العلة : قلت 



ومها امللك والغرم علل بأنسبهما وهو الغرم خبالف ما قبل القبض فإنه مل يكن إال واحدة - ازدحم بعد القبض علتان 
  .وهذا ما أوردناه للتنبيه عليه. فاحتيج إىل أعماهلا

ئد للغاصب ، ألن ضمانه أشد من ضمان غريه ، وما كانت العلة لو كانت العلة الضمان لزم أن تكون الزوا: فإن قيل 
  .أنسب وأشد إال وكان احلكم فيها أوىل ، وهذا حبر إىل مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا

املعىن بالضمان ها هنا ضمان امللك ال مطلق الضمان ؛ وذلك مقرر يف مكانه ، وهذا وضع املذهب وعلى أرباب : قلنا 
أن يقال مها علتان ؛  -عند اجتماع وصفني أحدمها أنسب- ن الغرض منه التطرف إىل أنه ال ينبغي اخلالف تقريره ، وكا

بل العلة األنسب فإن طلب منا دليل شرعي ؛ فحسبنا صنيع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وعلى هذا عمل الفقهاء 
  عتاق ملا تكلم على قولوإليه أشار الرافعي يف كتاب الطهار يف الكالم على تكفري الكافر باإل

_________  
 -80 -49/ 6وأمحد يف املسند " 481"يف البيوع باب فيما ى عنه من البيوع  144/ 2الشافعي يف املسند  1

 - 581/ 3والرتمذي " 3510/ 3508"باب فيمن اشرتى عبًدا فاستعمله مث وجد به عيًبا / وأبو داود يف البيوع 116
وقال حسن صحيح ، " 1286/ 1285"يمن يشرتي العبد ويستغله مث جيد به عيًبا يف البيوع باب ما جاء ف 852

  .وصححه وأقره الذهيب 15/ 2، احلاكم " 2243"باب اخلراج بالضمان / يف البيوت 254/ 7النسائي 
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  األشباه والنظائر
  القول فيما ازدمحت عليه علتان إحدامها أنسب وأخيل فأعملناها

أشار به إىل ما - قوله تغليًبا جلهة الغرامات : يصح اإلعتاق واإلطعام من الذمي تغليًبا جلهة الغرامات ؛ فقال : " الغزايل
إن الكفارة فيها معىن العبادات ملا يتعلق ا من اإلرفاق ، وفيها معىن املؤاخذات والعقوبات ، وغرضها : ذكره اإلمام 

هر منهما يستقل ، كاحلد فإنه ممحص وزاجر وجيب على الكافر زاجرًا ، وإن مل األظهر اإلرفاق ، وما يناط بسببني األظ
  .يكن ممحًصا انتهى

  :  1]فقال[رأيته يف النهاية ، وعزاه إىل األصحاب - وما نقله عن اإلمام كذلك 
األظهر منها  العبادات املالية يتعلق ا غرض اإلرفاق وسد احلاجات والتقرب إىل اهللا تعاىل والغرض: قال األصحاب 

. اإلرفاق ، وما نيط بسببني قد يستقل بأظهرمها ، كاحلد ميحص ويزجر مث يثبت على الكافر زاجرًا وإن مل يكن ممحًصا
  .انتهى

لكونه مينع شرط اجتماع علتني ؛ فإذا اجتمع وصفان أحدمها أظهر تعلق به ال  2]حيسن[من اإلمام  - ولك أن تقول هذا
  .حمالة

فعي فيما يظهر فال مينعان ذلك ؛ فقد جرى اإلمام على أصله ، وجرمها استباعه فاقتفيا أثره وغفال عن أما الغزايل والرا
أصلهما ، وكثريًا ما يقع مثل ذلك للمقتفني آثار مشاخيهم خيالفوم يف أصل مث يغلبهم األلف على ما تلقفوه منه 



  .فيجرون معه يف التفريع
فمن أين يثبت لك أنه إذا اجتمع وصفان  3]وحده[هذا الصنيع صنيع اإلمام  فحينئذ ال متعلق لك ، إذ: فإذا قلت 

  .تعلق بأظهرمها
  .قد نقله عن األصحاب وعزوه إىل األصحاب: قلت 
إن نص الشافعي يؤيد ذلك ؛ إذ قال رضي اهللا عنه يف األم بعدما ذكر أن الذي إذا : مل يذكرها الرافعي ، وأقول : فائدة 

وسيأيت مبسوطًا يف أصول الفقه ، فانظر كيف . احلدود كفارة للمسلمني ، وحنن حنده إذا زىن انتهتو : زىن حيد ما نصه 
  عن األصحاب 4]فإن قلت إذا نقله. [التكفري ، وال كذلك حق الكافر. جعل العلة يف حد املسلم

_________  
  .يف ب فقد قال 1
  .سقط يف ب 2
  .يف ب معه 3
  .سقط يف ب 4
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  ألشباه والنظائرا
  القول فيما ازدمحت عليه علتان إحدامها أنسب وأخيل فأعملناها

  .فما جر الغزايل والرافعي على استتباعه بل تبًعا لألصحاب
األصحاب ملا ظهر من صنيعهم التعليق بأنسب الوصفني دلنا ذلك منهم على أن العلتني ال يعمالن مجلة ، وإن : قلت 

ليمة كما قدمناه ؛ فمن منع اجتماع علتني نفعة ذلك ومل حيتج إىل اعتذار عنه خبالف اوز  ذلك مركوز يف طباعهم الس
  .كالغزايل

  : فصل 
  : مث ما ادعيته من التعليل بأخيل الوصفني هو صنيع أصحابنا قاطبة ، عراقيني وخراسانيني ؛ وذلك يف مسائل 

وال - ذ قصاًصا ، والردة فنأخذه تطهري لألرض من املفسدين القتل فنأخ: القاتل املرتد ازدحم على قتله علتان : منها 
لعملت األخرى  - ميكن إعماهلما لضيق احملل عنهما ، ولو ارتفع أحدمها بأن يتوب عن ردته أو يعفو عنه ويل الدم

  .عملها
رع من تطهري غري أن الغرض ازدحام العلتني ، فنعمل علة القصاص ونسلمه إىل ويل الدم ، والسر يف ذلك أن غرض الشا

األرض من املفسدين حاصل بإزهاق روحه بأي طريق فرض ، وغرض ويل الدم من التشفي ال حيصل إال مبباشرة القتل ، 
  .فيسلم إليه

  .ومل يقل أحد بأعمال العلتني وأن القتل يقع عن األمرين



النهاية قبيل كتاب األشربة ؛ ونظريه لو قطعت ميناه ووجب فيها القصاص مث سرق سرقة توجب القطع ، قال اإلمام يف 
  .انتهى. فقد ازدحم على ميناه احلد والقصاص ، ولكن القصاص يقدم وهذا متفق عليه

فقد يقول القائل فيمن . ومنها لو اجتمع عليه قطع السرقة وقطع احملاربة ، فقد ازدحم عليه علتان ، ومها حقان هللا تعاىل
إمنا قدم القصاص لتغليب حق اآلدمي ، فإن حق  -عليه القصاص يف اليد من القاتل املرتد والسارق الذي وجب-قدمناه 

  .اهللا يف العقوبات يتعرض للسقوط بالشبهات
  : فنقول 

  .هذا ال يضرنا ، فإن غرضنا أن ال يعمل العلتان ولنقدم أحدمها بأي طريق اجته: أوًال 
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  األشباه والنظائر
  ن إحدامها أنسب وأخيل فأعملناهاالقول فيما ازدمحت عليه علتا

: ورمبا قالوا . تقطع يده اليمىن للسرقة: قد أتيناك بصورة أحلقنا فيها من جنس واحد ، وقد قال األصحاب : ثانًيا 
  .للمحاربة

  .وهذا برهان واضح لدرء العلتني وتبني أثره يف قطع الرجل مع اليد فاختلفوا فيه على وجهني
: دمل اليد ، ألا مقطوعة للسرقة والرجل للمحاربة ، وال مواالة بني حدين ، قال إمام احلرمني يؤخر إىل أن تن: أحدمها 

  .وكان ال يستحق يف احلد إال الرجل
والقطعان قد جنعلهما : يقطع وال مباالة باملواالة كما لو مل يوجد إال احملاربة ، قال الرافعي  -و هو املنصوص- وأصحهما 

  .لقطع السرقة يف قطع احملاربةعن احملاربة إدارًجا 
هذا عن السرقة ، وهذا عن احملاربة ، لكن العضوين مقطوعان كما لو مل يوجد إال احملاربة ، فزيادة اجلناية ال : وقد نقول 

  .انتهى. متنع من املواالة
بإعمال العلتني غري  فانظر كيف كان كالمه بني احتماالت ليس منها إعمال العلتني ، ومل أجد ألحد من أصحابنا تشبثًا

: وهي حممولة على ما ذكره يف املهذب حيث قال " قطعت يده اليمىن للسرقة واحملاربة: "صاحب التنبيه ؛ فإن عبارته 
  .وهل جتوز املواالة ؟ فيه وجهان

  .اجلواز ، ألن قطع الرجل مع قطع اليد حد واحد فجاز املواالة بينهما: أحدمها 
ل حىت تندمل اليد فإن قطع الرجل لقطع الطريق وقطع اليد للسرقة ومها سببان خمتلفان ؛ فال ال جيوز قطع الرج: الثاين 

  .توايل بني حديهما
فانظر كالمه رمحه اهللا ما أحسنه قد بني فيه أنه مل تعمل العلتان ، وحتصلنا منه على اختالف بني أصحابنا يف أن اليد 

تقطع للمحاربة مل يرتب يف قطع : قبل االندمال ، فمن قال  -جل معهاتقطع للسرقة أو احملاربة وعليه ينبين قطع الر 
  .الرجل معها



ال تؤخر ؛ ألنه لو مل : فيحتمل أن تؤخر لئال يقع توايل بني حدين ، وحيتمل أن يقال " تقطع للسرقة: "وأما من قال 
  .يقطع للسرقة لقطع للمحاربة وقطعت الرجل ، وزيادة اجلناية ال متنع املواالة

اجتماع خيار الس وخيار الشرط ويف املسألة  - ما مل يفرتقا-إذا اشرتط املتبايعان اخليار ثالثًا فقد يتخيل : منها و 
  .وجهان
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  األشباه والنظائر
  القول فيما ازدمحت عليه علتان إحدامها أنسب وأخيل فأعملناها

إنه ظاهر املذهب : سد البيع وإليه ميل النص أكثر وقال املاوردي الذي يف: قال اإلمام يف آخر باب الشرط : أحدمها 
  .أن ابتداء خيار الشرط يف حني التفرق

وعلى هذا فقد قدم خيار الس عند االزدحام ، وما ذلك إال ألنه أنسب ، ألنه ثابت بالشرع ، وما يثبت بالشرع أوىل 
  .1]ىلسنذكرها إن شاء اهللا تعا[مما يثبت بالشرط وهذه قاعدة 

: قال الرافعي - تنفسخ : قال ابن احلداد : إذا اشرتى املستأجر العني املستأجرة ففي انفساخ إجارته وجهان : ومنها 
  .ويعرب عن هذا بأن اإلجارة وامللك ال جيتمعان

داد ، فإن هذا التعبري يستدعي أن ميتنع طريان اإلجارة على امللك كما امتنع عكسه عند ابن احل. وليس كذلك: قلت 
وبينت أن " رفع املشاجرة يف بيع العني املستأجرة"يف هذه املسألة مسيته  2]يل[وابن احلداد ال يقول به كما بينته يف كتاب 

  .احملذور عند ابن احلداد أن اجتماعهما على وجه خاص وهو أن ميلك مث يكرتي ، وال عكسه
  .تقع اإلحالة عليها ، واالكتفاء باإلشارة هنا إليهوفيه مباحث تتعلق مبا حنن فيه ال بأس بالوقوف عليها ، فل

لو استولد مدبرته ، فالذي أورده أكطثر سلف األصحاب وخلفهم أنه يبطل التدبري ، ألن االستيالء أقوى ، : ومنها 
  .فريتفع به األضعف كما يرتفع النكاح مبلك اليمني

أن "من التدبري ، وقد ذكرنا هذا يف أوائل الكتاب يف قاعدة ومنها تدبري املستولدة ، فإال يصح ، ألن االستيالد أقوى 
  .وقد قال األصحاب قاطبة ال يصح. أن يأيت بالفرائض 3]من نذر[وشبهناه " الثاتب بالشرع أوىل من الثابت بالشرط

الردة وزمان  إذا قالت املرأة لزوجها طلقين بكذا ، وارتدت عقب سؤاهلا فأجاا على االتصال حبيث تقارن زمان: ومنها 
  .اجلواب ، فقد وجد سببان للبينونة يف زمان واحد

_________  
  .، وبعد ذلك بياض يف ب" ب"واملثبت من " أ"سقط يف  1
  .يف كتاب يل صنفته 2
  .يف ب شبهناه باملرتد وأن يأيت بالفرائض 3
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  األشباه والنظائر
  وأخيل فأعملناها القول فيما ازدمحت عليه علتان إحدامها أنسب

  ".الذي يظهر ثبوا باالنفساخ يف زمن الردة واندفاع الطالق واملال: "قال الوالد رمحه اهللا تعاىل يف باب اخللع 
ومل أر لألصحاب كالًما يف ذلك ؛ وإمنا أطلقوا أنه إذا أجاا على االتصال وكان قبل الدخول ، تعجلت الفرقة : قال 

  .، وال يلزم املالبالردة ، وال يقع الطالق 
  .وقيد الشيخ اإلمام الوالد رمحه اهللا هذا مبا إذا سبقت الردة اجلواب

  .وإن سبقها اجلواب فال شك يف وقوع الطالق ولزوم املال ، وال أثر للردة لتأخرها ، ولو تقارنا فقد ذكرناه: قال 
فإن عىن أن ذكره ال يفسد العقد فحق ،  شرط مقتضى العقد ال ينفع وال يضر ، وذكر احملاملي أنه صحيح ؛: ومنها 

  .وقد تكلمنا عليه يف شرح املختصر. وإن عىن أنه يؤثر شيًئا فغري مسلم
عبد مشرتك بني مالكني وكل أحدمها صاحبه يف عتق نصيبه ؛ فقال نصفك حر ، ومل يرد نصيبه وال نصيب : ومنها 

مىت عملت إحدامها بطلت األخرى فعلى أي النصفني نصف مبهم علتان  1]عتق[شركيه ، بل أطلق ؛ فقد ازدحم على 
  حيمل ؟

  .قال النووي لعل أقوامها احلمل على النصف اململوك ال املوكل فيه: فيه وجهان 
وقد يوجه بأن تصرفه فيما هو ملكه أمت ؛ فكانت علته أنسب وأخيل ، وال يتصور يف هذه املسألة ، جعلهما جزء : قلت 

  .اعلة ، وال أن العلة أحدمه
حيمل على الوكالة : وكل املرأة يف اخللع إذا أطلق ومل يضف إليها وال إىل نفسه وال نوى شيًئا ، قال الغزايل - ونظري املسألة 

  .، وللرافعي فيه حبث
احلمل على الوكالة هنا أرجح منه يف مسألة العتق ، ألن خلع األجنيب نادر خبالف الوكيل ، وال كذلك عتق : وأقول 

ن عتق املالك أسرع إىل النفوذ ، إذ ال مدفع له ، خبالف الوكيل ، الحتمال أن يكون عزل ، والعتق منسوب املالك ، أل
  .إيه شرًعا فيحمل على املالك

  .إذا كان للوارث دين على امليت وليفرض يف حائز ليتضح وال يتوقف معه الفهم: ومنها 
_________  

  .يف ب غري 1
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  نظائراألشباه وال
  القول فيما ازدمحت عليه علتان إحدامها أنسب وأخيل فأعملناها



واحلق أنه - من له دين من احلائزين يف ذمة موروثه قد يتخيل ازدحام ملكه ملا ورثه امليت بسببني اإلرث والدين : فنقول 
تتوقف على إقباض وتعويض  إمنا يرثه باإلرث ال بالدين ؛ ألنه جهة اإلرث أقوى ، وال تتوقف على شيء ، وجهة الدين

وهي أنه يسقط من دين الوارث أبًدا ما يلزمه أداؤه من ذلك الدين ولو  : وهنا واقعة . ، ومها متعذران ألن الرتكة ملكه
زاد ويستقر له نظريه من  1]إذا[كان ألجنيب وهو نسبة إرثه من الدين إن مل تزد على الرتكة ، وما يلزم الورثة أداؤه منه 

ويقدر أنه أخذه مث أعيد إليه عن الدين ، ويرجع على بقية الورثة ببقية ما جيب أداؤه منه على قدر حصصهم ،  املرياث ،
إذا كان الدين لوارثني ؛ فإذا كان الوارث حائزًا وال يدين لغريه ودينه مساو للرتكة أو  2]التفاضل[وقد يفضي األمر إىل 

  .أقل سقط ، وإن زاد سقط مقداره وبقي الزائد
  ".منية الباحث عن دين الوارث"يف تصينف له يف الواقعة مساه  -رمحه اهللا- هكذا حققه الشيخ اإلمام 

يقدر أنه أخذها ديًنا ، ألن الدين مقدم ، ويسقط لدخول الرتكة يف ملكه  3]وقيل[ويأخذ الرتكة يف األحوال إرثًا : قال 
ومن مجلتها الدين ، ألنه يرث  - ه ، فأحوجنا ملكه هلاويستحيل ثبوت الشخص على نفس-، فإن الدين ال مينع اإلرث 

  .الدين كما يرث العني ، إىل تقدير االنتقال ، وهو تقدير حمض ال حقيقة له
  .هكذا قرره الشيخ اإلمام وغلط فيه فقفهاء زمانه قاطبة واستشهد عليه بقول ابن احلداد وغريه

  : تنبيه 
  .فيما يظن فيه ازدحام علتني أعمل أضعفهما

: يف سن ال حيتمله لزمه القصاص إال األب واجلد ، قال الرافعي  - من ويل أو أجنيب-من خنت الصيب : قال األصحاب 
لو كان انتفاء القصاص هنا للبعضية للزمك استثناء احلر خينت العبد للحرية واملسلم خينت : للبعضية ، ولك أن تقول 

 - م فكان ينبغي إما أن يستنثي الثالث أو يرتك ذكرها اكتفاء مبا علملإلسال- الكافر ، وإن كان الكافر ال يطلب ختانه 
  .من انتفاء القصاص عند هذه األمور -يف أوائل اجلراح

  فما العلة املوجبة لتخصيص ذكر األب واجلد ؟: فإن قلت 
_________  

  .يف ب إن 1
  .يف بب التقاص 2
  .سقط يف ب 3
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  األشباه والنظائر
  فيما ازدمحت عليه علتان إحدامها أنسب وأخيل فأعملناهاالقول 
  .قوة الوالية أو مطلق الوالية على ما سنحرره: قلت 

  مل عدلتم عن التعليل بالبعضية ؟: فإن قلت 



  .أصويل وفقهي- لوجهني : قلت 
: ليل باملقتضى فإن قلت القصاص وال ينبغي أن يعلل باملانع ما أمكن التع 1]ثبوت[فألن األبوة مانع من : أما األصويل 

  .وهال قلت أا مقتضى لعدمه. أن األبوة مانع من ثبوت القصاص: مل قلت 
  .حتقيقي وجديل. قلت لوجهني
فألن األبوة لو كانت مقتضًيا عدم القصاص لعارضها القتل احملض العمد العدوان املقتضى للقصاص : أما التحقيقي 

  .وهذا خبالف ما إذا جعلته مانًعا ، فإن ال حتتاج إىل مرجح من خارج- مرجح ولتكافأ ، أو احتيج انتفاء القصاص ، إىل
به جعل األصوليني األبوة مانًعا للثبوت ال مقتضًيا لالنتفاء ، ورمبا زلت أقدم  2]لك[فافهم هذا السر ، فهو دقيق يظهر 

  .صلوا إىل انتفاء القصاصأقوام يف هذا املقام لذهوهلم عن هذا السر ، وحاولوا جعل االبن مكافئ ، ليتو 
فال . وكافئ املكافئ مكافئ. ألنه مكافئ ألخيه الذي هو عم الولد -أن األب مكافئ للولد- والتحقيق وبه صرح الغزايل 

  .احتياج إىل دعوى عدم املكافأة ؛ فإنه مل يتعارض هنا علتان ، وليس إال علة قام معها مامع من أن تعمل عمله
وجوب الدية ثابت ثبوت : اج يف إثبات الضمان على الوالد إىل دليل يتجدد ؛ بل نقول ومن فوائد ذلك أن ال حنت

القصاص ، فإن منع مانع من ثبوت القصاص مل مينع من ثبوت الدية ، وتكون مستفادة ، من املقتضى للقصاص الذي 
  .مل يعارضه فيها مانع

ال تدل على ثبوت الدية ، وال على نفيها ، وال ميكن أخذ  وهذا خبالف ما إذا جعلنا األبوة علة النتفاء القصاص ، فإا
  .ثبوا حينئذ من علة ثبوت القصاص ، ألنه قد عارضها معارض أبطل عملها

وإن قلنا بدل . الدية متأصلة فيحتاج إىل دليل خيصها: إن قلنا : إمنا أبطل عملها يف القصاص ، ألنا نقول : ال يقال 
  مل جيب عن القصاص ، فالقصاص ها هنا

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  .ولكن" ب"يف  2
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  األشباه والنظائر
  القول فيما ازدمحت عليه علتان إحدامها أنسب وأخيل فأعملناها

  .ويف الكتاب مباحث كثرية أضربت عنها طلًبا لالختصار. أصًال ، فال يطلب له بدل
م ، لعللنا احلكم العدمي بالوصف الوجودي ، ولئن جاز ذلك ، على فألنا لو جعلناها مقتضية للعد: وأما اجلدل 

  .خالف فيه فإمنا حيسن حيث ال ميكن سواه ، أما إذا أمكن تعليل الوجودي بالوجودي فهو أوىل
لنا فألنا لو عل: وأما الفقهي . فهذا إمتام الكالم على الوجه األصويل من الوجهني املقتضيني لعدولنا عن التعليل بالبغضية

بني أن يكون اخلاتن أصًال من أصوله أو ولًيا  1]ال حيتمله[إذا كان ختان الصيب يف سن  - بالبعضية ملا فرقنا يف الضمان 



  .هو الصحيح - يف السن احملتمل-غريه ، لكنا فرقنا قطًعا ، فإن القول بأن األصل ال يضمن 
منهما عدم الضمان أيًضا ، ومل يرجح الرافعي يف الشرح فإن كان سلطانًا ففيه وجهان ، رجح اإلمام : وأما غري األصل 

  .لكن يف احملرر تبع اإلمام -شيًئا
وال خيفى أن تضمني اإلمام أقرب من تضمني األب واجلد ، وبذلك صرح اإلمام يف النهاية ، وإن كان فيه غري ما ذكرناه 

ال فيها بعدم الضمان فال ينكر أن تضمينه أقرب فهي مسألة مل أجدها مصرًحا ا يف غري احلاوي للماوردي ، وهو وإن ق
  .من تضمني اإلمام

  .دليل على أن التعليل بالوالية أوىل. فاختالف هذه املراتب ، مع اتفاقها يف احلكم على األصح
  أبو الية األبوبة تقللون أم مبطلق الوالية ؟: فإن قلت 

  .ة األبوة لقواإن أحلقنا غري األب به فبمطلق الوالية وإال فبوالي: قلت 
: وقد يقال . وقد نظرنا إليها يف باب احلجر ، حيث فرقنا بني دعوى الصيب بعد بلوغه على األصل ودعواه على الوصي

  .يعلل يف األب بوالية األبوة مث يلحق به غريه ملطلق الوالية
  .يف الربا وال حمظور يف ذلكإحلاق غري األب به قياس أدون كإحلاق التفاح بالرب : ولكن يلزم على هذا أن يقال 

  إذا كانت: وإذا وضح لك ما أبديت من التقرير علمت أنه ليس لقائل أن يقول 
_________  

  .يف ب حيتمله 1
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  األشباه والنظائر
  القول فيما ازدمحت عليه علتان إحدامها أنسب وأخيل فأعملناها

ألنا قد بينا أن األبوة ليست بعلة ، فضألا عن . إعمال لألضعف-عند االزدحام  األبوة علة والوالية علة فالتعليل بالوالية
  .أن تكون أوىل من الوالية

وبتقدير أن تكون علة فقد ازدحم على األب الويل ثالثة أوصاف ، أعمها كونه ولًيا ، وأخص منه كونه ولًيا باألبوة ، 
وتظهر فائدة ذلك مبا إذا   - عامة وخاصة- زدحم عليه علتان وأخص من هذا األخص منه كونه أبًا ، فيلتحق ذلك مبا ا

فأقدم على اخلتان ، فال قصاص عليه حينئذ لكونه أبا ، ال لكونه ولًيا ، إذ ال  - بأن كان فاسًقا- كان األب غري ويل 
  .والية حينئذ ، بل ملانع األبوة ، وهنا حيتاج إىل التعليل بالبعضية وال يف األب الويل

  : فصل 
ازدحم عليه علتان ال يرتجح إحدامها على األخرى وظهر احلكم بعدمها ، فحكمنا بأما جزًءا علة واحدة ، والعلة فيما 

بأن كال منهما علة مستقلة ؛ غري أن الواقع حكمان ال حكم : حينئذ اموع ، أو أن العلة إحدامها ال بعينها ، أو نقول 
  : ومن أمثلة هذا الفصل . أبد اآلباد وغوص الغائصني ودهر الداهرينواحد ، فال اجتماع لعلتني على معلول واحد 



  .من مس وبال ؛ فإنه خيتلج يف الذهن تقدمي علة البول: من مس ذكره وأجنبية يف وقت واحد ، وال أقول 
الصروة جمموع  عتق الراهن واملوسر واقع ، لكونه مالًكا موسرًا وذه خرج املعسر ، والذي يظهر أن العلة يف هذه: ومنها 

  .املالكية مع اليسار
  .يعارض وصف املالكية تعلق حق املرن: فإن قلت 

معارضة جزء العلة ال ينهض بدفع العلة عن عملها ؛ فإن املالكية يف األصل علة مستقلة وإمنا صارت جزًءا : قلت 
  .هذا اجلزء مل يتدفع بانضمام وصف اليسار إليها ، فنشأ عنه أن عتق املعسر عنه ال جيوز ، فإذا عورض

أن حق املرن وإن تعلق بالعني فغرضه األعظم التوصل إىل ماله ، وعو عند ذي اليسار حاصله : وفقه املسألة 
  .فاضمحلت معارضته

ولكنه أمر وراء ذلك وهو جرار مل أذكره يف شرح - وإن كنا خنتاره . وليس هذا منا نظرًا إىل معىن املالكية كما يقوله مالك
  .صر بل اقتصرت أنا حينئذ بقسط وصف املالكيةاملخت
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  األشباه والنظائر
  القول فيما ازدمحت عليه علتان إحدامها أنسب وأخيل فأعملناها

واملختار عندنا يف اجلواب اآلن ما ذكرناه يف شرح املختصر من الفقه ، وحتققنا به ما تطول إعادته هنا ، فعلى من أراد 
  .ذه املسألة أن ينظر فيهالبسط يف ه

لو قال لنسائه األربع من محلت منكن هذه اخلشبة فهي طالق فحملها ثالث منهن ، وهي خفيفة تستقل كل : ومنها 
  .يطلقن: يف فروع الطالق من الرافعي مل تطلق واحدة منهن ، وقيل  -منهم حبملها

  .عند ازدحامهما ، وهو يؤيد منع اجتماع العلتني فأما القول بأنه ال تطلق واحدة منهن ففيه دمار للعلتني: قلت 
محلت ، وهو مكابرة يف احملسوس ، ألن  1]منهن[مجيًعا فال وجه له إال أن كل واحدة . وأما القول بأن يطلقن

حاصل بقوى كلهن ، وإن كانت كل واحدة لو انفردت ألثرت ، فالوجه بعدم الطالق البتة ، وإن كانت  2]اموع[
  .طلقن: وال اثنني ، قال : تستقل كل واحدة حبملها ، كذا يف الرافعي ، وينبغي أن يقول ثقيلة ال 
وينبغي أن ال تطلق واحدة منهن ألن احلامل جمموعهن ال كل واحدة منهن ، واحمللوف عليه كل واحدة ال : وأقول 
  .اموع
  : فصل 

  .عامة وخاصة - فيما ازدحم عليه علتان 
العلة يف : إن العلة العامة لعمومها ، وتسقط اخلاصة عن درجة االعتبار مطلًقا وقد يقال : ه وقد يقال فيما هذا شأن

ويف هذا إجحاف وإخراج لوصف العموم عن صالحية العلة يف موضع . موضع اخلصوص اخلاصة ، وفيما عداه العامة
  : ة ، وهلذا أمثلة ومن جيمع بني العلتني مل يبال ذا ، ويقول كال الوصفني عل. اخلصوص بال داع



عتق الراهن عند من ينفذ إذا كان موسرًا أو عند من ال ينفذ إذا كان معسرًا ، وقد تكلمنا على هذا يف شرح : منها 
  .املختصر ؛ فلينظر

وأنا أرى أن العلة الفوات ال . منفعة الدار والعبد وحنومها تضمن بالتفويت والفوات حتت يد عادية ، كذا قالوا: ومنها 
  وإىل 3]يلغى[تفويت ، وأن خصوص التفويت ال

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  .يف ب احملمول 2
  .يف ب ملغي 3
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  األشباه والنظائر
  القول فيما ازدمحت عليه علتان إحدامها أنسب وأخيل فأعملناها

لو نقص : "ل له قول األصحاب ويد" شرح املنهاج"هذا أشار الشيخ اإلمام الوالد رمحه اهللا يف باب الغضب من 
املغضوب بغري استعمال وجب األرض مع األجرة ، ولو نقص باالستعمال كما لو بلي الثوب باللبس ؛ فكذلك على 

  .الصحيح ألن األجرة للفوات ، واألرض للنقص ، ومها سببان خمتلفان فيثبت موجبهما
األرض بسبب االستعمال فيتداخالن فهذا الوجه يشهد ألن  من األجرة واألرض ألن- ال جيب إال أكثر األمرين : والثاين 

العلة الفوات دون التفويت ؛ وإال فكيف يكون التفويت غري مضمن والفوات مضمًنا ، لرتددهم يف التفويت ، وجزمهم 
ا مرتًدا يف الفوات شاهد ملا قلته ، مث علة الفوات مضطردة ساملة من النقص خبالف التفويت ؛ أال ترى أنه لو غصب عبدً 

فقتله مل جيب عليه ضمانه ، لو مات يف يده ضمنه ، والفرق أن يقيم يف األول حد اهللا ، وإن كان مفتاتًا على نائب 
  .خبالف الثاين- املسلمني 

ومثله لو مل يكن مرتًدا بل قال مواله للغاصب أقتله فلو قتله مل يضمنه ، لو تلف يف يده ضمنه صرح به اإلمام يف النهاية 
  .باب األسري يؤخذ عليه العهد أن ال يهرب قبل باب إظهار دين اهللايف 

  : علة وجوب نفقة القريب على قريبه يتحصل من كالم األصحاب فيه وجهان : ومنها 
  .أنه منزل منزلة نفسه للبغضية: أحدمها 
  .يسار القريب املنفق: والثاين 

رج عليها أنه هل جيب على القادر على الكسب االكتساب واليسار أخص من األول ، واألرجح التعليل باألعم ، ويتخ
  .لنفقة القريب ؟ واألصح الوجوب لذلك

واتفاق األصحاب أو أكثرهم ، على وجوب نفقة القريب على املفلس احملجور ، يدل على أن العلة ليست اليسار ؛ بل 
  .أنفق على قريبه فذلك لعلة املالكية وال شك أن املفلس معسر ، وإن: مطلق امللك ، وبه صرح القاضي احلسني قال 



  : فصل 
وله . فيما ازدحم عليه علتان بينهما عموم وخصوص من وجه ، العمل منهما ملا هو األقوى يف كل صورة خبصوصها

  : نظائر منها 
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  األشباه والنظائر
  القول فيما ازدمحت عليه علتان إحدامها أنسب وأخيل فأعملناها

إذا كان القاضي وصًيا على يتيم فهو يتصرف له من حيث أنه قاض ، وتلك صفة تعم هذا اليتيم وغريه من : منها 
اليتامى ، ومن حيث أنه وصي ، وتلك صفة تبقى وإن زالت صفة القضاء ؛ فهي أعم من القضاء من هذا الوجه ، ألنه 

كونه وصًيا ال خيتص تصرفه بزمن القضاء ، واألقوى إذا زال خصوص كونه قاضًيا ، بالنسبة إىل هذا اليتيم ، بقي عموم  
  .ما دام قاضًيا تصرفه بالوصية فإنه تصرف باخلصوص

  ماذا ينبين على هذا ؟: فإن قلت 
  إذا كان لليتيم حق ورثه من أبيه فهل له احلكم به ؟: قلت 

تصرف بالقضاء لكان حاكًما واخلصم فيما ذكرناه يظهر أنه ال حيكم ؛ ألنه إمنا يتصرف بالوصاية وال قضاء فيها ، ولو 
  .فيكون خصم نفسه وهذا ال يضر" وهو الوصي"هو الوصي 

فمن مث رجح قول ابن احلداد يف وصي على يتيم ويل احلكم فشهد عند مبال أليب الطفل على منكر أنه ليس له أن حيكم 
كم على غريه لنفسه ، وألنه لو شهد كما ال حي. عليه ؛ ألن من كان خصًما يف حكومة مل جيز أن يكون حاكًما فيها

  .ومن ال يشهد لشخص ال حيكم له 1]مل يقبل[مبال - للصيب ، الذي هو قيمه 
وصحح الرافعي أن له احلكم ، وذكر أن قول القفال ، والقفال مل يفصح به يف شرح الفروع ؛ وإمنا الشيخ أبو علي نقله 

  .أمر األيتام كلهم وإن مل يكن وصًيا فال مةعنه يف شرح الفروع مساًعا ، واحتج بأن القاضي يلي 
  .والصواب قول ابن حلداد: قال ابن الرفعة 

  .واألمر كذلك ، وقد بينته يف الطبقات الكربى يف ترمجة ابن احلداد: قلت 
  : فصل 

م أما غري خنتم به الكالم على التعليل بعلتني ، قد يتعقب احملل علتان مقتضى كل واحدة منهما مقتضى أختها ، ونعل
  .جمتمعتني ، ونعلم أن إحدامها واقعة ، واألخرى زائلة ؛ غري أنا ال ندري عني الذاهبة ، وال منيز بني احلاضرة والغائبة

  وليس. هو من باب التعليل بأحدمها ال بعينه: وهذا قد يقول من ينتهي إليه 
_________  

  .سقط يف ب 1
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  األشباه والنظائر
  ل فيما ازدمحت عليه علتان إحدامها أنسب وأخيل فأعملناهاالقو 

قال قائل باجتماعهما وتأثريمها ، وقائل بتأثري اموع . كذلك ألن التعليل باملبهمة فيما قدماه ، هو يف مبهمة بني شيئني
ا ومل يعلم عينه ؛ فهل منهما ، إىل غري ذلك مما قدمناه ، وليس كالمنا هنا فيه ، بل يف وصفني أمجع على انتفاء أحدمه

  أو ال ؛ ألن مثل هذا اجلهل ال يضر ، إذ كل منهما كافية يف إقامة احلكم ؟. يضر ذلك ويبطل احلكم للجهل باملأخذ
هذا موضع تردد ، وهذا يشهب القياس املركب ، فإن املختلفني من األئمة من مأخذ إذا اجتمعت يف صورة أمجعوا على 

أمجع اإلمامان على أن البكر الصغرية جترب ؛ فالشافعي : إىل ما يعتقده ، كما نقول  وإن أسند كل احلكم-حكمها 
  .لبكارا ، وأبو حنيفة لصغرها ، ولكن القياس املركب ال خالف فيه بني الفقهاء ، وهذا فيه تردد تلقفناه من مسائل

ألنه : خترج عن كوا منكوحة أو مملوكة أوًال  لو اشرتى زوجته بشرط اخليار فهل له وطؤها يف مدة اخليار ألا ال: منها 
  .املنصوص منهما الثاين: ال يدري بأي األمرين يطأ ؟ فيه وجهان 

لو أقر حبرية بعده يف يد غريه زاعًما أن ذلك الغري أعتقه مث اشرتاه ومات العبد ، وقد ترك ماًال وأوالًدا وال وارث : ومنها 
إقراره ، فظاهر النص أن املال يوقف فإن والءه ال يكون للمشرتي العرتافه بأنه مل له بغري الوالء واملشرتي مصمم على 

  .يعتقه وال للبائع لزعمه أنه رقيق ، وعليه مجاعة من األصحاب
مما تركه ، فإن فضل شيء كان املوقوف هو الفاضل فقط ؛ وإمنا يأخذ . للمشرتي أخذ قدر الثمن: واعرتض املزين فقال 

مستحق له بكل حال ، ألن املشرتي إما كاذب ، فامليت رقيق وما يرتكه فهو ملك مواله أو صادق قدر الثمن ألنه 
  .فللبائع إرثًا بالوالء وهو قد ظلمه بأخذ الثمن وتعذر اسرتداده فإذا ظهر مباله كان له أن يأخذ قدر حقه

  : وافرتق األصحاب فرقتني 
أي جهة يأخذ ، جبهة امللك أو جبهة الظفر ، فمن مث مينع من األخذ فرقة خطأت املزين ، ومن توجيهاا أنه ال يردي ب

  .األمر كما ذكره املزين: منها ابن سريج وأكثر مشايخ املذهب قالوا : إىل ظهور جهته ، وفرقة 
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  األشباه والنظائر
  القول فيما ازدمحت عليه علتان إحدامها أنسب وأخيل فأعملناها

لشافعي يف موضع آخر ، والفتيا على هذا ، فإن اختالف اجلهة ال ينبغي أن متنع األخذ بعد االتفاق وقد نص عليه ا
  .على أصل االستحقاق

ما ضمنت شيًئا ، ولكن لك على ألف من مثن متلف ففيه خالف ، قال : قال يل عليك ألف ضمنته ، فقال : ومنها 
  .عن اجلهةالرافعي يف باب اإلقرار األصح الثبوت وقطع النظر 



إن كان صادقًا حلت له باطًنا ، ويف الظاهره وجهان : بل بعتكها ، قال الغزايل  1]وقال[زوجتنيها : قال : ومنها 
  .الختالف اجلهة

إن كان صادًقا قيد مل يذكره الرافعي ، ولقد أجاد ، فما لكونه صادقًا مدخل ، هب أنه كاذب ، فهي : قوله : قلت 
  .ملكه فتحل

سلموا إيل املستيقن منه ؛ ففي وجه ال يسمل : رجل ذكر خنثى وشفريه ومل يعف عن القصاص ، بل قال  قطع: ومنها 
وهو : قال . أهو من دية أو حكومة ، وهو ظاهر كالم املزين-إذ ال تعرف جهته : إليه شيء ، قال الغزايل يف البسط 

  .يلتفت على ما لو أدعى عليه
تعاقب على احملل وصفان عرفنا أن أحدمها زائل ، وقد يتعاقب وصفان ال يعرف زوال ما قدمناه هو فيما إذا ما : تنبيه 

  .وبيانه بصور- واحد منهما ولكن يرتدد فيه 
  .أصحهما أنه يأخذ الرتكة إرثًا ، والثاين يأخذه وصية 2]فوجهان[لو مل يكن له إال وارث واحد وأوصى له مباله ؛ : منها 

  .خلالف تظهر فيما إذا ظهر دينإن فائدة ا: وذكر صاحب التتمة 
وصية قضاء منها ولصاحب الدين : فإن قلنا ، يأخذها إرثًا فله إمساكها وقضاء الدين يف موضع آخر ، وإن قلنا 

االمتناع لو قضى من غريها ، ووافقه الرافعي والنووي ، وأطال ابن الرفعة والوالد رمحهما اهللا الكالم على ذلك مبا ال غرض 
  .حكايتهيل اآلن يف 
إرث ملكها على : وصية مل ميلكها ، وإن قلنا : ومن فوائده لو حدث يف عني الرتكة ، زوائد إن قلنا "قال النووي 

  .الصحيح
_________  

  .يف ب فقال 1
  .يف ب وجهان 2

  399|  55: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  القول فيما ازدمحت عليه علتان إحدامها أنسب وأخيل فأعملناها

األصح فيستوي  1]على الصحيح[ه الوالد رمحه اهللا تعاىل بأنا وإن قلنا وصية فهو إذا قبل يتبني أنه ملك باملوت واعرتض
ال ميلك املوصي له الزوائد ، فهي للوارث على األصح ، وعلى وجه تركه ، والرتكة للوارث ، : هو والوارث ، وحيث قلنا 

باإلرث ، فالزوائد حمكوم مبلكه : يخ حميي الدين رضي اهللا عنه أنه إذا قلنا مراد الش 2]فلعل[مث قال . فأيا ما كان فهي له
  .وصية ، فال حيكم مبلكها حىت يقبل ، فإن قبل انبىن على اخلالف يف وقت امللك: هلا من حني املوت ، وإن قلنا 

  .لكن يرد عليه ما أشرنا إليه من أنه إذا مل ميلك بالوصية ملك باإلرث 3]قال[
مل ميلكها بالوصية حىت يقبل فيتبني قلت وجرت بيين وبني الوالد رمحه اهللا مباحثه يف هذه . وصية: ده إن قلنا فلعل مرا



املسألة عند كتابته هلا يف باب الوصية وقرأا عليه يف درس الغزالية ، وقلت قد تظهر فائدة اخلالف فيما لو كانت جارية 
فهو ما مل يقبل " وصية: "وإن قلنا - جاز له الوطء " إرثًا"، فإن قلنا متلكها وانقضت مدة االسترباء ، قبل قبوله الوصية 

غري مالك بالوصية ؛ فينبغي أن ال جيوز له الوطء حىت يرد ، فيعلم أنه حينئذ يطأ ميلك اإلرث ، وإال فما مل يرد ال ندري 
  .شرط اخلياربأن امللكني يطأ فيمتنع وطؤه على الوجه القائل بنظريه فيمن اشرتى زوجته ب

جييء فيه : مث ذكر الوالد رمحه اهللا ما إذا أوصى لكل وارث بقدر حصته على اإلشاعة وأن الوصية تلغو وأن الرافعي قال 
  .وفقه الرافعي صحيح ، واحلق يف املسألتني أن الوصية الغية ملخالفة أمر الشرع: ، قال 

الشرع يف الوارث ، الواحد اجلميع ، فهو بالوصية مقرر إن ذلك موافق حلكم : ومن يقول بالصحة لعله يقول : قال 
  .4]ال خمالف[حلكم الشرع 

وجيتمع على ملك الوارث سببان ، املرياث بأمر اهللا ، والوصية بأمر املوصى الذي مل يقم دليل على منع الشرع له  5]قال[
: قال . على اخلالف يف اجتماع علتنييف هذه الصورة لعدم اختالف األحكام ، فيستند احلكم إليهما أو إىل أحدمها 

  .الوجهان 6]ينزل[وعلى هذا 
_________  

  .سقط يف ب 1
  .يف ب لعل 2
  .سقط يف أ واملثبت من ب 3
  .يف ب خمالًفا 4
  .سقط يف ب 5
  .يف ب يقول 6

  399|  56: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  القول فيما ازدمحت عليه علتان إحدامها أنسب وأخيل فأعملناها

وهذا فقه صحيح ، وهو مقصودي بذكر هذا الفرع ، فإن هذه حينئذ صورة يتعاقب عليها وصفان ال يعلم هل :  قلت
  مها جمتمعان فيعمل فيهما ما يعمل يف اجتماع علتني أو إمنا املوجود أحدمها ؟

الوصية إال بالثلث ،  ميلك الوارث الثلث بالوصية والثلثني باإلرث ، ألنه ليس للميت سلطان يف: ووددت لو قال قائل 
  .إنه يرد إىل الوارث فيعمل فيه ما تقدم: مث هذا الثلث إذا رده حيتمل أن يقال 

إنه ال يعود إليه ألن امليت حجزه عن أن يرثه بإيصائه به إليه ويكون كمن أوصى بالثلث ومل يبني اجلهة : ووددت لو قيل 
  .مع إخراجه الوارث

  .ين ال أذكر أن مثله وقع بني يدي الشيخ اإلمام رمحه اهللافليتأمل فيها حركت من البحث ؛ فإ



العلة تسبق املعلول زمانًا عند أقوام من الفقهاء ، وعليه الشيخ اإلمام الوالد رمحه اهللا ، وتقاربه عند آخرين ، : أصل 
ستدل له بقوله تعاىل ولعلهم األكثر ، وهو املنقول عن الشيخ أيب احلسن األشعري رضي اهللا عنه ومسعت الشيخ اإلمام ي

  .1}اللُه يـَتَـَوىف اْألَنـُْفَس ِحَني َمْوَِا{
  .وهو استنباط حسن

  .2]العقلية ال تسبق الوضعية والوضعية تسبق: [وفصل قوم فقالوا 
  .الوضعية تسبق إمجاًعا: ورمبا قال بعضهم 

فيما حكاه عنهما الرافعي يف باب العتق :  وإمنا اخلالف يف العقلية وعليه يدل كالم القفال والشيخ أيب علي حيث قاال
- ، وسنحكي ذلك يف مسألة ، إذا أعتقت نصيبك فنصييب حر معه " املعلق ال يقارب املعلق عليه ، بل يتأخر بال شك"

  .ولكن هذا فيه نظر ، واخلالف واقع
. أشار الغزايل يف الوسيط ، يف الطالقوقد صرح به ابن الرفعة يف كتاب الطالق ، مث أحلق استواء العقلية والوضعية ، وإليه 

  .فإن الوضعية أبًدا حتاكي العقل ، ال فرق إال أن تلك مؤثرة بذاا ، ولذلك ال نقول ا ، إذ ال مؤثر عندنا إال اهللا تعاىل
: ها من العلة واملعلول سيأيت بعض 3وقال الغزايل يف الوسيط يف فصل التعليق بالتطليق ونفيه ، وقد تكلم على مسائل

  ".هذا كالم دقيق عقلي ، ورمبا يقصر نظر الفقيه عنه"
مقارن ومتقدم ومتأخر وخمتلف فيه ، : قلت ورأيت يف كالم بعضهم أن أزمنة األحكام املضافة إىل األسباب أربعة أقسام 

  .وهأنا أذكر ما ذكره مث أتكلم عليه
_________  

  ".42"الزمر  1
  ".ب"تسبق واملثبت من  يف أ العقلية ال تسبق الوضعية وقيل 2
  ".ب"واملثبت من " آ"ما بني القوسني سقط من  3

  399|  57: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  القول يف أحكام تقارن يف الزمان أسباا
  : القول يف أحكام تقارن يف الزمان أسباا 

كالشرب والزنا والسرقة للحدود ، كذا األسباب الفعلية بأسرها كاالحتطاب واالختشاش واالصطياد حلياة املباح و : منها 
  .قال بعض املتأخرين

وكذلك التعاليق اللغوية ؛ فإا أسباب وهذا يف التعاليق يقابل دعوى القفال ، والشيخ أيب علي أن املعلق يتأخر : قال 
تسبق العلة فيه املعلول أتقارن أو - قطًعا ، والذي يظهر التوسط بني هذين املتقابلني والقول بأن التعاليق من حمل اخلالف 

  .، وكذلك الذي يظهر يف األسباب الفعلية



إنه شافعي زماننا ، الشيخ مشس الدين بن عدالن ، رمحه اهللا ، ولعله : غري أن هذا شيًئا وجدته يف كالم الذي كان يقال 
الرجعة بنحو ورقة ما للروياين قبل باب " البحر"أخذه ، وأنا ال أسلم ذلك ، ووجدت يف كتاب  1]القرايف[من كالم 

  .نصه
يقع مع القول ، وقال : اختلف أصحابنا يف الطالق الواقع بالقول ، هل هو واقع معه أو عقيبه ؛ فقال بعضهم : فرع 

  ".انتهى"كذلك الطالق   3امللك بالبيع ، فكما يقع امللك عقيب 2]كتعلق[يقع عقيبه ، ألن تعلق الطالق به : بعضهم 
عليه ، وال يظهر عند التحقيق فرق بني  4]يقاس[امللك يقع عقيب البيع ال معه وفاقًا ، وكذلك ويف هذا داللة على أن 

  .البيع والطالق
وال حتقيق يف هذا ؛ فإن . ملا تركب البيع من إجياب وقبول توقف حتققه على متام الصيغتني خبالف الطالق: وقد يقال 

  .امللك أم تعقبها حقيقة البيع مىت حتققت كان اخلالف فيها ، أقارا
_________  

  .العراق" ب"يف  1
  .يف ب لتعليق 2
  .عقيب البيع" ب"يف  3
  .قاس" ب"يف  4

  399|  58: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  القول يف أحكام تقارن يف الزمان أسباا

  الطالق ؟ أنت طالق يف حال لفظي ذه اللفظة هل يقع: وعلى هذا فلو قال : مث قال صاحب البحر عقيب هذا 
ال يقع حال اللفظ ، وهل يقع عقيبه ؟ : وال تأثري هلذا القيد لثبوت مقتضاه دونه ، وعلى الثاين : على الوجه األول يقع 

  .أنت طالق يف الشهر املاضي ، وفيه خالف: حيتمل اعتبارًا بقوله المرأته 
مستنكرًا يف بادئ - ن ذلك ، عند اللمتكلم القول يف أحكام يضطر الفقيه إىل احلكم بتقدمها على أسباا وإن كا - 

  .الرأي
ال يقبل انقالبه  1]املعدوم[إتالف البيع قبل القبض ؛ فإنك تقدر االنفساخ قبل تلفه ليقبل احملل الفسخ ، إذ : منها 

  .مللك البائع
  : قتل اخلطأ فإن له حكمني : ومنها 

إلرث ال يعقل إال ما تقدم فيه ملك امليت ، وقدر ملكه هلا يتقدم عليه وهو وجوب الدية ؛ فإا موروثة ، وا: أحدمها 
  .وعلى هذا قول من ال يقول بأن الدية جتب للورثة ابتداء ، وهو الصحيح الظاهر -قبل الزهوق

  .يقرتن به ، وهو وجوب الكفارة إذ ال ضرورة لتقدمها على القتل ، خبالف تقدم الدية: وثانيهما 



  .بدك عينإذ قال لغريه أعتق ع: ومنها 
  أيقارن العلة أم يتعقبها ؟ 2]ففيه[القول يف املختلف 

وإذا نظرت ما قلناه عرفت أن حمل . كالبيع والعتق واإلبراء والطالق واألمر والنهي ، وأمثلته تكثر: وهو األسباب القولية 
  .اخلالف إما مقصور على هذا أو مستتبع قليًال من غريه

إذا قال طلقي نفسك إن ضمنت يل ألًفا : لرفعة وفيه نظر ؛ وذلك أن األصحاب قالوا شيء قيمه ابن ا-ومن الفوائد هنا 
طلقت وضمنت ، أو ضمنت وطلقت ، بانت باأللف ، وتكون البينونة ولزوم األلف مقرتنني يف زمان واحد : ، فقالت 

  .سواء قدمت لفظ الطالق على الضمان أو عكست ، وال يضر تعاقب اللفظني
_________  

  .املعدم" ب" يف 1
  .فيه" ب"يف  2

  399|  59: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  القول يف أحكام تقارن يف الزمان أسباا

  .املشروط ترتب على الشرط ، واملعلول على العلة أو ال: وال فرق بني أن يقول : قال ابن الرفعة 
  ".زمان البينونية والضمان واحد"قوهلم فِكأنه فهم أن اخلالف يف تقارن املعلول ال يطرق هذه الصورة من جمرد 

وإمنا أراد األصحاب أنه ال يتأخر أحدمها ، مث زماما مبين على : وفيما قاله نظر - قال الشيخ اإلمام الوالد رمحه اهللا 
ن اخلالف يف العلة مع املعلول والشرط مع املشروط ؛ فعلى قول الرتتيب يكون عقب الثاين منهما ، وعلى قول العية يكو 

  .ولعل هذا مراد ابن الرفعة: مع آخر الثاين ، قال 
وهذا هو الصواب ، وقد ذهب املاوردي إىل أا ال بد أن تقدم الضمان على الطالق لكونه جعله شرطًا فيه ، : قلت 

  .والشرط متقدم على املشروط ، ويف هذا وفاء بالقاعدة
  .كر من تقدميها إياه يف اللفظ ملا عرفتتقدم الشرط رتبة وزمانًا ال يقتضي ما ذ : غري أنا نقول 

يبطل النكاح ألن إسالم الولد : نكح الكافر ، البنه الصغري ، بالغة وأسلم أبو الطفل واملرأة مًعا ، قال البغوي : فرع 
  .حصل عقب إسالم األب ؛ فتقدم إسالمها إسالم الزوج

ًما وال تأخرًا بالزمان ؛ فال يظهر تقدم إسالمها على لكن ترتب إسالم الولد على األب ، ال يقتضي تقد: قال الرافعي 
  .إسالم الزوج

  .وينبغي بناؤه على أن العلة الشرعية متقدمة أو مقارنة: قال الشيخ اإلمام الوالد رمحه اهللا 
  .انتهى. والصحيح عندهم املقارنة ، وعليه يتجه قول البغوي: قال 
 قال هلا أنت طالق ، وهي مدخول ا وقع الثالث ، قاله األصحاب قال كلما وقع عليك طالقي فأنت طالق ، مث: فرع 



مصدرية غري " ما"العلة تتأخر عن املعلول ، وإن قلنا معه فإن جعلنا : وقال الشيخ اإلمام الوالد رمحه اهللا كل هذا إن قلنا 
  ىن كلوإن جعلناها ظرفية مل يقع إال طلقتان ؛ ألا إذا كانت ظرفية فاملع. ظرفية ، فكذلك

  399|  60: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  القول يف أحكام تقارن يف الزمان أسباا

أنت طالق ، وقع الطالق املنجز ، وواحدة من املعلق كالمها يف وقت واحد مث ال يقع يف ذلك الوقت : وقت ؛ فإذا قال 
ول مل يقع الطالق ؛ إذ ال تكرار يف كل ، ثالثة ، ألنه مل جيعل يف كل وقت غري طلقة واحدة ، وبعد انقضاء الوقت األ

  .وقد أوضحته" أحكام كل"وإمنا هلا عموم فقط ، فافهمه ؛ فلقد اختلفت فيه نسخ 
وسيعود للمسألة -ظرفية " كلما"يف " ما"مل يقع إال طلقتان إذ جعلنا " متأخر"وإن قلنا " املعلول مع العلة: "هذا إن قلنا 

  .لعموم واخلصوصذكر يف قسم أصول الفقه يف باب ا
إن أعتقت غامنًا فسامل حر ، مث أعتق غامنًا يف مرض موته ، ومل خيرج من الثلث إال أحدمها فاملذهب ازوم : قال : فرع 

للعتق وال فرعه ؛ ألا لو خرجت على سامل ورق غامن مل حيصل شرط  1]غامن[به يف احملرر واملنهاج يف باب الوصية تعني 
  .2]عتق سامل[

  .عتق سامل مرتب على عتق غامن واألسبق أوىل بالنفود: م يقول يف التوجيه وبعضه
؛ وإمنا ثبتت  4ولكن سيأيت يف الطالق أن مثل هذا الرتتيب ال يقتضي سبًقا زمانًيا: الوصية  3]باب[قال الرافعي يف 

  .األولوية ملا هو األسبق يف الزمان
فسامل حر يف حال إعتاق غامن كاحلكم يف املسألة ، قال ابن الرفعة  5]قال[فالتوجيه األول أصح ، وذكر أن احلكم فيما 

وعجيب ذلك منه ، ويف الشامل أن القاضي أبا الطيب : وسنعرف يف الطالق ويف العتق يف الفرع املذكور ، خالفه ، قال 
ا ، أن هذا ال : إذا قال : قال يف تعليقه 

ً
ا فغامن حر يف حال إعتاقي سامل

ً
يصح ألن إعتاق سامل جعله إذا أعتقت سامل

  .شرطًا واملشروط ال يصح وجوده مع الشرط وال قبله
ليس هذا بصحيح ؛ ألن اإلعتاق هو اإليقاع ، وال بد من ترتيب الوقوع عليه ، : وعن الشيخ أيب حامد حنوه إذا قال 

  .فيؤادي ذلك إىل أن يسبق عتق غامن عتق سامل
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  ".ب"سقط يف  3
  .بزماننا" ب"يف  4



  .فيما لو قال" ب"يف  5
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  األشباه والنظائر
  القول يف أحكام تقارن يف الزمان أسباا

اعرتاض الرافعي إمنا هو على لفظ األسبق ؛ ولكن تأويله : وقال الشيخ اإلمام رمحه اهللا يف باب الوصية من شرح املنهاج 
  .التعليل األول ، قال وأيًضا فكثريًا وأكثر األصحاب على الرتتيب الزماين على خالف ما قالإىل معىن  1]يرجع[

التخريج على أن العلة مع املعلول أو سابقة ؟ فإن قلنا سابقة - قلت الذي يظهر يف مسألة إذا أعتقت غامنًا فسامل حر 
ن علة عتق سامل ليس عتق غامن ؛ بل إعتاقه ، وفرق ال يتعني أل: وهو األظهر - يتعني عتق غامن ، وقد يقال : فقد يقال 

بني اإلعتاق والعتق ، فإن اإلعتاق إيقاع والعتق وقوع ، واإلعتاق سابق ، وزمن عتق سامل وغامن واحد ، وإن قلنا باملعية 
: امن فيظهر أن يقال إنه كاف يف تعيني غامن ، وأما مسألة التقييد حبال إعتاق غ: فال خيفي أا سابقة بالرتبة ، وقد يقال 

 2]فيفسد[يسبق العلة املعلول ؛ فهذا اللفظ متدافع إذ شرط عتق هذا هو سبق عتق هذا ، فكيف يكون مع ؟ : إن قلنا 
  .كما قدمناه عن صاحب البحر" أنت طالق أمس"اللفظ وخيرج عن كونه علة ، أو خيرج على ما إذا قال 

ًضا ، ألنه عتق سامل معلل بعتق غامن ال بعتق بعضه ، وعتقه مجيًعا ال ميكن ؛ باملعية ؛ فقد يقال بالتدافع أي: وإن قلنا 
  .ألن فيه دفًعا لعتق غامن ، والتبعيض يؤدي إىل أن ال توجد الصفة يف سامل

وإذا مل توجد مل يسبق لعتق غامن معارض ؛ فيؤدي عتقه إىل عتقه ، وهو دور كما ترى ، ولعل القاضي والشيخ إىل هذا 
  .أشارا التقرير

بتعيني عتق غامن لكونه علة وهي وإن مل تسبق املعلول زمانًا سبقته رتبة فكانت أجدر ، وقد توجد العلة : وقد يقال 
  .بدون املعلول ملانع ، أما معلول بال علة فمحال

يف املسألة الثانية ،  وهذا االحتمال ،. وذا يتبني لك أن املسألتني ليسا سواء ؛ إذ ال حيتمل يف األول بطالن اللفظ البتة
إذا قال أحد الشريكني لشريكه : يعضده أن القاضي أبا الطيب نفسه قال هو وغريه كما نقل الرافعي يف كتاب العتق 

أنه يعتق على الشريكني . السراية حتصل باإلعتاق: إذا أعتقت نصيبك فنصييب حر حال إعتاق نصيبك ، وقلنا : املوسر 
  .مًعا

  .ا ، ألن هذا النصف يعتق بكل تقديروال تدافع هن: قلت 
_________  

  .فريجع" ب"يف  1
  .فليغسل" ب"يف  2
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  األشباه والنظائر
  القول يف أحكام تقارن يف الزمان أسباا

  .بال شكألن املعلق ال يقارن املعلق عليه ؛ بل يتأخر : قاال . وذهب القفال والشيخ أبو علي إىل أنه يعتق على املقول له
إن أعتقت نصيبك فنصييب حر ، فأعتق ، سرى ، ألن : وهذا غري مسلم هلما ، وال فرق بني املعلول وغريه ، ولو قال 

السراية قهرية وال مدفع هلا وموجب التعليق قابل للدفع بالبيع وحنوه ، وقد بان لك ذا أن املسألتني ليسا سواء ، وإن 
  .املنقول عن القاضي يوجب تعجًبا منه ألجل املنقول ثانًيا عن القاضي تعجب ان الرفعة من الرافعي ، ألجل

  : فرع 
من الثلث كل  1]ينفذ[إن تزوجت فأنت حر مث تزوج يف مرض املوت بأكثر من مهر املثل ، ومل ميكن أن : قال لعبده 

ل الرافعي خترجيه على ترتيب فيقدم املهر ؛ كذا قاله األصحاب وحاو  -بل أحدمها-من الزيادة على املهر وقيمة العبد 
: وزع على الزيادة وقيمة العبد ، وذكر أن األصحاب صرحوا بالتوزيع فيما لو قال " باملعية"املعلول على العلة ، فإن قلنا 

  .فأنت حر يف حال تزوجيي
ما ما حول فأما تصريح بالفرق عن األصحاب فهو شاهد للفرق يف املسألة قبلها على خالف ما ادعاه هو ، وأ: قلت 

كما أن العتق معلوله ، فزماما واحد ،   2]التزويج[خترجيه ففيه نظر ؛ ألن املعلق على التزويج ال املهر ، واملهر معلول 
وإال فهما بعده إال أن جنعل نسبة املهر إىل التزويج نسبة السراية إىل العتق  3]التزويج[فإن كان املعلول مع علته فهما مع 

  .العتق ؛ ألن معلق قابل للدفع كما تقدم يف الفرع قبلهألنه قهري فيسبق 
  :  4فرع[

كذا قالوه وقال الشيخ . أنت طالق ، وقع الثالث: قال للمدخول ا ؛ كلما وقع عليك طالقي فأنت طالق مث قال 
يقع إال طلقتان  هذا على قول الرتتيب وكذا على املعية إن جعلنا ما مصدرية غري ظرفية وإن جعلناها ظرفية مل: اإلمام 

أنت طالق وقع املنجز وواحدة من املعلق كالمها يف وقت واحد ، به ال يقع يف ذلك : فإذا قال " كل وقت"ألنل املعىن 
الوقت بالبينة ألنه مل جيعل يف كل وقت غري طلقة واحدة ، وبعد انقضاء الوقت األول مل يقع طالق إذا ال تكرار يف كل 

  ].وإمنا هلا عموم فقط
_________  

  ".ب"يتقدر واملثبت من " أ"يف  1
  .يف ب التزوج 2
  .يف ب التزوج 3
  ".أ"هذا الفرع سقط يف  4
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  األشباه والنظائر
  القول يف أحكام تقارن يف الزمان أسباا

  : تنبيه 
وظن التأدية إليه أحدنا  - لال يقوله عاق- إمنا اختلفوا يف تقدم الشرط مشروطه أو مقارنته أما تقدم املشروط فمحال 

 - واشتهر إشكاهلا-وقد كثرت التصانيف فيها ". إن طلقتك فأنت طالق قبله ثالثًا: "فحصلت به املسألة السرحيية وهي 
  .بل من زمن الشافعي رضي اهللا عنه ، وقيل املزين ، وقيل ابن سريج: قبل من زمن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه ، وقيل 

وإن كانت يف فروعه ؛ فليس كل ما يف فروعه من مولداته ، ومن العجيب قول -مولدات ابن احلداد وأخطأ من ظنها من 
  .فيما نقله القرايف يف أوائل الفروق. ابن عبد السالم
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  األشباه والنظائر
  أصول مخسة
  : أصول مخسة 

من نازع يف شيء من . ي إثبات ، والزم النقيضني واقعالدور ، واجلمع بني النقيضني ، وحتصيل احلاصل حمال ، ونفي النف
  .هذه القواطع فهو مصاب يف عقله ، ولكن احلال قد يضطر الفقيه إىل تقدير غري الواقع واقًعا وعكسه

َوَال َتُكونُوا  {أفرده من أصحابنا بالتصنيف ، األستاذ أبو إسحاق وأبو علي الزجاجي ، وافتتح كتابه بقوله تعاىل : الدور 
ولألصحاب أعماله يف قطعة يرجع حاصلها . واآلية أصل دفع الدور: قال  1}َكالِيت نـََقَضْت َغْزَهلَا ِمْن بـَْعِد قـُوٍة أَْنَكاثًا

إىل قطعه من أوله ، كمن زوج عبده حبرة بصداق ضمنه يف ذمته ، مث باعه منها بذلك الصداق قبل الدخول ، فال يصح 
  .البيع

أمته بعبد يف مرض موته وقبض صداقها مث أعتقها والصداق باق يف ملكه ، وهو ثلث ماله ، كمن زوج : ومن وسطه 
  .عتقت وال تنجيز

ونكاحها ، مل يكن هلا طلب املهر ، وال مرياث هلا سواء . وهي ثلث ماله-كمن أعتق أمته يف مرض موته : ومن آخره 
  .رث والوصية ال جيتمعانأخرجت من الثلث أم مل خترج ؛ ألن عتقها حينئذ وصية ، واإل

أن املشار إليه بإنسان اهليكل املخصوص ،  -عند أئمتنا وعليه أكثر املسلمني ومجهور املتكلمني - الصحيح : أصل 
  .هذا البدن املتقوم بالروح: ونعين به 

_________  
  ".92"النحل  1
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  األشباه والنظائر
  أصول مخسة

اإلنسان هو هذه اجلملة املصورة ذات األبعاض والصور ، " اإلجياز"ضي اهللا عنه يف كتاب وعبارة الشيخ أيب احلسن ر 
  .وحكى عليه إمجاع املسلمني وأهل اللغة

إىل أهل احلق -للقاضي أيب بكر ، وعزاه األستاذ أبو منصور البغدادي ، يف كتاب معيار اجلدل " شرح اإلجياز"كذا يف 
  .وبدع من خالفه

هو اجلسد املخصوص ذه الصورة املخصوصة فإن سئلوا عن جربيل : سئلوا عن تعريف اإلنسان قالوا  وهؤالء إذا: قال 
أجابوا بأن الظاهر منه كان على صورة ظاهر اإلنسان ، ومل يكن باطنة  - حني جاء يف صورة دحية الكليب- عليه السالم 

  .فلم يكن إنسانًا- حينئذ كباطن اإلنسان 
بل البدن املقوم ذه الروح البشرية ، وذا خرج  -البدن مبجرده-نقول مل نعن باإلنسان وميكن اجلواب بأن : قلت 

تشكله ا ، وهذا شيء يقع ، ومل أجد يف   1]حالة[جربيل يف صورة دحية الكليب ؛ فإن الصورة لدحية ، ومقومها جربيل 
بأنه جمموع اهليكل مع -وحيكون القول " طاهليكل فق"كالم األئمة ما يؤيده ، بل كلهم ال يزيدون على أن اإلنسان 

  .عن صاحبه بإنسان 2]انفرد[ليس أحدمها إذا : وأما قاال  -الروح ، عن حسني النجار وهشام بن احلكم
كذا يف شرح اإلجياز وغريه من كتب قدماء أصحابنا وهذا ظاهره أن أصحابنا ال جيعلون للروح مدخًال يف مسمى 

  .لى رد هذه املقالةاإلنسان البتة ال تفاقهم ع
اهليكل املخصوص ، وتبعه اإلمام فخر الدين  3]بإنسان[وذهب أبو حامد الغزايل إىل تضعيف القول بأن املشار إليه 

اإلنسانية املقولة هلذا اهليكل "مبا ال غرض لنا يف شرحه ، مع اتفاقهم على أن املشار إليه - ومتابعوه ، مث اختلفت آراؤهم 
  .ل كحلول اهليكل يف الدار ، ال يوجب دخوله يف مسماها، وحلوهلا يف اهليك

  .وهذا املذهب معزو إىل احلنفية ، وهلذا أكثر أئمتنا يف التغليظ على من قال به
  واعلم أن هذا ليس هو مسألة الروح ، وإن ظن كثري من الناس ذلك ، ولنا يف حتقيق ذلك شرح لسنا له اآلن ، 

  .على هذا األصل وقد اختلف الفقهاء يف مسائل خترج
_________  

  .حني" ب"يف  1
  .أراد" ب"يف  2
  ".ب"سقط يف  3
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  األشباه والنظائر
  أصول مخسة

احلل يف النكاح يتناول هذا اهليكل بأجزائه املتصلة اتصال خلقه ، : بناء على أصل أئمتهم - قال علماؤنا : منها 
أضاف النكاح إىل ذوان واملعىن بالذات مجيع األعضاء } ُحوُهن بِِإْذِن َأْهِلِهن فَاْنكِ {: واستدلوا على ذلك بقوله تعاىل 

  .املوجودة لدى العقد
  .قدمتم أن احلل واحلرمة ليسا من صفات األعيان: فإن قلت 

اف إىل البدن ال إىل املعىن ذلك أن احملل ليس صفة قائمة ا ؛ وإمنا املراد به االنتفاع ، واملعىن هنا أن االنتفاع مض: قلت 
  .مقومه

مورد احلل يف النكاح ، إنسانية املرأة دون األجزاء واألعضاء واحتجوا بأن األجزاء املوجودة : وقالت احلنفية على أصوهلم 
ورد النكاح على شعورها ، مث كل شعره نبتت بعد النكاح : ومن البعيد أن يقال : عند العقد تتحلل وتتجدد ، قالوا 

نكاح جديد حىت يتجدد كل يوم منكوحة مل تكن حالة العقد ، وهذا من منزهات الكلم ، ولو اعتربنا يف يتعلق ا 
وإن كان املعقود عليه اإلنسانية ، ألن النكاح عرض  - كل يوم يتجدد نكاح جديد: قضايا الشرع هذه احلاالت ، لقلنا 

  .وهو ال يبقى زمانني
البضع فما باله ال  -يرى أن املعقود عليه يف النكاح-ا حنيفة رضي اهللا عنه سيأيت يف مسائل الفقه ، أن أب: فإن قلت 

  يضيف احلل إليه ، بل إىل اإلنسانية ؟
املعىن هناك أن املوضع موضع البدل العوض مع عدم قطع النظر عن اإلنسانية ، واملعىن هنا أن اإلنسانية مورد : قلت 

للزوج غسل زوجته إذا ماتت ، ألنه عقد على بدا ، وبدا باق : منها احلل ، وإن ورد العقد على جسم متقوم ا ، و 
  .فيمكن من غسله

ليس له ذلك ؛ ألن مورد العقد املعىن الزائل باملوت املفارق للبدن ، وإذا جترد البدن عن مورد العقد فال : وقالت احلنفية 
  .يعطي حكمه إذا كان مورده قائًما به وحاًال فيه

  .مع قوهلم أن الزوج غري معقود عليه البتة ، فما أكثر مناقضتهم ألصوهلم- هلا غسله إذا مات  ووافقوا على أن
إضافة الطالق إىل جزء من املرأة صحيح من حيث إنه حمل الطالق كما أنه حمل النكاح ، مث األصح أنه يقع : ومنها 

  .ال أنه من باب التعبري بالبعض عن الكل-عليه ويسري إىل سائر البدن 
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  األشباه والنظائر
  أصول مخسة

فيما نقل عنهم بعض اخلالفيني ، ال يصح إضافة الطالق إىل جزء املرأة ألنا ملعقود عليه إنسانيتها ، : وقالت احلنفية 
  .واخلالف جار يف العتق



سواء أوقف القطع أم سرى ؛  أن مستحق القصاص يف النفس إذا قطع اليد وعفا عن النفس ، مل يلزمه أرش اليد: ومنها 
  .ألنه استحق مجلة البدن فصارت األطراف مهدرة بالنسبة إليه

وال يقال على هذا فامنحوا له قطع أطرافه ألن القصاص ملا كان مقابلة مل جيز له أن يفعل إال ما فعل به ، أو أن يزهق 
  .الروح بطريق سهل ، وليس له التعذيب من غري سبب

؛ غري أنه يقع يف بعض البدن توصًال إىل " مورد استحقاق القصاص الروح ال اهليكل املخصوص: "وقال أبو حنيفة 
ا بقطع اليد ، وإن سرى 

ً
-إزهاقها ؛ إذ ال ميكن إزهاقها إال كذلك ، فإن وقف هذا اجلرح ضمن ، ألنه ملا عفا كان ظامل

  .فال أثر له - ألنه تبني أن العفو وقع بعد االستيفاء
  .إن رأيت زيًدا فأنت طالق ، فرأته حًيا أو ميًتا طلقت ألن موته مل خيرجه عن كونه زيًدا ألنه هذا اهليكل: ومنها إذا قال 

لو قال روحك طالق ، طلقت على املذهب ، وحكى أبو الفرج الزاز ، فيه خالفًا مبنًيا على أن الروح جسم أو : ومنها 
  .عرض
وي الصالة على مجلة امليت أو على ما وجد منه ؟ فيه وجهان حكامها إذا وجد بعض امليت صلى عليه ، وهل ين: ومنها 

بناء اخلالف  - شارح التنبيه-قضية كالم أيب الطيب وجوز اجليلي : املاوردي واألول هو ازوم به يف الروضة ، والثاين 
اجلنة إن كان من  بني املتكلمني ، وهو أن العضو البائن هل حيشر معه ويدخل 1]خالفًا[على أصل آخر حكى فيه 

  .أهلها
كالم أصحابنا يف الفقه يدل على ما ذهب إليه الغزايل واحلنفية من أن اإلنسان املعىن القائم ذا : قد يقول قائل : تنبيه 

البدن ، وال مدخل للبدن يف مسماه ؛ ألم ذكروا أن نقصان اليد وحنوها نقصان وصف ال جزء كما ذكروه يف حكم 
  البيع قبل

_________  
  .حكى هو فيه اختالفًا" ب"يف  1
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  األشباه والنظائر
  أصول مخسة

أعين بأنه ليس نقصان جزء ، وكل األصحاب مصرحون بأنه " شرح املنهاج"القبض ، صرح بذلك الوالد رمحه اهللا يف 
  .نقصان وصف

  .ا حنن فيهأن املعىن بالوصف يف كالمهم ما ال يتقسط الثمن عليهن ال م: فاجلواب 
على أين مل أجد يف كالم الرافعي التصريح بأن نقصان اليد ليس نقصان جزء ، بل ظاهر كالمهم أنه نقصان جزء ذلك 

وهو يف معىن أن ال تباع : قال . اجلزء وصف ، ألنه قسم اجلزء إىل وصف ، وهو ما ال يفرد بالقيمة ، واملالية كيد العبد
  بدين وأحد الصاعنياألوصاف ، وإىل ما يفرد كأحد الع



  : أصل 
الزم النقيضني واقع ال حمالة ، وهذا أمر عقلي ال يقبل املكابرة ؛ غري أن احلال قد يضطر الفقيه إىل اإلعراض عن هذا 

  .الواقع ، فيجعله كأنه غري واقع ، ملا يرتتب على احلكم بوقوعه من اخللل
  .وحنن نذكر فروًعا من هذا النوع يتهذب ا النظر

إن مل تدخل الدار غًدا فنصييب حر ، ومضى الغد ومل يعلم حالة واتفق : إذا قال أحد الشريكني يف عبد :  فنقول
الشريكان على اجلهل به ، فيعتق النصف بتقدير واقع على التقديرين ، وكذلك عتق الكل إن كانا موسرين ، وقلنا السراية 

  .ال تتوقف على أداء القيمة
ذلك ليست يف شرح الرافعي ؛ وإمنا الذي يف الرافعي يف مسألة الغراب ما قد يقالك إنه نظريها وهذه مسألة كبرية ، ومع 

، وليس بنظري ، واملنقول يف مسألتنا هذه فيما إذا كانا موسرين عن أيب العباس ابن سريج أن العبد يعتق والوالء موقوف 
  .وال قيمة يف احلال

ق العتق بالعدم ، وله الوالء ، ويغرم الثاين من نصيبه ؛ ألن األصل عدم وعن أيب علي الثقفي أنه يعتق على الذي عل
  .الدخول

  : وإن كانا معسرين فثالثة أقوال 
  .يعتق نصيب من علق بالعدم: أحدها 
  يعتق نصيب العبد على الشيوع ؛ ألنه معلوم يقيًنا ، والنصف الثاين يبقى: والثاين 
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  األشباه والنظائر
  ول مخسةأص

  .بينهما على الرق ، وهو يشبه قول القسمة يف تعارض البيتني
ال يعتق نصيب واحد منهما بناء على األصل ، كما لو طار طائر فقال أحدمها إن كان غرابًا فنصييب حر ، : الثالث 

زم به الرافعي ومن ومها معسران فال حيكم بعتق نصيب واحد منهما كما ج - إن مل يكن غرابًا فنصييب حر: وقال اآلخر 
  .بعده

ال حيكم بالعتق ، ومل يقل ال يعتق ألن العتق واقع ال حمالة إذ هو الزم النقيضني ، وبذلك : وما أحسب قوله : قلت 
  .ال حيكم بالعتق يف ظاهر احلكم ، ولكن يعلم باطًنا أنه قد عتق نصيب أحدمها انتهى: صرح اإلمام يف النهاية ؛ فقال 

  .و اجتمعا يف ملك أحدمها بعد ذلك كما صرح به األصحابفيما ل: وفائدته 
ومن عني العتق يف نصيب املعلق بالعدم أو قال يعتق نصف نصيب كل منهما فقد قرر احملال ؛ ولكن القائل بقسمة 

البيتني  ودعواه أنه يشبه القول بالقسمة ، يف تعارض. املعتق عليهما فقد وقع يف حمال آخر ، فإنه أعتق من مل يعتق قطًعا
، ممنوعة فإن القسمة هناك قد توافق احلكم يف نفس األمر ، وهنا ال ميكن ؛ إذ حنن على قطع بأن نصيب أحدمها غري 



مشمول بالعتق ، وليس فرضنا اآلن يف ذلك ؛ وإمنا الكالم على القول بأنه ال حيكم بنصيب واحد منهما ، فإنه قد 
هو واقع باطًنا غري أن الضرورة : أن الزم النقيضني واجب الوقوع ، فنقول يتخيل أن هذا مناقض للقاعدة الكالمية يف 

اجلأت إىل احلكم بعدم وقوعه ما دام الشك قائًما ، أال ترى أنه إذا زال واجتمعا يف مسلك واحد حيكم عليه بعتق 
  .النصف

يها التفصيل واخلالف هل هي أن هذه املسألة اليت حكينا ف: إذا عرفت هذا فالكالم بعده يف فائدته حسنة ، وهي 
مسألة ما إذا قال أحدا لشريكني إن كان هذا الطائر غرابًا فنصييب حر ، وقال اآلخر ، إن مل يكن غرابًا فنصييب حر ، أو 

  .غريها
فإن مل تكن هي ، فتلك يف شرح الرافعي يف باب العتق ويف كتاب الطالق ، وحاصل ما ذكره فيها من املعسرين أنه ال 

عتق نصيب واحد منهما ؛ فلو اشرتى نصيب صاحبه حكم بعتق النصفني ، ألنه مجعهما مسلك واحد ، ولو حيكم ب
  .باعا النصفني من ثالث فكذلك ، وال رجوع له على واحد منهما ، ألن كال منهما يزعم أن نصيبه مملوك

ا 1]قالوا[وحكى الشيخ أبو علي أن بعض األصحاب 
ً
  إن أقدم على الشراء عامل

_________  
  .قال" ب"يف  1
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  األشباه والنظائر
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  .بالتعليقني فال رجوع له ، وإال فله الرد بالعيب كما لو اشرتى عبًدا مث بان أن نصفه حر ، وعلى هذا فريد العبد كله
، لتحقيق حنث أحدمها ، والسراية إن قلنا بتعجيل السراية عتق العبد : وأطال الرافعي يف تفريع هذا ، وقال يف املوسرين 

. بتوقف السراية على أداء القيمة مل حيكم بعتق شيء منه واحلكم كما يف املعسرين: عليه ، والوالء موقوف ، وإن قلنا 
  .انتهى ملخًصا

ي وعلى تقدير كوا هي بكون الرافعي قد فاته فيها ما حكيناه من اخلالف ، وإن تكن غريها فتكون قد فاتت الرافع
  .بالكلية

أن من األصحاب من زعم أا هي كما ذكر القاضيٍ أبو سعد اهلروي يف اإلشراف ومنهم من فرق بينهما ، : واجلواب 
  .وهو الصواب

ووجه الفرق أن احتمال كون الطائر غرابًا وكونه طائرًا آخر غري غراب سواء ليس ألحدمها على اآلخر رجحان ؛ فال 
األصل أنه ليس هذا ، فيكون استعمال األصل يف . ما من نوع من الطائر إال ويقال فيه يصح التمسك فيه باألصل ، إذ

األصل أنه غري غراب ؛ فكذلك األصل أنه غري محام وأنه غري باز وأنه : هذا األصل منعكًسا يف نفسه ؛ ألنك إن قلت 
  .التمسك بهغري هدهد ، وهكذا إىل أن ينتهي عدد كل طائر ، وكل شيء انعكس بنفسه مل يصح 



فوضح أنه ال اعتماد على األصل يف مسألة الغراب ، خبالف عدم دخول الدار ، فإن التمسك فيها باألصل مستقيم ، 
  .ومن مث عينه بعض األصحاب ، وذهب إىل إلغاء العتق عليه حذًرَ◌ا من نفي النقيضني أو إثباما

ليها يف شيء من تصنيف الرافعي والنووي ، وابن الرفعة ووضح ذا أن مسألة الدخول ليست يف الرافعي ؛ بل مل أقف ع
ومن فوائد هذا الرفع أن اإلمام ملا حكى الوجه الذي حكاه . يف املطلب ، مل يذكر مسألة الدخول وال مسألة الغراب هذه

  : قال  -أنه يرد بالعيب-الشيخ أبو علي 
له الرد لعاد كل واحد من الشريكني إىل نصيبه وزال العتق هذا هو بني ال ينبغي أن يعد مثله من املذهب ؛ ألنه لو جوزنا 

  .احملكوم به
  .كيف يلزم بتوفري الثمن على ما مل يسلم بسبب سابق موجود يف يد البائع: وقد يستضعف عدم الرد ويقال : قلت 
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إنه مستند إىل الزمان السابق ، لكونه كان الواقع : حيتمل أن يقال  احلكم بالعتق إذا اشرتاه ثالث: وعند هذا أقول 
: أوجبت أن ال حيكم به ، وهذا يشبه القول بأن الوقوع فيما إذا قال ] عليه 2من يعتق[باطًنا ؛ غري أن معرفة  1]فيه[

ال موقوف بني : قالوا  ال من حني التعيني ، وعلى هذا 3]عند التعيني من حني قوله ، إحداكما طالق[إحداكما طالق 
الشريكني ، لرتدد العتق بينهما ، وعلى هذا يتجه القول بالرد ؛ ألنه تبني وجود احلرية يف يد البائعني ، وإن كان الشراء 

إنه يستند إىل زمان املشرتي ، ويكون العتق عليه : سبًبا للحكم ا ، فالشراء وقع منه بعد إجياما ، وحيتمل أن يقال 
له كما قيل يف الطالق املبهم ، إنه من حني التعيني ، وهذا يؤيده أنه لو كان مستنًدا إىل الزمان السابق لعاد والوالء 

اإلشكال الذي بسببه مل حيكم بالعتق فيما مضى ؛ فإنه يؤدي كما عرفت إىل وقت الوالء وغريه ويضعفه أنه ال مقتضى 
  .ا صدر من البائعني ، فإن وقع عتق فليستند إىل سببهللعتق اآلن فإنه مل يصدر من املشريت ما يوجبه وإمن

ذا الشراء ، وقد عادت إليه  - يف ظاهر احلكم-وباجلملة إذا استند إىل زمان املشرتي اجته أن ال يرد بالعيب ألنه املعتق 
  .فائدة الوالء
  .اخلالف فيههل هذا كما إذا ارتد العبد يف يد البائع وقتل عند املشرتي فيتخرج على : فإن قلت 

الردة سبب وجد عند البائع مقتضية للقتل وإن مل يصدر بيع ، خبالف ما حنن فيه ؛ فإنه لو مل يصدر بيع مل : قلت 
  .فالقول بالرد يف الردة أوضح من هذا. حيكم بالعتق

  : فرع 
لة السرجيية إذا عكست ، ذكر بعضهم أن املسأ" اقتناص السوانح"قال شيخ اإلسالم أبو الفتح بن دقيق العيد يف كتاب 

؛ فإنه حينئذ مىت طلقها وجب " مىت طلقت فلم يقع عليك طالقي فأنت طالق قبله ثالثًا: "اجنلت ، وطريقه أن يقول 
حينئذ على النقيضني وقوع املنجز وعدم وقوعه ، وما ثبت على - أن يقع الثالث القبلية ؛ ألن الطالق القبلي ثابت 



قطًعا ؛ ألن أحدمها واقع قطًعا ، فاملعلق به واقع قطًعا ، وهذه مقدمة ضرورية عقلية ال  النقيضني فهو ثابت يف الواقع
  ".انتهى"تقبل املنع بوجه من الوجوه ، أصل املسألة يف الوكالة 

  وتركت بعض األسطر بياًضا كثريًا ، وألقيت - هذا يف وقت يف ورقة-وكتبت أنا 
_________  

  .به" ب"يف  1
  .تقعني من يع" ب"يف  2
  ".ب"سقط يف  3
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مث عدت ثاين يوم فوجدته قد كتب خبطه عقيب خطي ما  - تغمده اهللا برمحته ورضوانه-الورقة على فراش الشيخ اإلمام 
إن طلقتك فوقع عليك : ل لو قا. وإمنا يلزم وقوع الطالق املعلق ، بالنقيضني املذكورين" وهذا فيه نظر"ومنه نقلته . نصه

أنت طالق ؛ فحينئذ حيكم بأا طلقت قبل ذلك التطليق عمًال : طالقي أو مل يقع فأنت طالق قبله ثالثًا مث يقول هلا 
إما الوقوع ، وإما عدمه يف زمن واحد : بالشرط الثاين ، وهو عدم الوقوع ، ألن الطالق املعلق مشروط بأحد أمرين 

  .وال ميكن احلكم بالوقوع القبلي استناًدا إىل الشرط األول ، وهو الوقوع ، للزم الدور - بليمستند إىل زمن واحد ق
لو وقع فيه لوقع قبله ، : وأما الوقوع يف ذلك الزمان القبلي مستنًدا إىل عدم الوقوع ؛ فال حمال فيه ؛ إذ ال ميكن أن يقال 

  ا عقب التعليق ، أو على القبلية اليت تستعقب الطالق ؟ألن إمنا حيمل القبيلة على القبلية املتسعة ، اليت أوهل
مل ميكن وقوع الطالق قبله ؛ ألنه يكون سابًقا على التعليق ، وحكم التعليق ال يسبقه وهذه فائدة : فإن كان األول 

  .فرضنا التعليق على التطليق ونفيه بكلمة واحدة
تناًدا إىل الشرط األول ؛ ألنه كما تتقيد القبلية القريبة بالنسبة إىل مل يكن أيًضا القول بالوقوع قبله اس: وإن كان الثاين 

الشرط الثاين كذلك تتقيد بالنسبة إىل الشرط األول ، فال يكون على تقدم الوقوع ، على ذلك الزمان دليل ، وال له 
قائل ؛ بل ألن التعليق بالعدم موجب ، هذا كله إذا كان التعليق بالنقيضني ، وأن ما تعلق بالنقيضني واقع كما تومهه ال

وأنه ال مانع منه وال استحالة فيه حىت لو انفرد التعليق بالعدم كان كذلك فال أثر للتعليق معه على املوجود ، وإن وقع يف 
  ".انتهى"فرض املسألة ، فافهم ذلك 

الغرض منه ، وكتبته يف الطبقات وذكر بعده كالًما طويًال إال أنه مل يتمه ، فرتكت كتابته ، واقتصرت على هذا حلصول 
  .الوسطى يف ترمجة ابن دقيق العيد

والشيخ اإلمام وقف على هذه الطبقات ، وعلى ترمجة ابن دقيق العيد نفسها ، وقرأ ما كتبته من خطه هنا ، وسكت 
ه الزًما للنقيضني وليس  ، وقال هو جعل" شرح املنهاج"عليه ، مث رأيته بعد موته رمحه اهللا ذكر املسألة يف باب الوكالة من 



  .يصري الزًما ؛ ألن املانع من وقوعه مينع اللزوم 1]للنقيضني[كل ما جعله الزًما 
_________  

  ".ب"سقط يف  1
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اندفع يف حنو ما ذكره ،  مث. وإذا صححنا الدور فهو مانع من وقوع الطالق معلًقا ومنجزًا ؛ ألنه يؤدي إثباته إىل نفيه
  .من الفرق بني احتاد الزمان وتعدده وتراخي أحد التعليقني عن اآلخر ، واتساع القبيلة - هنا

وفيما قاله نظر ألنا : "يف كتاب النكاح ونسبها إىل ابن دقيق العيد نفسه ، ومل يزد يف تعقبه على أن قال -وذكرها أيًضا 
األول ؛ وإمنا يكون الطالق الزًما للنقيضني إذا علقه على كل منهما بكلمة واحدة  مننع صحة التعليق الثاين إذا صححنا

  ".انتهى"
أن ما قاله الشيخ تقي الدين ال يندفع به الدور ؛ ألنه لو وقع الطالق مبا أخذ به من التعليق لزم وقوع الثالث : وحاصله 

إن : ور باق حباله ، خبالف ما لو مجع بكلمة واحدة فقال قبله بالتعليق األول ، ومىت وقعت مل يقع بالثاين شيء ، فالد
ملا قرره ، ". إنه لو وقع لوقع قبله: طلقتك فوقع عليك طالقي أو مل يقع ؛ فأنت طالق فإنه يقع ، وال ميكن أن يقال فيه 

بالعدم ، حىت لو  إن احلكم بالوقوع فيما فرضه هو ، ليس لكون الطالق معلًقا بالنقيضني ؛ بل ألجل التعليق: مث قال 
  .إن طلقتك فلم يقع فأنت طالق ثالثًا وقع الثالث: جترد التعليق بالعدم فقال 

  .هذا وجه كالمه ذكرته لتعقده على بعض الناس وليس بعده يف النفاسة شيء
؛ فلم وقد وقفت على كالم لبعض الناس حسبته هو األمر املستسهل عند الشيخ اإلمام ، وما وراءه ال يستحق أن يذكر 

برهان الدين بن  1]اإلمام[قال الشيخ . ال بأس بذكره ليستفاد: أحب أن أذكره ، ففي كالم الوالد كفاية ، مث قلت 
يف اجلواب عما ذكره ابن دقيق العيد بعد االعرتاف بأنه دار بني الفقهاء ومل يذكر فيه شيء مفيد ، ال نسلم أن - الفركاح 

، وكيف يكون ذلك مقتضاه وهو مستحيل ؛ فإنه لو وقع القبلي مل يقع املنجز ، التعليق األول مقتضاه وقوع القبلي 
  .وحينئذ يكون قد وقع املعلق بدون وجود املعلق عليه ، فوقوع املنجز يستلزم عدم وقوع القبلي ال وقوعه

  .وقوع القبلي 2]وقوع املنجز لعدم[لفظ التعليق اقتضى ما ذكرناه من استدعاء : فإن قلت 
  العكس إمنا هو كالم تقدير تصحيح الدور ، ومىت قلنا" هذا"وذلك ألن قلت ال 

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"سقط يف  2
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  .بصحته فمعناه أن لو وقع هذا املنجز للزم منه احملال وما لزم منه احملال حمال
يلزم منه امتناع وقوع املنجز واملعلق مجيًعا ، ال أنه يستلزم وقوع القبلي  - حيح الدورعلى تقدير تص-فحينئذ التعليق األول 

  .على تقدير وقوع املنجز
فمقتضاه وقوع القبلي على تقدير وقوع املنجز ، وهذا ليس مبستحيل مبجرده ولكن وقوع القبلي على : وأما التعليق الثاين 

دم ؛ فإن الكالم إمنا هو على تقدير تصحيح الدور املتقدم ، وحينئذ تقدير عدم وقوع مستحيل للدور الصحيح املتق
  .يستحيل وقوع القبلي على تقدير عدم وقوع املنجز ألنه لو وقع قبله الثالث ، ولو وقع الثالث مل يقع

ا جعله شرطًا ال يقع الطالق ؛ ألنه إمنا يتحقق م 1]أنه[أنت طالق اليوم إن مل أطلقك اليوم فعند ابن سريج : قال : فرع 
يقع يف آخر حلظة من : للطالق مبضي اليوم ، وإذا مضى اليوم مل يبق وقت الوقوع ؛ فال يقع وقال الشيخ أبو حامد 

اليوم ، ألن الشرط عدم التطليق يف اليوم ، والتطليق لفظ يقع يف زمان حيتمله ، فإذا مل يبق من الزمان ما يتسع للتطليق 
 2]والشرط واجلزاء[الطالق ، والوقوع حكم الشرع وال يستدعي زمانًا يستدعيه التطليق ، فقد حتقق الشرط حينئذ فيقع 

  .ال يتصور اجتماعهما
: لفظ اليوم اسم زمان ممتد من الفجر إىل الغروب ، وهو صادق على كل جزء من أجزاءه ؛ ففي اإلثبات إذا قال : قلت 

  .ليوم ، كذا يقع يف أول جزء منهأنت طالق ا: أنت طالق اليوم ، ولنفرض ذلك فيمن قال 
لكونه نكرة يف سياق النفي ، حىت تغرب مشس ذات اليوم ، فلما -إن مل أطلقك يوم كذا ال يصدق : ويف النفي إذا قال 

  3هذا منه: جعل عدم الطالق يف ذلك اليوم موقًعا للطالق فيه آل ذلك إىل التناقض ؛ فإما أن يقال 
ي ابن سريج أو يقال أمكن أن حيمل قوله قوله إن مل أطلقك على العموم الذي ال يتم رأ 4]وهو[متدافع فال يقع شيء 

يصدق جبزء منه كما قلنا ، خبالفه - إال بتمام اليوم وقوله فأنت طالق على الوقوع يف جزء منه لكون اطالق ، يف اإلثبات 
  وانقراض مجيع اليوم[ليوم بغري طالق يف النفي ، فاملعلق الطالق يف جزء من أجزاء هذا اليوم إذا انقرض مجيع ا

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  .تقدمي وتأخري" ب"يف  2
  ".ب"سقط يف  3
  .وهذا" ب"يف  4

  399|  74: صفحة 
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  .يوجب أن ال يقع طالق ، وعدم وقوع الطالق يوجب أن يقع لوجود الصفة 1]بغري طالق

مد وما فعله نظري ما يقال يف تارك الصالة أنه يقتل إذا خرج وقتها عن صالحية األداء ، فجمع بينهما الشيخ أبو حا
مل يبق منه ما يسعها أداء كما مل يبق " إذا"دخوله يف القضاء ؛ ألنه يف ذلك الوقت حمقق أنه أخرجها عن وقتها ، : وقيل 

إن مل أطلقك يف هذا الزمان فأنت طالق فيه : "قوله من هذا اليوم ما يسعها تطليًقا ، فوسعها طالقًا ، فأمكن أن حيمل 
  .، ويعين بزمان الطالق غري زمن عدمه ، فال تناقض ، ويتجه الوقوع كما قال الشيخ أبو حامد

  .يقع بعد مضي حلظة من أول اليوم فإن اللحظة األوىل صدق فيه أنه مل يطلقها اليوم: أن يقال  2]لكن[إال أين أقول 
  .طالق اليوم يستدعي مجيعهعدم ال: فإن قلت 

  .ال نسلم ، أال ترى أنه لو علق الطالق على اليوم الكتفى بأوله: قلت 
  .ذلك ألنه إذا وقع يف أوله كان واقًعا يف مجيعه: فإن قلت 

هنا إىل محل اليوم على بعضه خشية على الكالم من التهافت ؛ فال يكون وقوع الطالق ، -لعل الضرورة تلجئ : قلت 
  .الفرع ، الزم النقيضني يف هذا

  .طلقت-ومضى زمان ميكنه أن يطلق فلم يطلق  3]فأنت طالق[إن تركت طالقك : ولو قال 
وإن ختيل أن كيف يقع الطالق مع تركه - إن سكت عن طالقك ذكرمها الرافعي وال إشكال فيهما : لو قال : ومثله 

  .والسكوت عنه
مل أطلقك  4]إن[؛ وإمنا هو صفة لطالق يقع عقيبه فهو كما لو قال  أن زمن السكوت والرتك ال طالق فيه: فاجلواب 

  .ويكون زمان الطالق عقب زمان عدمه" فإنا تطلق"فأنت طالق ، ومضى زمان ميكنه أن يطلق فلم يطلق 
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  .ميكن" ب"يف  2
  ".ب"سقط يف  3
  .إذا" ب"يف  4
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  األشباه والنظائر
  ول مخسةأص

  .أي فرق بني هذه الصور الثالث: فإن قلت 
إن سكت أخص منه وهو استحضار الطالق - عدم الطالق ، ويف  - يف إن مل أطلقك-يظهر يل أن املعلق عليه : قلت 



  .، مسكوتًا عنه فكأنه أحضره يف ذهنه وأعرض عنه
  .ادر إىل فهميأخص من السكوت ، وهو استحضاره مث فعل الكف عنه كذا يتب - إن تركت- ويف 

املعلق عليه ، يف إذا مل أطلقك وصف عدمي ، ويف إن تركت وإن سكت ، وصف وجودي ، ويوضحه : ولك أن تقول 
  ".إن"أنه إذا مضت حلظة وهو تارك أو ساكت تطلق ، وإن كان قد علق بصيغة 

امتد مدة العمر ؛ فلو " أطلقكإن مل "وجاء هذا من كون الوصف وجوديًا مطلًقا ، يصدق بصوره ، بدليل أنه لو قال ، 
وإن تركت طالقك سواء ؛ فلما افرتقا حكًما دل على الفرق " إن مل أطلقك"وصًفا عدميًا لكان -تركت أو سكت : قال 
  .معىن

ومما يوضح لك : إن الفور مستفاد من صيغة إذا ، وإذا ظهر هذا الفرق فأقول  1]تقول" [إذا مل أطلقك"وكذلك يف 
كما قالوه . أنه لو يكن تركت ، ينبغي أن يقع يف األول إذا مل يطلق"  أطلقك وإن تكرت طالقكإذا مل"الفرق بني 

  .نظر 2]فال[
منه يف زمن عدم التطليق ما ذكرناه من اإلعراض عن الطالق وفعل الكف  3]يتوجه[وأما يف السكوت والرتك فينبغي أن 

الطالق مل يسمع منه إرادة دفعه املخالفة للظاهر ] تسبب[نصب وكأم إمنا مل يذكروا ذلك ألنه ملا . عنه لتوجد الصفة
  .ألن الظاهر أنه لو أعرض أو كف تطلق ألن اإلعراض عن الطالق قد صار سبًبا للطالق

ولكن يف هذا نظر ؛ ألن الطالق إذا كان واقًعا على التقديرين فال فائدة يف الطالق عند اإلعراض وإمنا يظهر هذا لو 
أو سكت عن طالقك فأنت طالق ثالثًا أو ثنتني ؛ فإنه يكون اإلعراض عن أصل الطالق موقوًعا ألكثر إن تركت : قال 

  طلقت ملا عرضت لتدفع عنك الزائد عن الواحدة ؟. هال: من طلقة ، فيقال 
لق عليه ما ولكن يف هذا نظر ؛ أال ترى أنه لو قال عقب هذا التعليق أنت طالق طلقت املنجز ال ذاك املعلق فدل أن املع

  ذكرناه فليتأمل ما حررته من البحث وبه ظهر أنه ليس
_________  

  .لقول" ب"يف  1
  .بال" ب"يف  2
  .يوجد" ب"يف  3
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  األشباه والنظائر
  أصول مخسة

عليك طالقي  إن مل يقع: الطالق يف شيء مما ذكرناه الزم النقيضني ؛ إمنا األشكال ويسببه سيقت هذه املسائل إذا قال 
  .ينبغي أن ال يقع ، وإن كان طالقها الزم النقيضني: اآلن فأنت طالق اآلن ذا أقول 

. أنت طالق حني ال أطلقك ومل يطلقها عقيبه: وقد يعارضين معارض مبا نقله الرافعي عن إمساعيل اليوشنجي أنه لو قال 



  .يقع الطالق يف احلال
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .سيدنا حممد وآله وصحبه والتابعني قال مصنفه ، سقى اهللا عهده صوب الرمحة والرضوان اللهم صل على
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  األشباه والنظائر
  مدخل

  : مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية 
أنا مل أعلم أنا لنا يف أصول الفقه مصنفات اشتملت على قدر كبري من الفروع املخرجة على األصول ، من نظره عرف 

  : نسبق إليه ، ومن أحاط مبا يف كتبنا األربعة وهي 
واألجوبة على األسئلة اليت " مجع اجلوامع"و" املختصر املسمى"و" شرح منهاج البيضاوي"و" شرح خمتصر ابن احلاجب"

نا مشريًا وحنن نذكر ه" من ذلك"من الفروع املخرجة على األصول أحاط بسفر كامل " منع املوانع"أوردت عليه املسمى 
مبا ينبغي أن يدخل يف األشباه والنظائر ومما بعضه غري مذكور يف كتبنا املشار إليها ونورده على ترتيب مجع اجلوامع 

  مستعينني باهللا متوكلني مصلني على نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم
  : أصل 

طلبه ، فيشمل معهما املندوب واملكروه وهذان  :التكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة ومن مث خيتض بالواجب واحملرم ، وقيل 
  : القوالن ألئمتنا وسكلت احلنفية طريق سبيل آخر فقالوا 

التكليف ينقسم إىل وجوب أداء وهو املطالبة بالفعل إجياًدا أو إعداًما سواء خصصنا تلك املطالبة باحلكمني أم قلنا 
ا ذا القسم من الوجوب اشتغال الذمة بالواجب وإن مل يصلح بدخول األربعة ، وإىل وجوب يف الذمة سابق عليه ، وعنو 

صاحب الذمة لإللزام كالصيب إذا أتلف مال إنسان فإن ذمته تشتغل بالعوض مث إمنا جيب األداء على الويل ، وزعموا أن 
  .استدعاء التكليف األول عقًال وفهًما للخطاب األول ، خبالف الثاين

  .اب والثاين من األسبابواألول يتلقى من اخلط: قالوا 
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  األشباه والنظائر
  مدخل
  .فمستغرق الوقت بالنوم يقضي الصالة مع ارتفاع فلم التكليف عن النيام: قالوا 
ولكن ملا كان الوجوب مضافًا إىل أسباب شرعية دون اخلطاب وجب القضاء ، كذلك فطردوا ذلك طرًدا عاًما يف : قالوا 



  .قوبات وزعموا أن سبب وجوب الصالة الوقت والصوم الشهر ، وهلم جرًاالعبادات والع
ال جيب على انون إذا أفاق القضاء : فليت شعري من هذه سبيله مل مينع وجوب زكاة مال الصيب وأما علماؤنا فقالوا 

  .ألن الوجوب باخلطاب ال باألسباب
مل نوجب على الصيب شيًئا وإمنا أوجبنا يف ماله : ال الصيب قلنا فإن قالوا لنا ؛ فأنتم حينئذ أحق منا بعدم وجوب زكاة م

والشارع نظر يف الزكاة إىل األموال ال إىل أصحاا ، ومن أمعن نظرة يف السنة وجد األحاديث مشحونة بذلك كقوله عليه 
  .1السالم يف أربعني شاة شاة وقوله عليه الصالة والسالم إن يف املال حًقا سوى الزكاة

  .سألة مآخذ غري ما ذكرناهوللم
  : فائدة 

  .وخالف األوىل 2]واملباح[الصحيح عندي أن األحكام سنة الواجب واملندوب واحلرام واملكروه 
إذا دخل أحدكم املسجد : "وافرتق خالف األوىل مع املكروه اختالف اخلاصني ، فاملكروه ما ورد فيه ي خمصوص مثل 

  .3"فال جيلس حىت يصلي ركعتني
ف األوىل ما ال ي فيه خمصوص كرتك سنة الظهر ، فالنهي عنه ليس مبخصوص ورد فيه ؛ بل من عموم أن األمر وخال

ليسا ًيا عن الضد وال مستلزًما ، لعموم النهي : بالشيء ى عن ضده أو مستلزم للنهي عن ضده ، وعند من يقول 
  وقد فرق. عن ترك الطاعات
_________  

، وقال هذا حديث إسناده ليس بذاك وأبو " 660 - 659"كتاب الزكاة حديث   49 - 48/ 3أخرجه الرتمذي  1
محزة ميمون األعور يضعف وروى بيان وإمساعيل بن سامل عن الشعيب هذا احلديث قوله ، وهذا أصح وأخرجه البيهقي يف 

  ".1789"، كتاب الزكاة حديث  570/ 1وابن ماجه  84/ 4السنن 
  ".ب"سقط يف  2
" 444"باب إذا دخل املسجد فلريكع ركعتني / الصالة 537/ 1البخاري . ه من رواية أيب قتادة السمليمتفق علي 3

/ 1، وابن ماجة يف السنن " 714/ 69"باب استحباب حتية املسجد بركعتني / يف صالة املسافرين  495/ 1ومسلم 
  .واللفظ له 323
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  األشباه والنظائر
  مدخل

  .1]يف مسائل[خالف األوىل واملكروه  األصحاب بني
  .وقيل مكروه 2]صوم يوم عرفة للحجاج خالف األوىل: [منها 

نفض اليد يف : مكروه ، وقيل خالف األوىل ومنها ". بغري عذر"اخلروج من صوم التطوع أو صالته بعد التلبس : ومنها 



  .الوضوء مباح وقيل مكروه وقيل خالف األوىل
  .3إن مل نقل تفطر خالف األوىل ، وقيل مكروه حجامة الصائم: ومنها 
  .4مكروه: تفصيل أعضاء العقيقة خالف األوىل ، وقيل : ومنها 
  .تكره: وحنوها خالف األوىل ، ورمبا قيل  5]الدور[عمارة : ومها 
  : غري طست قال يف البحر  6]من[غسل املعتكف يده يف املسجد : ومنها 

  .مكروه وقيل خالف األحسن
  .صلوات اهللا عليه ، وقيل خالف األوىل: يكره أن يقال لواحد غري األنبياء  :ومنها 
  .إذا كان موضع اإلمام أعلى من موضع املأمومني ومل يرد تعليمهم أفعال الصالة فخالف األوىل ، وقيل مكروه: ومنها 
ورة فحرام ، وأما غريها بال حاجة ال ينظر غاسل امليت من بدن امليت إال قدر احلاجة من غري العورة ، أما الع: ومنها 

  .فمكروه وقيل خالف األوىل
األصح يستحب ترت التنشيف يف الوضوء ، وقيل التنشيف مستحب وقيل مباح ، وقيل مكروه ، وقيل مطلًقا : ومنها 

  .الصيف 7]زمن[وقيل يف 
  .النثر األصح خالف األوىل ، وقيل يكره ، وقيل يستحب: ومنها 
مكروه ، وقال النووي خالف األوىل ، وأتقضى كالم الرافعي أنه : بال عذر ، قال الشيخ اإلمام  الشرب قائًما: ومها 
  .مباح

  إن الصحة هي نفس: وال أقول " املعىن بصحة العقود ترتب آثارها عليها: "مسألة 
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  .مكروهة" ب"يف  3
  .مكروهة" ب"يف  4
  .الندور" ب"يف  5
  .يف" ب"يف  6
  ".ب"سقط يف  7
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  األشباه والنظائر
  مدخل

ملا قررته يف منع املوانع وتكلمنا هناك على املبيع يف زمن اخليار وحبثنا مع الشيخ اإلمام مبا ال : ترتب األثر كما قال غريي 



  .ه بفتح مغلق أذهاننانطيل بإعادته فرمحه اهللا وجزاه عنا خريًا ، فهو الذي فتح لنا باب جمادلت
لو أقر حبرية امرأة يف يد الغري مث قبل نكاحها ممن هم يف يده ، وهي تدعي رقها قال : ونتكلم هنا على فرع عجيب 

فهذا عقد صحيح مل يرتتب عليه أثره ، وهو على من جعل : قلت . مل حيل له وطؤها ولصاحبها املطالبة باملهر: الرافعي 
وقد خيتلف املعلول عن علته ملانع ، وأما من  1]ل منه علي ألين أنا أجلعه علة ترتب األثرأشك[الصحة ترتب اآلثار 

أن يكون هذا العقد صحيًحا غري صحيح ، وهو حمال غري أن يف - جيعله نفس الرتتيب فقد لزمه إن وافق على هذا الفرع 
احلل ، وليس فيه  3]ألنه: [ يصح ، قال إشكاًال ، ومن مث ذهب الشيخ اإلمام رمحه اهللا إىل أهه ال 2]نفسه[الفرع 

افتداء ، واملهر غري مقصود يف النكاح ؛ خبالف األجرة يف اإلجارة ، وفصل النووي بني أن يقر بأن اليت هي يف يده 
  .أعتقها ومل يكن هلا عصبة فيصح تزوجيه ؛ ألنه إما مالك وإما موىل حرة أو ال فال يصح

صح أيًضا إال أن يكون ممن حيل له نكاح األمة ألن أوالدها يسرتقون كأمهم ، وأقول قد وقال الشيخ اإلمام ينبغي أن ال ي
يقال ال يصح وإن حل له نكاح األمة ألنه ال يدري أيطؤها بعقد نكاح احلرائر أو اإلماء خترًجيا من نظريه يف األمة إذا 

حيل له نكاح هذه األمة وإن كان غري خائف :  يف هذا الفرع: اشرتاها زوجها هل حتتاج إىل استرباء ؟ وقال املاوردي 
  .العنت وواجد طول حرة

لو اتفق الغاصب واملغصوب منه على أن املالك يأخذ عن قيمة احليلولة جارية وعضوها الغاصب له ، جاز ، : فرع آخر 
  وهل جيوز وطؤها ؟
وإال ؛ ففيه تردد هل يكون ملًكا تاًما مسلطًا  ال ميلك القيمة مل جيز ،: إن قلنا " تفقًها من عند نفسه"قال ابن أيب الدم 

  على الوطء ؟
من الزم امللك حل  4وحكى الشيخ اإلمام هذا التفقه يف شرح املنهاج وسكت عليه ، وهذا الفرع ليس كالذي قبله ؛ ألنه

  الوطء ، خبالف عقد النكاح ، فإن مقصوده
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  ".ب"سقط يف  3
  ....ألنه ليس من " ب"يف  4
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  مدخل

الوطء ، مث ما ادعاه ابن أيب الدم من أنه مل يصادف هذا الفرع منقوًال لعله كالم من مل يقف على كالم املاوردي فيما إذا  
امللك إذا كان املوضع جمهوًال  كان موضع املغصوب معلوًما أن املالك ميلك القيمة ملًكا مستقرًا ، وحكى يف استقرار



  .وجهني
وقضية استقرار امللك حل الوطء ؛ غري أن يف قول القاضي احلسني أن املالك ميلك القيمة ملك فرض ، ألنه ينتفع 

  .على حكم رد العني ما قد ينيب على أنه ال جيوز الوطء كما يف الفرض 1]به[
  :  2مسألة

  .حقيقة يف احلال" كفعيل وحنوه"ائر األمساء واملشتقة اسم الفاعل واملفعول والصفة املشبهة وس
زيد ضارب أو مضروب ، فهو حقيقة يف : ونعىن باحلال حال تلبس الفاعل وحنوه واتصاله باملعىن املشتق منه ، فإذا قلت 

يزيد  حال اتصاف زيد بالضاربية أو املضروبية سواء كان متصًفا به يف وقت إطالقك اللفظ أم مل يكن بل سواء كان
حقيقة يف كل متصف  3}الزانَِيُة َوالزاِين فَاْجِلُدوا ُكل َواِحدٍ {: موجوًدا وقت إطالقك أم مل يكن أال ترى أن قوله تعاىل 

  .بالزنا وإن كانت اآلية قدمية موجودة من قبل أن خيلق اهللا الزناة ، ونزوهلا سابق على الزناة احملكوم عليهم حبكمها
ِإن اْلُمتِقَني {: اإلشكال أطال الشيخ اإلمام يف تقديره وحتريره يف تفسريه يف الكالم على قوله تعاىل وهذا فصل معروف ب

وذكر ما شذ به أبو العباس القرايف وذهب إليه من أن املؤمن إمنا هو حبسب إطالق اللفظ وما أورده  4}ِيف َجناٍت َوُعُيونٍ 
ا جمازًا فيمن اتصف بالصفة قبل نزوهلا ، وما أجاب به ، ومل نرفض كالمه رأًسا على نفسه من لزوم أن تكون اآلية ونظائره

؛ فمن أراد من أهل الفهم والتحقيق أن يهذب نفسه ويروضها حىت تصغر عنده ، فلينظر هذا الفصل من كالم ذلك 
ال االتصال ، وأنه ال يعرض احلرب لريى النجم كيف يسري يف مساء التحقيق ، وحاصل اختباره ما ذكرته من أن االعتبار حب
  له الزمان البتة ؛ وإمنا يقع الزمان تبًعا ، فال يدل ضارب على غري شخص متصف باملصدر

_________  
  .ا" ب"يف  1
  ".ب"سقط من . وجزم به املاوردي يف احلاوي: مسألة اسم الفاعل إىل قوله : من قوله  2
  ".2"النور  3
  ".17"الطور  4
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  .املشتق منه ؛ وذلك هو مدلول األمساء كلها ، فإذا مل يدل على الزمان األعم مل يدل على األخص بطريق األوىل
  .؟ ، ولوال الداللة على الزمان ملا فهم هذا" أنه ضارب يف احلال" زيد ضارب: "فمن يفهم من قولنا : فإن قلت 

هذا حجر ، ففهم منه احلال أيًضا مع كون احلجر ال يدل : من ؛ أال ترى أنك تقول ليس ذلك لداللته على الز : قلت 
  .على الزمن ، بل ملا سنذكره

  .اسم الفاعل يدل على الفعل ، والفعل يدل على الزمان ، والدال على الدال دال: فإن قلت 



املعترب يف داللة االلتزام اللزوم : ونقول إن اسم الفاعل يسلب الداللة على الزمان ، : يكفيك أوًال قول النحاة : قلت 
الذهين ، وهو ممنوع هنا ، وبتقدير تسليمه ال يضر ، ألن املعىن مطلق الزمان ال خصوص زمان معني من ماض أو حال 

  .أو استقبال ، والفعل يدل على خصوص الزمان ؛ فليس كاالسم
  .1]زمن ماض[أخربمت أنه حقيقة يف احلال ، واحلال : فإن قلت 

إمنا مدلوله متصف بالفعل كما قدمناه حاضرًا كان أو ماضًيا أو مستقبًال بالنسبة إىل زمن اخلطاب وهذا املدلول : قلت 
مركب يفيد االتصاف بالفعل ؛ فمىت مل يكن لذلك الفعل وجود فال يصح إطالق اللفظ عليه لعدم مدلوله ، ومىت 

 ، وإطالق اسم الفاعل عليه حقيقة ، ألنه استعمال اللفظ يف اتصف بالفعل يف زمان بقي ذلك الزمن املدلول حاصًال 
مدلوله وإطالقه قبل حصوله باعتبار توقع حصوله جماز ، ألنه يف غري موضوعه ، ألنه ملا وضع املركب من جزأين 

  .موجودين أحدمها الفعل ، وليس هنا ذكر إطالقه بعد حصوله على املختار
ت اخلطاب ، بل إىل وقت املعىن املقتضي لالشتقاق ؛ وإمنا تطرقت للحقيقة وااز وهذا التقسمي ليس بالنسبة إىل وق

البتة من جهة اإلطالق على املوضوع وعلى غري املوضوع ، فموضعه هو املركب وقت الرتكيب ؛ فإن أريد كان حقيقة وإن 
  واخلالف: "مام مل نتكلم به يف ذلك الوقت وإال فمجاز فإن تكلم به يف ذلك الوقت قال الشيخ اإل

_________  
  ".ب"سقط يف  1
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راجع إىل أن حالة اقرتان الفعل بالشخص هل هي شرط من املدلول ؟ وال صحيح اشرتاطها بضرورة الرتكيب ، فلذلك 
فظ موضوع للمركب ، وحقيقة املركب اعترب احلال ، وليس ذلك معتربًا ، لكون الزمان مأخوًذا يف موضعه ، ولكن ألن الل

: عقًال تستدعي وقت الرتكيب ؛ فكان ذلك الزمان شرطًا لوجود املدلول املصحح لالستعمال احلقيقني فهذا معىن قولنا 
إطالق اسم الفاعل باعتار احلال حقيقة أي أنه مقصود به احلال اليت وجد مدلوله فيها وهي حال قيام املعىن به إذا عرفت 

إذا قال القاضي : لى اخلالف يف أن اسم الفاعل حقيقة يف احلال جماز يف املاضي أو جماز فيهما مسائل منها هذا فع
لو قال أنا : املعزول امرأة القاضي طالق ففي وقوع الطالق عليه وجهان يف فروع الطالق عن أيب العباس الورياين ومنها 

  .أقر لالستقبالمقر مبا يدعيه كان إقرارًا خبالف أنا أقر لصاحبه 
وسكت " لو وقف على سكان هراة نغاب واحد سنة ومل يبع داره وال استبدل ا مل يسقط حقه: "قال العبادي : ومنها 

  .عليه الرافعي والنووي
لو حلف : "فإن قلت سكان مجع ساكنن وهو اسم فاعل وحقيقيته احلال ، والغائب غري ساكن ، بدليل قول األصحاب 

بل هو عنده ساكن وإن غاب واملسكن يستند إليه ؛ : قلت " يف احلال مل حينث ولو بغري نية التحولال يسكنها فخرج 



  .وال باع وال استبدل وحلف ال يسكن فخرج يف احلال: فيقال مسكن فالن ، ولذلك قال 
ملضاي ساعة إن كان سكن يف ا. إذا حلف ال يدخل مسكن فالن فدخل ملًكا له ال يسكنه ، فأوجه ؛ ثالثها: ومنها 

  .حنيث ، وإال فال
: فقال -يف فتاوى القاضي احلسني أنا أبا عاصم العبادي سئل عن رجل له ثالثة عبيد ، وال عبيد له وساهم : ومنها 

أحد عبيدي حر مث قال أحد عبيدي حر ؛ فأفىت بعتق الكل ، ولو قال أحد هؤالء ، مل : أحد عبيدي حر ، مث قال 
  .يعتق إال واحد

  ".ؤالء"لفظ العبيد خيتص باململوك ، خبالف فرق بأن 
يقتضي أن يكون له " أحد عبيدي حر: "ال يعتق إال واحد ، ألن قوله ثانًيا : "وأن القاضي احلسني قال يف املسألتني 

  .عبيد وليس له إال عبدان
عىن املاضي ، فيكون مب" عبيد"ونظر القاضي دقيق ؛ غري أن العبادي لعله نظر إىل إطالق فعيل ، وهو لفظ : قلت 

  استعماله جمازًا ، ألن أقل اجلمع ثالثة ، وال بد أن تكون
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فإن تعاقبت اجلمل لفظصا " مث"صورة املسألة أن يرتاخى الزمان بني الكالمني كل مجلة للتأسيس ، وعلى ذلك دل لفظ 
  .وقد التأكيد تعني أن ال يعتق إال واحد

  .أنت طالق" : ثالث مرات: "ولو كان له أكثر من ثالثة أعبد ، فإن أطلق فيتخرج الكالم فيه فيما إذا قال 
  : مسألة 

ظهر لك مبا حققناه يف املسألة قبلها أن الفاعل ال بد أن يكون حبيث يقوم به الفعل مث إطالقه حالة القيام حقيقة قبلها 
ال يشتق اسم الفاعل "بد يف كل حال أن يكون حبيث يتصل بالفعل ، ومن مث جماز ، وكذا بعدها على الصحيح ، فال 

وخالفت املعتزلة يف ذلك فراغمت اللسان وخالفت صريح القرآن ، وأتت يف مسألة الكالم ". من شيء وافعل قائم بغريه
  : بعظيمة يف األديان ، واملسألة تذكر يف أصول الدين وأصول الفقه ، وعليها مسائل 

حينث فيهما ، : حلف ال يبيع أو ال حيلق رأسه فأمر غريه ، فاألصح ال حينث ؛ إذ ليس ببائع وال حبالق ، وقيل  :منها 
  .وقيل يف احلالق فقط للعادة

  : تنبيه 
فيكون "إذ ثبت أن اسم الفاعل حقيقي يف احلال وتعذر احلمل على احلقيقية ؛ فقد يدور األمر بني املاضي واملستقبل 

  ".ملاضي أرجح ما مل يتعني املستقبل بدليل ، ألن استعماله مبعىن املاضي أقوى منه مبعىن املستقبلاحلمل على ا
وقد يدور بني ماضيني ، فعلى أيهما حيمل ؟ أعلى أقرما زمانًا ؟ أم على أبعدمها ؟ أم يستويان ، ألن كال : فصل 



  منهما ماض ؟
  .احلمل على أقرما إىل حال احلقيقية زمانًاكالًما ، والذي يرتجح عندي " يف هذا"مل أر ألحد 

  .ويظهر أثر هذا يف مسألة حسنة إذا قررا لك نظرات هنا إىل أمثاهلا
هذا اللفظ رواية " أميا رجل مات أو أفلس فصاحب املتاع أحق مبتاعة إذا وجد بعينه: "قال صلى اهللا عليه وسلم : فأقول 

ئع إىل عني ماله عند إفالس املشرتي حًيا كان أو ميًتا ، ومن بينة احلنفية عليه ، واحلديث عمل به يف رجوع البا 1الشافعي
  صاحب املتاع: "قوهلم 

_________  
يف  1194/ 3ومسلم " 2405"باب إذا وجد ماله عند مفلس / يف االستقراض  62/ 5متفق عليه البخاري  1

  .1559/ 24باب من أدرك ما باعه عند املشرتي / املساقاة
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  .فليحمل على املفلس عنده عارية أو وديعة أو غصب ، فصاحبه أحق به" حقيقة يف احلال
  ".وإال فصاحب املتاع حقيقة هو املفلس ، ألنه املالك اآلن ، فال يرد إىل بائعه إال بدليل: "قالوا 

  .وهذه شبهة ضعيفة من وجوه
هذه قرينة أن مراده بصاحب املتاع البائع ال املشرتي ، وقد " إذا وجده: "هللا عليه وسلم قوله يف لفظ النيب صلى ا: منها 

شهد هلذا لفظ صحيح مسلم يف الرجل يعدم إذا وجد عنده املتاع ومل يعرفه أنه لصاحبه الذي باعه ، ووردت ألفاظ 
  .أخرى صرحية يف أن املراد بصاحب املتاع الذي كان صاحبه ال املفلس

عليهم يف محلهم صاحب املتاع على املعري واملودع وصاحب العني املغصوبة بثالثة " التعليقة"رد الشيخ أبو حامد يف  وقد
  .أوجه

واإلفالس فيما محل اخلرب عليه ليس شرطًا : "أنه صلى اهللا عليه وسلم جعل اإلفالس شرطًا يف كونه أحق ، قال : أحدها 
  .املغصوب منه واملودع واملعري أحق بعني ماله أفلس من يف يده أو مل يفلس" ايف األحوال كله"يف االستحقاق ، ألن 

  .وفيما ذكروه من الصور هو أحق به وجده بعينه أو متعريًا بنقصان أو زيادة" إذا وجده بعينه: "أنه قال : والثاين 
وه يف الصول حق باجلملة أفعل تفضيل يقتضي االشرتاك يف األصل ، وليس للمفلس فيما ذكر " أحق"لفظ : والثالث 
  .الكافية

ولسنا اآلن للمسألة اخلالفية ، إمنا غرضنا أنه إذا ثبت من أصولنا أن صاحب املتاع املعىن به هنا البائع ، فلو أن املشرتي 
  باع العني مث اشرتاها ومل يوف واحًدا من البائعني مثنه وأفلس فأي البائعني أحق ؟

  به ، أم يشرتكان نصفني ؟األول لسبق حقه ، أم الثاين لقر 



  "].احلاوي"فيه وجوه ألصحابنا أرجحها عندي الثاين وهو ما ذكره اإلمام يف النهاية أنه القياس ، وجزم به املاوردي يف 
  : مسألة 

  .أنزل رتبة الواجب عن الفرض" حيث"الفرض والواجب مرتادفان خالفًا أليب حنيفة 
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  : وهنا كلمتان 
لوال دعوى أيب حنيفة التغاير ملالت نفسي إىل وجوب صالة الكسوف ، ألن األحاديث آمرة ا ؛ حيث يقول : إحدامها 

وظاهر األمر الوجوب ، وعليه دل قول الشافعي رضي اهللا عنه يف  1"إذا رأيتم ذلك فصلوا: "صلى اهللا عليه وسلم 
  .ف عندي ملسافر وال ملقيم وال ألحد جاز له أن يصلي حبالوال جيوز ترك صالة الكسو " : األم"

والعبارتان صرحيتان يف الوجوب ، وإليه ذهب بعض احلنفية ، وحكاه " وال جيوز تركها ملسافر وال ملقيم: "ويف خمتصر املزين 
هم ، ألنا عن صاحب األسرار ؛ غري أن تفرقتهم بني الوجوب والفرض منعت من موافقت - منهم-  2القاضي السروجي

على قطع بأن الشافعي رضي اهللا عنه إن أراد حقيقة الوجوب فال يعين به الوجوب الذي تعنيه احلنفية ؛ إمنا يعين به 
 - الفرض ، مث الفرض ال نعلم أحًدا قال به ، فلم ميكن اإلقدام عليه ، واحتج إىل ركوب الشطط يف تأويل عبارة الشافعي

قال ألن هذه  -وال أحد جاز له أن يصلي حبال: واعتصم هذا القائل بقوله " أكدهاأراد يكره تركها لت: "فمن قائل 
ولو ذهب : العبارة يدخل فيها العبد واملرأة واملسافر ، وهم ال تلزمهم اجلمعة فكيف نوجب عليهم الكسوف ؟ قلت 

ف الكسوف مل يكن مبعًدا ذاهب إىل وجوب الكسوف عليهم دون اجلمعة مفرقًا بتكررها واحلرج يف وجوا عليهم خبال
  .، ومن مث ال يتجه هذا التأويل

ألما ليسا نافلتني ولكنهما واجبان : "مراده فقال يف الكسوفني ما نصه " البويطي"قد أوضح الشافعي يف : ومن قائل 
  .انتهى. وجوب سنة

  ".واجب على كل حمتلم غسل اجلمعة: "كقوله " وجوب سنة"فأراد تأكد األمر ما ، وقوله : قال هذا القائل 
_________  

باب / يف الكسوف  618/ 2ومسلم " 1044"باب الصدقة يف الكسوف / يف الكسوف  569/ 1البخاري  1
  ".901/ 1"الصالة الكسوف 

أمحد بن إبراهيم بن عبد الغين السروجي أبو العباس مشس الدين كان حنبلًيا مث حتول إىل املذهب احلنفي وأشخص من  2
مصر فويل احلكم الشرعي فيها ونعت بقاضي القضاة ، وسروج نسبته إىل سروج بنواحي حران من بالد اجلزيرة  دمشق إىل

  .، تويف يف ربيع اآلخر سنة عشر وسبعمائة
  .91/ 1، الدرر الكامنة  300/ 1الطبقات الكربى 



  .86/ 1، األعالم  50/ 1رفع األصر 
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؛  1]يؤيده[ما " ليسا نافلتني"وظاهر وجوب السنة أن الوجوب ثابت بالسنة ، ويف قوله . وهذا أبعد من األول: ت قل
اهللا للوجوب وأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم للندب ، وهو مذهب يف األصول ضعيف ، فال  2]أمر[إن : إال أن يقال 

مه يف األم غري موضع يشبه الكسوف باملكتوبات وذلك مما يؤيد أعلم يف كالم الشافعي أشكل من هذه العبارة ، ويف كال
الوجوب ، ويؤيد الوجوب أيًضا القاعدة اليت قدمناها يف أوائل هذا الكتاب أن ما كان ممنوًعا لو مل يشرع دلت مشروعيته 

حبيث أكون آمًنا من وركوعان يف كرعة ممنوعان لو مل يشرعا فليدل ذلك على وجوبه ، فلو ذهب إليه ذاهب . على وجوبه
معتصم ؛ ألم يفسرون  3"فيهم"خرق اإلمجاع لقلت به ولكين ال أعرف قائًال به غري ما حكيته عن احلنفية ، وليس 

  .الوجوب بغري ما نفسره ، مث ال يوافقون على تغيري هيئة صالة الكسوف عن بقية الصلوات الثابتة
  فرض العني ال يؤخذ عليه أجرة:  4]تنبيه[

  :  مسائل ومن مث
دينار فصلى أجزأته صالته قاله الرافعي يف كتاب الظهار وكالمه كالصريح  5]ولك[صل الظهر لنفسك : لو قال : منها 

  .يف أنه ال يستحق الدينار ، وهو احلق
ي ، األصح وجوب بذل فضل املاء للماشية ، وأنه ال جيوز أخذ عوض عنه ، وتردد الشيخ اإلمام الوالد يف اآلدم: ومنها 
  ".وفيه نظر: "قال " ينغيب أن جيب العوض ، ألن املعىن يف املاشية تتبع الكأل ، وهو مفقود فيه: "وقال 
ال جيوز استئجار مسلم للجهاد ، ألنه حبضور الصف يتعني ، وعن الصيدالين أنه جيوز ويعطي األجرة من سهم : ومنها 
  .املصاحل
ألن من ثبت له حق ال جيوز أخذ : لو صاحل على مال مل جيز ، قالوا يف وضع اجلذوع  6]اإلجبار[على قول : ومنها 

  .عوض منه عليه
  من تعني عليه قبول الوديعة ، كمن مل يكن هناك غريه وخاف إن مل يقبل: ومنها 

_________  
  .يريده" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  .فيه" ب"يف  3
  .قلت" ب"يف  4
  .ولك علي" ب"يف  5



  ".ب"املثبت من االحتمال ، و " أ"يف  6
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  ".ال جيوز له أخذ أجرة احلفظ ، لتعينه عليه ، وجيوز أخذ أجرة مكاا: هالكها ، قال صاحب املرشد 
ويشهد له ما نقله الرافعي عن أيب الفرج أن الواجب أصل القبول دون إتالف منفعة نفسه ، وجوزه يف احلفظ : قلت 

تؤخذ ، وإهلي : غري عوض ؛ غري أن صاحب املرشد يصرح بأن نفس احلفظ ال تؤخذ عليه أجرة وأبو الفرج يقول  1]من[
  .مييل حبث الرافعي

صداقها ؟ ومن أنقذ  2]ذلك[وخرج ابن الرفعة يف املسألة يف أن من تعني عليه تعليم امرأة الفاحتة هل جيوز أن جيعل 
  .ة ، هل يستحقها ؟ ونظائرمهاغريًقا مع اتساع الزمان لطلب األجر 

واألشبه جواز األخذ . هل تؤخذ عليه أجرة ؟ وإمنا العمل احلفظ: أما أصل القبول فليس عمًال يقابل حىت يقال : قلت 
  .فيه ، وإن تغري كما مال إليه الرافعي

  .تعني األصح جواز أخذ العوض عن تعليم الفاحتة وإن: يستثىن من هذه القاعدة مسائل منها : تنبيه 
  .األصح جاز أخذ عوض الطعام الذي يأكله املضطر: ومنها 
  .إذا دعت الضرورة إىل إعارة الدلو والرشاء وجب بالعوض: قال القاضي احلسني : ومنها 

  :  4]قاعدة[
  ".ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب"

  : مسائل  5]مث[ومن 
  غسله كله ، ولو خفي عليه إذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب أو البدن: منها 

_________  
  .يف" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  ".ب"سقط يف  3
  ".ب"سقط يف  4
  ".ب"سقط يف  5
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أنه يتحرى ويصلي فيما : أصحهما أنه كذلك يغسلها كلها ، والثاين  1"يف الروضة"موضع النجاسة من الدار فوجهان 
  .موضع شاء 2]أي[ه وال يلزمه غسلها كما لو تيقن أن موضًعا من الصحراء جنس ؛ فإنه يصلي إىل يظن طهارت

  .إذا نسي صالة من اخلمس لزمه أن يصليها: ومنها 
  .إذا اختلطت زوجته بأجنبيات حمظورات وجب الكف عن اجلميع: ومنها 
اف والربدعة واحلزام وما ناسب ذلك ؛ ألنه ال اإلك 4على املكري: دابة للركوب فقال األكثر  3إذا اكرتى: ومنها 

  .يتمكن من الركوب دوا
مؤنة الكيل الذي يفتقر إليه القبض على البائع كمؤنة إحضار املبيع الغائب ، ومؤنة وزن الثمن على املشرتي ، : ومنها 

  .ويف أجرة نقد الثمن وجهان
ار وجب على مجيعهن العدة ، وتعتد احلامل منهن بالوضع إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة ومات قبل أن خيت: ومنها 

  .والصغرية واآليسة أربعة أشهر وعشرات ، وذات األقراء بأقصى األجلني
  : مسألة 

. فرض الكفاية مهم من مهمات الوجود سواء كانت دينية أو دنيوية قصد الشارع وقوعه ومل يقصد بالذات عني من يتواله
  .ل من فاعلولكن بالفرض إذ ال بد للفع

وهذا املهم منه ما ال ميكن تكرره حلصول متام املقصود منه بالفعل األول كإنقاذ الغريق فال ميكن إنقاذ من أنقذ ، ومنه ما 
  .ميكن تكرره ويتجدد بتكرره مصلحة كصالة اجلنازة واالشتغال بالعلم ، وهو ضربان

منه إال جبملته ، فتكرر هذا معناه اإلتيان بالشيء  جمدد منضبط ال ينفصل بعضه عن بعض وال حيصل الغرض: أحدمها 
  .مرة بعد أخرى وذلك كصالة اجلنازة ، فإن بعضها ال ينفصل عن بعض ، ولو انفصل بطل ومل تكن صالة

  .منتشر ال ميكن انفصال بعضه عن بعض وحيصل بكل بعض منه مقصود من مقاصد الشرع: والثاين 
_________  

  .ايف الروضة وغريه" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  .أكرى" ب"يف  3
  .واإلكاف" ب"يف  4
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فما ال ميكن تكرره ال نتكلم على الثاين منه إذ ال ثاين له ، وما ميكن تكرره وهو منضبط فمريد فعله ثانًيا إن كان غري 
بالفرضية وهذا كمن قصد الصالة على اجلنازة بعدما صلى مينع ؛ بل يستحب له ذلك ، مث نصف فعله  1الذي فعله أوًال 

  .عليه غريه ، فإن الفرض منها وإن كان هو ففيه تردد وخالف شهري واألصح عندنا أن من صلى ال يعيد وسنذكر سره
غري  2]هذا[إنه ال تكرر فيه البتة ؛ ألن الذي حيصله : فيطلب من كل واحد ، وقد يقول احملقق : وأما القسم الثالث 

تعني هذا الفرض على من شرع فيه ، وذلك يف : أحدمها . الذي حيصله هذا ، والذي حيصله أوًال غري الذي مهمات
فمنهم من أطلق القول بتعينه ، ومنهم من أطلق القول بعدم تعينه ، : القسم األول ظاهر ، وأما القسمان اآلخران 

  .نازة ، وإذا تأملت األقسام اليت ذكرا عرفت الفرقوالصحيح أنه ال يلزم بالشروع إال اجلهاد وصالة اجل
مىت أراد : وادعى ابن الرفعة يف باب الوديعة من املطلب أن املشهور أنه يلزم بالشروع ، واستدرك بذلك على الرافعي قوله 

فيه فإن كان فيظهر هذا إذا مل يكن يف وقت خياف عليها اهلالك : املودع أن ميتنع من القبول ؛ ألنه متربع باحلفظ فقال 
بل ينبغي أن يكون  : أن ال جياب إىل ذلك إن كان جيب عليه القبول يف تلك احلالة ابتداء ، النفراده بالصيانة قال 

كذلك وإن كان لو أخذها غريه حلفظت عن اهلالك ، ألن األخذ يف هذه احلالة فرض كفاية ، وهو قد أخذها فكان كما 
  .انتهى. له اخلروج منه على املشهور لو شرع يف فرض الكفاية ال جيوز

هذا صحيح إذا تعني عليه أخذها ، أما إذا كان هناك غريه فهو فرض كفاية ، ال يلزم بالشروع نعم قد يقال : وأقول 
  .جبريان اخلالف فيه

طلق األكثرون أطلقوا فيه أقواًال ثالثة أصحها أن له ذلك بعذر وبغري عذر كذا أ. ومن مسائل الفصل قطع املأموم القدوة
اخلالف منهم الرافعي وهو على طريقهم واضح ، ألن اجلماعة سنة ، ولذلك علل الرافعي اجلواز بأن اجلماعة سنة ، 

  والتطوعات ال تلزم
_________  

  .ال مينع" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
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؛ فهو يرى أا فرض كفاية فكان من حقه أن خيرج فيها اخلالف يف لزوم  بالشروع ، وتابعهم النووي يف إطالق اخلالف
" إا تلزم بالشروع: إن قلنا فرض كفاية فقد يقال : "فرض الكفاية بالشروع ، ومن أجل ذلك قال الوالد رمحه اهللا 

ملفارقة ، وقد يعتذر عن ال بد أن يطرقها اخلالف يف لزوم هذا الفرض بالشروع ولعل األرجح هنا اللزوم لفحش ا: قلت 
  .النووي بأنه لعله رأي عدم لزومه بالشروع فأطلق على األصح

  .إذا طلب فرض الكفاية من واحد فهل يتعني عليه ؟ فيه خالف ال على اإلطالق بل يف صور: الثاين 



  .إذا طلب أداء الشهادة من بعض املتحملني ويف القوم أكثر من اثنني: منها 
  .قضاء من هناك غريهإذا دعي لل: ومنها 
  .إذا طلبت املرأة من أحد اإلخوة تزوجيها: ومنها 
  .إذا طلبت الفتيا ممن هناك غريه: ومنها 
وقد قدمنا عن ابن الرفعة أن "يستحب له قبوهلا : قال األصحاب . القادر على حفظ الوديعة الواثق بأمانة نفسه: سؤال 

  هال جرى يف تعيينه اخلالف يف الصوف اليت عددناها ؟: ل قبوهلا واحلالة هذه من فروض الكفايات فقد يقا
أنا ال نعرف عد هذا فرض كفاية لغري ابن الرفعة ، والفرق بينه وبني ما عددناه من الصور ظاهر ، أما طلب : واجلواب 

تنا أصل التحمل وال األداء من بعض املتحملني فإمنا يتعني ألنه بالتحمل ربط نفسه وعلق ا حًقا للغري ؛ وإمنا نظري مسأل
حكى األصحاب وجهني فيما إذا كان هناك غري : فإن قلت . جيب على من طلب منه التحمل وهناك غريه أن يتحمل

  املفيت هل يأمث بالرد ؟
  .1بالتحمل[أصحهما عدم اإلمث ، والفرق بينه وبني الواقعة فيها شهود ما ذكرناه من توريطه نفسه : قلت 

هان وإن كان أصحهما عدم اإلمث فيمن طلب منه التحمل وهناك غريه وإن جوزمت جرياما فإن قلت فهال جرى الوج
  .فاملسألة نظري الوديعة وإن أبيتم فهل من فارق

_________  
  .يف تعيني الفتيا على من: إىل قوله ... بالتحمل: من قوله " أ"سقط يف  1
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  . باب االجتهاد من شرح املختصر أن يف الفرق عموًما وأنا أبني الفرق اآلنوذكرت يف: قلت 

إمنا مل جيز ألن أمر الفتيا أهم يف نظر الشارع من حتمل الشهادة ، لتعلق الفتيا بأمر الدين وبعموم اخللق ، وأما : فأقول 
ة أن يكون مهًما من مهمات الشارع ؛ الشهادة فغالب متعلقها أمور الدنيا ، وهي خاصة باآلحاد ، وشأن فرض الكفاي

وذلك يف الفتيا ، ألن يف عدم التعيني جر إىل التواكل املفضي إىل ضياع الدين وجهل املكلفني بأحكام رب العاملني ، وال  
  .كذلك أداء الشهادة ، فإن غايته ضياع حق دنيوي لبعض اآلحاد ، فأىن يستويان

عدم قبوهلا ألكثر من ضياعها ، وليس ضياع مال حقري أو جليل لواحد من  ونظري الشهادة قبول الوديعة ؛ فليس يؤول
  .اآلحاد يف نظر الشارع مبنزلة ضياع الدين

  .هذا جير إىل أن حتمل الشهادة ليس فرض كفاية ، وال قائل به: فإن قلت 
راتب فال يلزم من تعني الفروض على الكفاية أصل التحمل ، وهذا ال يقدح فيه ، مث فروض الكفاية متفاوتة امل: قلت 

  .أعالها بالطلب تعني أدناها



ونظري الفتيا إذا دعي للقضاء من هناك غريه فإن واليات القضاء ضرورية يف نظر الشارع ، ومن حيث إا أهم من الفتيا 
نه فيما طلبت م] بل هي فتيا وزيادة كان اخلالف يف تعينه على من طلب منه أقوى من اخلالف يف تعني الفتيا على من

يظهر وإن اشرتكا يف أن الصحيح فيها عدم التعيني ويدل على أن أقوى أن األصح إجبار واحد على القضاء إذا أىب 
  .الصاحلون مجيًعا

  .1]فواضح[وأما أحد األولياء يطلب منه تزويج املرأة 
  : مسألة 

  .سن واألدب ألفاظ مرتادفة عند فقهائناالسنة والنافلة والتطوع واملستحب واملندوب واملرغب فيه واملرشد إليه واحل
واملستحب ما فعله أحيانًا ، والتطوع ما ينشئه . السنة ما واظب عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ومنهم من قال 

أن ما رجح : يف ألفاظ املعامالت ، وهنا أقاويل خمتلفة واحلاصل  2]الشروع[اإلنسان ابتداء مما فعله أرجح من تركه مثل 
  جانب فعله على جانب تركه ترجًحا

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  .التربع" ب"يف  2
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ليس معه املنع من النقيض فهذه األسامي تطلق عليه ، مث إن بعض الرتجحات أكد من بعض فخص اآلكد ببعض 
األدب فإنه ما ترجح ترجًحا يسريًا ومصلحته دنيوية وأعالها وما دونه بلفظ آخر اصطالًحا وأنزل الدرجات . األلفاظ

يف األكل أربعة : "فيما رواه الربيع : وقد صرح الشافعي رضي اهللا عنه بالتفرقة بني األدب والسنة ؛ حيث قال . السنة
  .وأربعة أدب 1]وأربعة سنة[أشياء فرض 

  .غسل اليدين والقصعة والسكني واملغرفة: فالفرض 
  .اجللوس على الرجل اليسرى ، وتصغري اللقم ، واملضغ الشديد ، ولعق األصابع: والسنة 

  .أن ال متد يدك حىت ال ميد من هو أكرب منك ، وتأكل مما يليك ، وتقل النظر يف وجوه الناس ، وتقل الكالم: واألدب 
  .يف الشيء أسنة أم أدب ؛ وذلك يف مسائل 2]األصحاب[وقد خيتلف 

غسل العينني يف الوضوء : منها  3]يف الوضوء ، ويف الشيء أسنة هو أم مستحب وذلك يف مسائل مسح الرقبة: [منها 
  .سنةن وقبل مستحب واألصح ال يفعل

  : مسألة 
األمر بواحد من أمور معينة كأهل الشورى الذين جعل عمر الفاروق رضي اهللا عنه األمر فيهم مستقيم ، ومتعلق الوجوب 



  .لتخيري ال وجوب فيهال ختيري فيه ، ومتعلق ا
هذا هو التحقيق ، ومثل له ، أيًضا خبصال الكفارة ، وادعى املعتزلة وجوب اجلميع ، وخرج املاوردي على اخلالف من 
مات وعليه كفارة خمرية مل يوص بإخراجها فعدل الوارث إىل أعلى اخلصال وهو العتق فأعتق فهل جيزئ ؟ وزعم أنه ال 

جوب باجلميع ، أما إن علق بالبعض قال فال جيزئ ؛ ألنه مل يتعني يف الوجوب ، وهذا فيه جيزئ إال على قول تعلق الو 
فعلى أدناها إذا مل يتعني أيًضا ، فإن كان وجه عدم األجزاء عدم التعيني مل خيتص بالعتق  4]عند[نظر ، ألنا نقول مثله 

  ، وإن كان العدول إىل األعلى مع
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  ".ب" سقط يف 2
  ".ب"سقط يف . إىل وذلك يف مسائل. مسح الرقبة: من قوله  3
  .قد" ب"يف  4
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  .ال يتجه إذا كان املخرج هو الوارث 1]إنه[إمكان براءة الذمة باألدىن فهذا مأخذ سوى ما حنن فيه مث 
عري للبناء على القول بأنه خيري بني اخلصال الثالث مسلك وجوب واحد وسلك الشيخ اإلمام الوالد رمحه اهللا يف رجوع امل

الثابت للمعري حق الرجوع يف العارية على وجه ال يضر ، وهو حاصل يف كل خصلة : يف باب الصلح  2]فقال[ال بعينه 
ا ، فيه ما يف كل منها واجب أن الواجب أحدمه: منها ؛ فال تتعني واحدة ، كالقول يف خصال الكفارة ، وهل يقال 

  .خصال الكفارة
الواجب كل واحدة أجرب املستعري على ما يعينه املعري من اخلصال ؛ فإن عني البيع : إن قلنا : قلت وإذا مت هذا فقد يقال 

  .أجر على البيع أو التبقية بأجرة فكذلك عند من يقول ما
أنت متمكن من القلع باألرض فال ترهقين بيًعا وال : ري الواجب أحدها مل جيرب املستعري ، وله أن يقول للمع: وإن قلنا 

إجارة وهي قضية كالم البغوي وغريه ممن ذكر أن كال من البيع واإلجارة يستدعي إسعاف املستعري به ، وإذا مت هذا 
  .نتجت لنا فائدة اخلالف األصويل ؛ فإن الواجب أحدها أو كلها

  : مسألة 
معينة خالفًا للمعتزلة وهي كالواجب املخري خالفًا وحجاًجا ؛ غري أن األمر املخري جيوز أن حيرم واحد مبهم من أشياء 

يتعلق مبفهوم أحدها ، واخلصوصيات مبتعلق التخيري وال يلزم من إجياب القدر املشرتك إجياب اخلصوصيات ، والنهي 
  .املشرتك يلزم منه حترمي اخلصوصيات ، إذ حبل واحد يلزم وقوع احملذور



إن النهي عن نوع يستلزم النهي عن  : ذكره القرايف ، وقد حكيته عنه يف شرح املختصر ، وقد أخذه من قوهلم  وهذا شيء
لصدق أنه زنا ، واألمر على هذا  3]وإال[ال تزن فال شيء من الزنا حبالل ، : كل أفراده ؛ إذ يف كل فرد املنهي ، مثل 

  .الوجه
ة يف سياق النفي للعموم وآخرون يتلقفون من أن النهي عن الكلي يستلزم غري أن قوًما يتلقفون ذلك من كون أن النكر 

  .تتبع أفراده ، وهي مسألة اخلال ف بيننا وبني احلنفية هل عموم النكرة يف سياق النفي لذاا أو لنفي املشرتك بينهما
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  .قال" ب"يف  2
  .وال" ب"يف  3

  399|  94: صفحة 

  

  النظائراألشباه و 
  مدخل

  .هذا الكالم 1]يف[صل فإنه صادق بصورة ؛ فمن مث افرتقا ومنه ذكر القرايف : وهذا خبالف األمر مثل 
أحدمها مبهًما  2]حرم[هذا كالم واضح إذا كان املنهي مبهًما من أمور معينة ال واجب فيها ، فإذا كان أمران : وأقول 

كل السمك أو أشرب اللنب فقد منعتك : مسًكا ولبًنا فقال له قائل وأوجب اآلخر مبهًما ويفرض ذلك يف مضطر وجد 
  .عن أحدمها مبهًما وأمرتك باآلخر مبهًما فإن أنت مجعت بينهما ترًكا أو فعًال كنت آمثًا

ال تزن ، : النهي عن أحدمها ي عن كل منهما فالصواب أن ما ذكره القرايف إمنا هو يف حنو : كيف يقال   3]هنا[فها 
ال تعلق للخصوصيات به ذاتًا ، وكالمنا يف املبهم الذي يقصد  4]األشياء[أشبه من ي على قدر مشرتك بني وما 

  .شخصه من حيث إنه مبهم
الذي  5]وهو[وحترير هذا أن مورد النهي قد يكون واحًدا معيًنا وهو وضاح أو مبهًما أي مقصود الشخص يفيد اإلام 

صد إىل القدر املشرتك بينهما من غري غرض يف خصوص الفرد املسمى مبهًما ؛ وذلك نتكلم عليه أو واحًدا من آحاد ق
هو الذي ذكره القرايف ، وال ريب يف عمومه ، والفرق بينه وبني املبهم أن حترميه يوجب حترمي كل فرد ال حمالة وأما املبهم 

وهو مجاعة هلم ثوب : له يف الفقه مثاًال فال يوجب حترميه حترمي كل فرد بل قد يكون معه إجياب فرد آخر وقد رأيت 
يصلون فيه وال يكفي الثوب غري واجد والباقون عراة وإن صلوا فيه واحًدا بعد واحد خرج الوقت ، فاملذهب أم يصلون  

وذهب ابن خريان فيما حكاه . واملسألة من صور مسألة النصوص يف البئر وحنوه املذكورة يف باب التيمم. كذلك
تذكار يف باب صفة الصالة إىل أنه إن خشوا فوات الوقت صلوا كلهم عراة قال وكذلك يف الوضوء إذا مل وصاحب االس

  .انتهى" يصل مجيعهم إىل املاء إال واحًدا بعد واحد
وقد خشي خروج  7نقل غريب مل أجده يف غري االستذكار والذي يظهر أنه إذ كان اثنان وليس هناك إال ثوب 6]هذا[و



  حدمها فيه قطًعا ويصلي اآلخرالوقت يصلي أ
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  .حر" ب"يف  2
  ".ب"سقط يف  3
  .أشياء" ب"يف  4
  .وهي" ب"يف  5
  .وهو" ب"يف  6
  .إال ثوب واحد" ب"يف  7

  399|  95: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  مدخل

هما كما هو احتمال لإلمام فيما إذا مل جيد وميكن أن يقال يشق بين. عاريًا مث ذلك الذي يصلي فيه إما بقرعة أو بغريها
  .وأن أراد اإلنصاف أقرع. حيتمل أن يشق بينهما: إال كافًيا لعورة أحدمها ؛ فإن اإلمام قال 

وأما قول ابن خريان فإنه يف مبدئه آيل إىل صالة العاري مع القدرة على السرتة ويف منتهاه ظاهر املأخذ من جهة أن 
  .ر ال وجه له وقد ال يسع الوقت القرعةترجيح أحدمها على اآلخ

واجبة وعلى أحدمها حرام حينئذ إذ جيب عليه متكني  1]أحدمها[وحمل غرضنا من هذا كله أن الصالة بالسرتة على 
  .صاحبه من السرتة الواجبة عليه
  : فروع يتعلق التحرمي فيما مببهم 

  .الغزايل وهي اختيار الشيخ اإلمام كالم أربعني من احلضارين لسماع اخلطبة على طريقة: أحدمها 
  .وطء واحدة من األختني اململوكتني على احتمال للشيخ اإلمام أن التحرمي مبهم ، واألرجح أن احلرام اجلمع: الثاين 

يوضح لك الفرق بني أحدها من حيث هو أحدها ،  2]ما[الوطء تعني توضيح : إذا عتق إحدى أمتيه وقلنا : الثالث 
إذا جاء : بني املبهم واملطلق قول األصحاب يف باب العتق إذا قال : مبهم ، وإن شئت قلت  3]هو[ وأحدها من حيث

وعليه التعيني ؛ فلو باع أحدمها أو مات قبل جميء الغد واآلخر يف  5]عتق أحدمها[ 4]الغد[الغد فأحدكما حر فجاء 
  .تاق أحدمهاملكه مل يتعني للعتق ؛ ألنه ال ميلك حينئذ إعتاقهما فال ميلك إع

وحترير هذا أن السبب انعقد ملبهم وقد زال اإلام بزوال أحدمها ومل يصر بني مملوكني بل صار كأنه بني مملوك وأجنيب ، 
  .أحد كما حر مل يعتق عبده: فهو لو قال ململوكه وأجنيب 

_________  



  ".ب"سقط يف  1
  .مما"ب"يف  2
  .أنه" ب"يف  3
  ".العتق" ب"يف  4
  ".ب"سقط يف  5
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  األشباه والنظائر
  مدخل
  : مسألة 

أن املقتضى خبالف حكمها موجود ولكن مل يعمل : الرخصة حكم شرعي اقتطع لعذر تسهيًال عن أصل قائم السبب 
  .عمله فكأا مانع خاص

وغريه تردد يف أن الواجبات  وإذا تأملت هذا التعريف عرفت أنه ال ميتنع كون الواجب رخصة ، ويف كالم اإلمام يف النهاية
الرخصة ما ذكرناه ؛ فإن كان هناك وجوب فالقدر الزائد على احلل ليس : وأنا أقول . هل يوصف شيء منها بالرخصة

هو مسمى الرخصة ولكنه شيء جائز جمامعته هلا ، وقد ذكرت هذا يف شرح املختصر ، جامًعا به بني كالم الفقهاء 
يعتقد أن شيًئا من الرخص ال يكون واجًبا بل اعتقد بعضهم أن الرخصة ال تكون سنة ،  واألصوليني راًدا به على من

  .وخالفه ابن أيب هريرة" الصلح مندوب إليه وليس رخصة: ومن مث قال أبو الطيب بن سلمة 
األصحاب وأنا أقول يف السنة ما أقول يف الواجب من أا قدر زائد على الرخصة جتوز جتوز جمامعته له ، وقد صرح 

ومنهم الرافعي يف آخر باب صالة املسافر أن مجيع الرخص يستحب ارتكاا ويكره تركها ملن وجد من نفسه كراهتها 
  .حىت تزول الكراهة

علمت ما ذكرناه يف الرخصة وتبني لك به أن الوجوب أو االستحباب قد جيامعها وال يكون داخًال يف مسماها ، : تنبيه 
اإلبراد رخصة : ما ال تغري شيًئا من ثواب األصل ؛ إن كان ذا ثواب لكان حسًنا ، فإذا قلنا الرخصة هي : ولو قيل 

كان سنة وال يلزم من ذلك   1]منه[فمعناه أن فضيلة التقدمي حتصل به وإن أخر الصالة عن أول الوقت مث إذا حصلت 
رة الرافعي ، ومن تبعه فإن حاصلها أن أن يكون أفضل الصالة يف أول الوقت بل غايته املساواة وعلى هذا دلت عبا

وصرح القاضي احلسني حبكاية . أنه رخصة فلو حتمل املشقة وصلى يف أول الوقت كان أفضل 2]وجها[اإلبراد وأن فيه 
  .وجهني يف أنه هل األفضل اإلبراد أو التعجيل ؟ بعد حكايته االتفاق على أن اإلبراد سنة

هذا غاية ما يؤخذ من كونه رخصة وهل انضم . راد رخصة ال تنقض ثواب السنةواحلاصل أن التعجيل سنة واإلب: قلت 
  إليها أنه أفضل من اإلبراد فيكون مع كونه رخصة مطلوبًا لنفسه أو ال ؟

_________  



  .به" ب"يف  1
  .وجه" ب"يف  2
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  األشباه والنظائر
  مدخل

  .مل املشقة أو التعجيل ؟ فيه ترددال فهل األفضل فعله أو حت: فيه تردد فإن قلنا 
  : مسألة 

  .يصح التكليف مع علم اآلمر وكذا املأمور يف األظهر انتفاء شرط وقوعه عند وقته ؛ خالفًا لإلمام واملعتزلة
  : مسألة 

ابنا الباطل والفاسد مرتادفان ومها نقيضا الصحة ، وفرقت احلنفية بينهما مبا عرف يف األصول وفرق أصح: قال علماؤنا 
بني الباطل والفاسد فرقًا ليس على أصول احلنفية ومع ذلك قد حرر الشيخ اإلمام رمحه اهللا يف باب القراض من شرح 

املنهاج أنه ال فرق أصًالت وحكيت كالمه يف شرح املختصر ، وحظ هذا الكتاب أن يعد تلك املسائل اليت ختيل فيها 
  .الفرق

هما ما كان على غري عوض مقصود كامليتة ، أو رجع إىل خلل كالصغري والسفيه في 1]الباطل[اخللع والكتابة : فمنها 
وحكم الباطل أن ال يرتتب عليه شيء والفساد يرتتب عليه العتق والطالق ، ويرجع الزوج باملهر والسيد . والفاسد خالفه

  .بالقيمة
  .احلج يبطل بالردة ويفسد باجلماع: ومنها 
ناها فقيل مضمونة ألا إعارة فاسدة وقيل غري مضمونة ألا غري قابلة لإلعارة ، ولك أن إعارة النقود إن أبطل: ومنها 
  .ألا باطلة: تقول 
  .اإلجارة الفاسدة فيها أجرة املثل: ومنها 

  .بالًغا فهل مل يستحق شيًئا ؛ ألنه الذي فوت على نفسه ، فاإلجارة باطلة 2]صيب[ولو استأجر 
  . يذكر مثًنا وسلم وتلفت العني يف يد املشرتي هل عليه قيمتها ؟ فيه وجهانبعتك ومل: لو قال : ومنها 

  .ال ؛ ألنه ليس بيًعا أصًال : نعم ألنه بيع فاسد ، والثاين : أحدمها 
 3]نفذ[اعزل قدر حقي فعزله مث قارضه عليه فإذا تصرفه املأمور ؛ ولكنه اشرتى يف الذمة و: لو قاال للمديون : ومنها 

  .الشراء للقراض والقراض فاسد ، وله األجرة والربح لبيت املال: أحدمها  4]وجهان[، فيه  ذلك القدر
_________  

  .الباطلة" ب"يف  1
  .صبًيا" ب"يف  2



  .بعد" ب"يف  3
  .فوجهان" ب"يف  4

  399|  98: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  مدخل
  .ورجحه الشيخ اإلمام رمحه اهللا وهو قول ابن سريجفاسًدا وال صحيًحا بل هو باطل  1]قراًضا[ال يكون : والثاين 
إذا فسد القراض بالنسبة إىل العوض بقي أصل اإلذن ونفذ تصرف العامل ؛ كذا أطلقه الرافعي والنووي : ومنها 

  .واألكثرون
ا انعدمت وقيده الشيخ اإلمام مبا إذا كان الفساد األمر خارج مع وجود حقيقة القراض حمكوًما عليها بالفساد أما إذ

  .فيتجه عندنا أنه يبطل كله وال يصح التصرف: قال - حقيقة القراض بالكلية كالقراض على املغصوب 
فالقول قوهلا ؛ ألن : قال القاضي جملى -بل ما : وقع العقد بال ويل وال شهود ، وقال الزوج : إذا قالت املرأة : ومنها 

ا جوز حترجيه على االختالف يف الصحة والفساد ، ووجه تصويبه بأن ذلك إنكار ألصل العقد وصوبه الشيخ اإلمام بعدم
  .إنكارها للويل إنكار للعقد بالكلية

  .فأشبه طريقة يف مسألة الفراض ، وتقدم ذكر الفرع يف قواعد البيع: قلت 
  .سبل املعاقدة بع بكذا وما زدت فهو لك فهو جائز على سبيل املراضاة ، ال على: إذا دفع إليه ثوبًا وقال : ومنها 

فهل نقول إذا باع بأزيد وامتنع املالك من دفع : مث قال الشيخ اإلمام : نقله الشيخ اإلمام يف كتاب اإلجارة عن البيهقي 
  .واألقرب الثاين: جيب له أجرة املثل أو ال جيب شيء ؛ ألنه ليس بعقد فاسد وال صحيح فيه نظر قال  2]فهل[الثوب 
لو كان على املسلمني ضرر يف : مدينة صفد  3]من[م رمحه اهللا يف جواب فتيا وردت عليه قال الشيخ اإلما: ومنها 

األمان كان األمان باطًال وال يثبت به حق التبليغ إىل املأمن ؛ بل جيوز االغتيال يف هذه احلالة وإن حصل التأمني ألنه 
كأمان الصيب والتأمني الباطل مثل تأمني تأمني باطل خبالف التأمني الفاسد حيث يثبت له حكم التأمني الصحيح  

  .انتهى. اجلاسوس وحنوه
  كلها على مأخذ واحد ، وهو أن  4]هذه املسألة[ونقلته من خطه ، وقد جرى يف 

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  .يف" ب"يف  3
  .ويف ب املسائل" ب"هذه سقط من  4
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  األشباه والنظائر
  مدخل

  .وهو ما قد يعرب عنه بالباطل- جرى هل هو عقد فاسد أو غري عقد البتة ؟ ما 
  .إذا عقد اإلمام اجلزية على وجه الفساد أخذنا يف كل سنة دينارًا ومل نسامح بالتقرير جمانًا: ومنها 

  .ذا فسدتؤخذ لعقد اإلمام إ: أحدمها : ولو عقد اجلزية بعض اآلحاد وأقام ا سنة ؛ ففي أخذ اجلزوية وجهان 
  .ألن قبوله ال يؤثر إذا مل يكن هو من أهل اإلجياب 1]ال: [والثاين 
  .وقد يعرب عن الوجهني بأن األول فسادها والثاين بطالا: قلت 

  : مسألة 
  .اختلف يف وجوب القضاء هل هو بأمر جديد أو باألمر األول ؟ وأنا أميل إىل هذا الثاين وعليه فروع

ال جيب على الفور ألن القضاء بأمر جديد وال دليل على الفور ، وقيل جيب ألنه باألمر :  قضاء الفوائت قيل: منها 
صالة  2]عن[األول ، والصحيح الفرق بني املرتوكة بعذر فال جتب على الفور ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا ناموا 

اعتذر بأنه كان يف ذلك الوادي شيطان فقد  الصبح واستيقظوا بعد طلوع الشمس مل يصلها حىت خرج من الوادي ، ومن
. أجابه الشافعي رضي اهللا عنه بأن ذلك ال مينع الصالة ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى وهو يدعت الشيطان

على الفور أما عند القائل بأن القضاء باألمر األول فواضح وأما عند القائل بأمر جديد فقد  3واملرتوكة بال عذر جتب
  .ى كثري من الناس وقالوا التعدي وقع يف األداء ال يف القضاءأشكل عل

أنه بأمر : وجوابه أن مطلق الصالة مأمور ا وخصوص الوقت ليس بشرط بدليل األمر بالقضاء وال ينايف هذا قولنا 
ى الفور ، نتبني قصد الشارع إىل العبادة ، وإن فات الوقت ، فإذا ضاق الوقت صارت عل 4]أنا[جديد ألنا نعين به 

  .فيستصحب هذا احلكم يف القضاء
إذا تعذر على الغاصب املثل إال باألكثر من مثن املثل فهل يعدل إىل القيمة أو يتعني حتصيله بالًغا ما بلغ ؟ فيه : ومنها 

  : وجهان 
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  .بعد" ب"يف  2
  .على الفور" ب"يف  3
  .أنه" ب"يف  4
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  شباه والنظائراأل
  مدخل

أن يكلف حتصيله قياسًيا على العني ؛ فإنه جيب ردها ولو غرم بسبب الرد أضعاف مثنها وأنفاس الشيخ اإلمام : أحدمها 
  .رمحه اهللا تدل على ترجيح هذا الوجه

  .ظرويف تصحيحه ن: وبه جزم صاحب التنبيه يعدل إىل القيمة وصححه النووي ، قال الشيخ اإلمام : والثاين 
ولك : قال الشيخ اإلمام . وهذا الوجه يرد القياس بالفرق بأن التعدي يف العني ال يف املثل فال يلزم أن يثبت له حكمها

قد أوجبنا الفور يف قضاء تارك الصالة بغري عذر مبثل الطريقة اليت متسك ا القائل األول والتعدي يف األداء : أن تقول 
  .ال يف القضاء

  مكلف بالفروع الكافر: مسألة 
ودق [غري مكلف ا : وسيأيت من نصوص الشافعي رضي اهللا عنه ما يثلج به الصدر ، وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه 

  .1]حررنا موضع النزاع يف أصول الفقه
أن قبض مثن اخلمر ال يصح ومن مث ليس لنا أن نقبض منه ما علمنا أنه من مثن مخر عن : منها : وعلى األصل فروع 

وقد ذكرنا املسألة يف قواعد النكاح ووجدنا للشافعي رضي اهللا عنه فيها نًصا ؛ فقال رضي اهللا عنه . ين لنا أو جزية عليهد
إذا كان على نصراين حق من أي وجه كان مث قضى : كتاب األم   2]يف[يف باب الضحايا قبيل باب ذبائح بين إسرائيل 

فلم ال : فإن قال قائل : ن يأخذه وكذلك لو وهبه لك أو أطعمك إياه مث قال له من مثن مخر أو خنزير يعلمه مل حير له أ
قد أعلمنا اهللا تعاىل أم : تقول يف اخلمر واخلنزير إما حالل ألهل الكتاب وأنت ال متنعهم من اختاذه والتبايع به قيل 

  .ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله
كيف جيوز ألحد عقل عن اهللا عز وجل أن يزعم أنه حالل هلم وقد أخرب اهللا أم ال : افعي رضي اهللا عنه قال الش

  .انتهى - نعم ، وعلى الشرك باهللا : أنت تقرهم عليه ، قلت : حيرمون ما حرم اهللا ورسوله ؛ فإن قال قائل 
مل يزل ما حرم اهللا : ال يف باب ذبائح بين إسرائيل وإمنا حكيته ملا فيه من النص على تكليف الكافر بالفروع ، وكذلك ق

حمرًما من حني حرمه حىت بعث اهللا حممًدا صلى اهللا عليه وسلم ، ففرض - على بين إسرائيل اليهود خاصة وغريهم عامة 
  اإلميان به وأتباعه وطاعة أمره ، 

_________  
  ".ب"واملثبت من " أ"سقط من  1
  .من" ب"يف  2
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، وأن دينه اإلسالم الذي نسخ به كل دين وجعل من أدركه وعلم دينه ؛ فلم يتبعه   1]طاعته[وأعلم خلقه أن طاعته 
يعقل منذ بعث اهللا النيب صلى اهللا عليه وسلم كتايب وال وثىن وال حي ذو روح من  2]خلق[فلم يبق : كافرًا إىل أن قال 

حجة اهللا بأتباع دينه وكان مؤمًنا بأتباعه وكافرًا  3]عليه[عوة حممد صلى اهللا عليه وسلم إال قامت جن وال إنس بلغته د
  ".انتهى"برتك أتباعه ولزم كل منهم آمن به أو كفر حترمي ما حرم اهللا على لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم 

بناء اخلالف يف أنا هل نقبض منه  5]حيسن: [ل كشف الغمة وقا  4]كتاب[وقد حكى كثريًا منه الشيخ اإلمام الوالد يف 
ويف هذا النص داللة على أن من غصب مخرًا من : بالفروع ؟ قلت  6]مكلف[ما علمنا أنه مثن مخر على أنه هل هو 

ذمي مل جيب ردها عليه ؛ بل يكون الواجب التخلية بينه وبينها ، وهو األرجح وإياه صحح الشيخ اإلمام رمحه اهللا خالفًا 
  .لرافعي والنوويل

ومنها هذا الفرع إذا غصب مخرًا من ذمي ؛ فعلى القول بتكليفهم ال يرد عليهم ألا حرام عليهم ؛ وإمنا خنلي بينهم 
الشيخان من وجوب الرد  7]قاله[وبينها كما نقرهم على ما نقرهم عليه من احملرمات وعلى القول بعدم تكليفهم يتجه ما 

  .8ين عدم تكليفهم فال يتجه ما رجحاهإال أنه ليس من أصولنا أع
أتلف مخرًا على ذمي مل يضمنها خالفًا أليب حنيفة رمحه اهللا وقد مجع املتويل مسائل اخلمر وخرجها على  9]إذا: [ومنها 

األصل فقال التصرف يف اخلمر حرام عليهم عندنا لتكليفهم بالفروع وعند أيب حنيفة رضي اهللا عنه ال حيرم لعدم 
  .تكليفهم

يف األم بعد أن نص على صحة إيالئه وعلى أن عتقه صحيح  - رضي اهللا عنه- قال الشافعي : إيالؤه صحيح : ومنها 
وهكذا : وهو إن تصدق على املساكني مل يكفر عنه ، قيل : وإن مل يؤجر عليه فرض اهللا على العباد واحد ؛ فإن قيل 
  ارة للذنوب وحنن جنده إذا زنا وأتانا راضًيا حبكمنا ، إذإن حد يف زنا مل يكفر باحلد عنه واحلدود للمسلمني كف

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  ".ب"سقط يف  3
  ".ب"سقط يف  4
  ".ب"سقط يف  5
  .مفرع" ب"يف  6
  .صححه" ب"يف  7
  .زيادة إذا" ب"يف  8
  ".ب"واملثبت من " أ"سقط يف  9
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زنيا مبا أمره اهللا أن حيكم  1كم اهللا على العباد واحد ؛ وإمنا حددناه ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجم يهودينيح
  ".انتهى. "بينهم مبا أنزل اهللا

ظهاره صحيح ؛ نص عليه : النص على تكليف الكافر بالفروع وعلى أن الذمي إذا زىن حيد ومنها : وفيه فائدتان 
  .هللا عنهط ويكفر بالعتق وإن مل يؤجر عليهرضي ا"الشافعي 

  .يتصور ملكه له 2]ال[ويتصور منه إعتاق املسلم و: قال الرافعي 
  ".رضي اهللا عنهما"إذا زىن حد خالفًا ملالك وأيب حنيفة : ومنها 
إن حيلله هلم لكنه التعامل على وجه الربا ، قاعدة مذهبنا أنه حرام عليهم كاملسلمني وينبغي على أصل أيب حنيفة : ومنها 

فخص الربا } َوَأْخِذِهُم الربَا َوَقْد نـُُهوا َعْنهُ {: قال أن الربا حرام عليهم وأم مينعون منه كما مينع منه املسلم لقوله تعاىل 
  .من بني سائر الفروع ووافقه الوالد رمحه اهللا على ذلك فذهب إىل أن مننعهم من عقود الربا وال نقرهم عليها

  .رضي اهللا عنه أنا ال نتعرض هلم وإن كنا حنرمه عليهم وأنه كسائر احملرمات اليت نقرهم عليها"لشافعي ومذهب ا
  : مسألة 

معروفة باإلشكال موصوفة مبغالبة الرجال ، مشهورة بالفرسان مذكورة بتصحيح األذهان اسم اجلنس موضوع للماهية من 
املوضوع هلا مقصود به متييز اجلنس من غريه من غري نظر إىل  حيث هي باعتبار وقوعها على األفراد ، وعلم اجلنس

  .األفراد
هذا هو الذي كان الشيخ اإلمام خيتاره يف الفرق بني اسم اجلنس وعلم اجلنس وقد ذكرت ذلك مبسوطًا يف منع املوانع 

فإين ال أشرتط يف اسم اجلنس : ادة أما الزي. وأنا قائل مبا قاله الوالد رمحه اهللا غري أن يل فيه زيادة ونقًصا ومعه مباحثة
  اعتبار وقوعه على األفراد ؛ وإمنا أكتفى مبالحظ الواضع عند الوضع لألفراد

_________  
  ".7543"حديث . باب ما جيوز من تفسري التوراة/ يف كتاب التوحيد 516/ 13البخاري  1
  .وألنه" ب"يف  2
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  اخلارجية ؛  1]الصورة[اسم اجلنس موضوع للقدر املشرتك بني الصورة الذهنية واخلارجية مالحظًا فيه  :فأقول 

  باعتبار وقوعها على األفراد ما ذكرناه فال يكون فيما ذكرناه زيادة: فلك أن جتعل معىن قول الشيخ اإلمام 
ون ما يف الذهن موضوًعا له ، وهو الظاهر من  ولك أن جتعل معىن اسم اجلنس مشروطًا فيه الصور اخلارجية ؛ فال يك



  .كالمه غري أنا ال نراه
إنه املوضوع للماهية مقصوًدا به التمييز إن عىن بقصد التمييز مطلق التميز : يف علم اجلنس  2]فقوله: [وأما النقص 

  .فكل موضوع هكذا قصد متيزه عن غريه وإن عىن أمرًا آخر فال بد من بيانه
مث قال الشيخ اإلمام تفريًعا على الفرق . علم اجلنس املوضوع للماهية غري معترب فيه األفراد: لقيد وأقول فأنا أنقض هذا ا

  .اسم اجلنس ساوى علم اجلنس 4]على[اجلنسية  3]أل[إذا أدخلت : الذي أبداه 
، أما إذا اقتصرت  5]مالعمو [وأقول ينبغي على هذا أن ال يدخل على اسم اجلنس األلف والالم اجلنسية إال إذا صحبها 

  .فال فائدة هلا" أل"دخول  7احلقيقة فاملعىن مستفاد قبل 6]أصل[على 
املعرف بالالم إذا أريد بكل منهما العموم لعدم  8]الفرد[أا ال تدخل على " : كل"ونظري ذلك قول الشيخ اإلمام يف 

  .الفائدة
  .ألن التثنية واجلمع إمنا يكونان لألفرادويستنتج من هذا أن علم اجلنس ال يثىن وال جيمع : مث قال 
  .وهذا صحيح ، فال ينبغي تثنيته ومجعه إىل على تأويل: قلت 

  وحتصل من هذا أن الواضع يستحضر املاهية مث قد يضع هلا من حيث هي ، وقد
_________  

  .الصور" ب"يف  1
  .يقوله" ب"يف  2
  .إىل" ب"يف  3
  .علم" ب"يف  4
  ".ب"سقط يف  5
  .أهل "ب"يف  6
  .قبل من" ب"يف  7
  .املفرد" ب"يف  8
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يضع هلا بقيد يعينها يف اخلارج ، وقد يضع منها الصورة احلاضرة يف ذهنه ، وقد يضع هلا صورة يف الذهن غري خمصص هلا 
اسم اجلنس عندي : ؛ فهذه مخسة أقسام  األفراد اخلارجية غري خمصص هلا بالوضع 1]مالحظًا[بالوضع وقد يضع هلا 

علم اجلنس املوضوع هلا بدون ذلك القيد فجعل علم : يقول  2وكان اخلسر وشاهي. منها اخلامس وعلما جلنس الرابع
  .اجلنس الصورة الثالثة مما ذكرناه واسم اجلنس الصورة األوىل ، وكان يتحجج ذا الفرق



أن يشرتط أن يكون الوضع لصورة ذهنية واحدة ؛ ألن العلم إمنا يكون كذلك واعرتض عليه الشيخ اإلمام بأنه ينبغي 
  .وحينئذ ال يصدق على غريها من الصور

فإن أخذ يف وضعه للصورة الذهنية : قال . وذا يفسد فرقه ألن أسامة وحنوه من أعالم األجناس ال خيتص بواحد: قال 
: قال . واآلخر نكرة 3]معرفة[وضع اخلارجي فكيف جيعل أحدمها ما يشبهها من الصور أو املنتزع من بينها ساوي ال

فاحلق أن العلم إمنا يكون موضوًعا لشخص واحد ال تعدد فيها وإمنا العرب أجرت على أسامة وحنوه حكم األعالم 
  .ولعلهم شبهوا الصورة الذهنية وإن اختلفت بالصورة الواحدة فيتم ويصح ما قاله اخلسر وشاهي

بقيد الشخص الذهيب فإنه صريح يف أن الوضع لصورة مشخصة يف :  4]قوله[ذا الوجه فال يتم من جهة إن مت : قلت 
  .العام إمنا يكون لواحد ال تعدد فيه: الذهن أخص من سائر الصور ، وقول الشيخ اإلمام 

 اخلارج بالنسبة إىل ذلك العلم التحقيقي ، وهو علم الشخص وهو املوضوع للماهية يفيد تعيينها وتشخصها يف: أقول 
  .إمنا يكون لواحد ؟: واحد معني وليس الكالم فيه إمنا الكالم يف علم اجلنس ؛ فلم قال 

_________  
  ".ب"سقط يف  1
مشس الدين اخلسر وشاهي عبد احلميد بن عيسى بن عمرية بن يوسف بن خليل أبو حممد التربيزي الشافعي ، ولد  2

، شذرات الذهب  32/ 7ثاين عشر شوال سنة اثنتني ومخسني وستمائة النجوم الزاهرة سنة مثانني ومخسمائة وتويف يف 
5 /225.  
  .علًما" ب"يف  3
  .قبوله" ب"يف  4
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  يكون العلم املتعدد ؟ 1]وهل: [فإن قلبت 
وفسروا التقديري بأنه الذي اضطررنا إليه حني العدل حتقيقي وتقديري ، : قال النحاة يف باب غري املنصرف : قلت 

  .وجدناهم يعاملونه معاملة املعدول بأن منعوه من الصرف
: العلم علمان : وأقول على مساق هذا شيًئا رأيت معناه لنحوي عصرنا عبد اهللا بن هشام رمحه اهللا قد يقال على ذلك 

نه علًما حني وجدناهم عاملوه معاملة األعالم فمنعوه من علم حتقيقي كزيد وعلم تقديري كأسامة فإنا إمنا حكمنا بكو 
: أسامة أجرأ من ثعالة وجوزوا جميء احلال منه يف قوهلم : الصرف أو من دخول أل واإلضافة وصححوا االبتداء يف قوهلم 

من باب االستدالل هذا أسامة مقبًال ونعته باملعرفة دون النكرة ولوال ذلك لقضينا بأنه نكرة يف أفراد جنس األسد فهذا 
  .باألثر على املؤثر



إن كان من لغته وهذا يف شيء مل : وثالثها . مقام صاحبه 2يقوم كل من املرتادفني: وكذلك مسألة العدل سوى مسألة 
  .يتعبد بلفظه فإن وقع التعبد بلفظ شيء مل يقم آخر مقامه

  .وجعل اإلمام رمحه اهللا يف النهاية األلفاظ مراتب
  .ءة القرآن فلفظه متعنيقرا 3]األوىل[

ال يضر فيه أدىن تغيري مثل  4]فهذا: [قلت . ما يتعبد بلفظه وإن كان العوض األكثر معناه كالتشهد والتكرب: الثاين 
وإن كنت أنا . اهللا أكرب ؛ فإنه جيزئ على املشهور يف املذهب وكذا اهللا العزيز أكرب على الصحيح عندهم: قول املصلي 

ولقوله صلى اهللا  6"صلوا كما رأيتموين أصلي"$لقوله صلى اهللا عليه وسلم " اهللا أكرب"جيزئ شيء غري ال  5]أنه[أختار 
  : عليه وسلم 

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  .الردفني" ب"يف  2
  .األول" قب"يف  3
  .فهذا قد" ب"يف  4
  .أن" ب"يف  5
  ".6008"حديث  438/ 10 يف" 631"باب األذان للمسافر حديث / يف األذان 111/ 2البخاري  6
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  ".اهللا أكرب"ويستقبل القبلة فيقول  1ال يقبل اهللا صالة أحدكم حىت يضع الطهور مواضعه
عتقد فالالم فيه للعهد واملعهود صيغته اهللا أكرب ال األكرب ، مث أنا أ:  2مفتاحها التكبري: وأما قوله صلى اهللا عليه وسلم 

  .أن األكرب أبعد عن اإلجزاء من اهللا العزيز أكرب
واألصحاب مطبقون على العكس من هذا ؛ وإمنا خالفتهم ألن اهللا العزيز أكرب ليس فيها شيء من التغيري ، وإمنا هو 

مل يؤد  مث أعتقد أن األكرب ال يؤدي معىن أكرب وإن أدى معىن آخر فهو أمت وإذا: فصل يسري قد يغتفر خبالف األكرب 
  ذلك املعىن سواء أدى أمت منه أم ال كيف جيزئه ؟

لفظ النكاح ، وقد ترددوا يف أن املرعى فيه التعبد أو إمنا تعينت األلفاظ ألجل اإلشهاد وعلى اخلالف ينبني : الثالثة 
  .تواطؤ أهل قرية على لفظ يف تأدية معىن النكاح

  .العقود سوى النكاح: اخلامسة . الطالق: الرابعة 
  .ما ال حيتاج إىل قبول كاإلبراء والفسخ: السادسة 



وقد مجع الشيخ اإلمام الوالد رمحه اهللا يف باب صفة الصالة من شرح املنهاج كثريًا من مسائل الرتمجة لغري العربية : قلت 
السريانية : فارسية وقيل ترمجة التكبري وال جتوز إال للعاجز مث اللغات سواء وقيل أوالها ال: وحنن نوردها مع زيادات فمنها 

  .والعربانية
التشهد والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلى األول إذا أوجبناها جتوز الرتمجة بغري العربية فيها للعاجز : منها 

  .دون القادر
  .القرآن ال جيوز ترمجته لقادر وال لعاجز: ومنها 
  .به بغري العربية يف الصالة بال خالف ، وتبطل بهالذي ليس مبأثور ال جيوز أن يدعو  3]الدعاء[ومنها 

_________  
مل أجده ذا اللفظ وذكره ابن السمعاين يف االصطالم وقال النووي إنه ضعيف غري  70/ 1قال احلافظ يف التلخيص  1

  .ليس مبعروف وال يصح: معروف ، وقال الدرامي يف مجع اجلوامع 
. ة رضي اهللا عنها كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يستفتح الصالة بالتكبري والقراءةمل أجده ذا اللفظ وإمنا قالت عائش 2

، وأخرجه الشافعي والدارمي وأبو داود والرتمذي  498/ 240باب ما جيمع صفة الصالة  358 -357/ 1مسلم 
  .وابن ماجة عن علي ، مفتاح الصالة الطهور وحترميها التكبري وحتليلها التسليم

  ".ب"سقط يف  3
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  األشباه والنظائر
  مدخل
  .األدعية املأثورة األصح جواز ترمجتها للعاجز دون القادر: ومنها 
  .ال جيوز هلما فحيث قلنا ال جيوز فرتجم بطلت صالته: جيوز هلما ، وقيل : وقيل 
: لعاجز ، وقيل كالدعاء املأثور ، وقيل سائر األذكار كالتشهد األول ، وغريمها مما ليس بواجب الصحيح جوازه ل: ومنها 

  .يرتجم العاجز ملا جيرب بالسجود
  .كلمة اإلسالمن يصح إسالم العاجز ا قطًعا وكذا القادر يف األصح: ومنها 
  .لفظ التزويج واإلنكاح ، األصح االنعقاد بالرتمجة لكل من العاجز والقادر والثالث التفصيل: ومنها 
إن أذن لنفسه جاز للعاجز ، أو للجماعة : ال جيوز بغري العربية وقال املاوردي : لشيخ أبو حامد األذان ، قال ا: ومنها 

إن قلنا األذان سنة فهو كأذكار الصالة فليجر فيه : أي مجاعة فيهم عريب ، وقال الشيخ اإلمام  1فال ؛ قال البغوي
  .أن جيوز للعاجز قطًعا كالتكبري اخلالف الذي فيها أو فرض كفاية وقام به غريه فكذلك وإال فينبغي

  .قلت أي يتعني حينئذ على القادر فإن امتنع جاز للعاجز
  .البيع وسائر العقود جتوز بالرتمجة للعاجز والقادر: ومنها 



  .إن كان قادرًا على العربية مل جيز: ثالثها . السالم فيه أوجه: ومنها 
  .طب ولو قدر على العربيةوالصواب صحته بالعجمية إن فهم املخا: قال النووي 

وهذا متعني ولعل مراد املانع أن السنة ال تتم بالسالم بالعجمية حىت ال جيب اجلواب وهذا حمتمل وإن كان : قلت 
  .األرجح خالفه

خطبة اجلمعة األصح اشرتاط كوا بالعربية وحمل اخلالف فيما عدا القرآن املشرتط فيها ، أما القرآن فقد عرف : ومنها 
  .ال جيوز ترمجته مطلًقاأنه 

  .للفرق بني القادر وغريه كما يف النكاح 2]يتعرضوا[الصحيح صراحة الطالق بالرتمجة قال الرافعي ومل : ومنها 
_________  

  .النووي" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
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  األشباه والنظائر
  مدخل
  .ومن مث كان القول بامتناع ترمجة الطالق يف غاية الضعفيف الطالق  1]منه[ألن التعبد يف النكاح أظهر : قلت 
  .اخللع مل أره مسطورصا وقد يلحق بالبيع ملا فيه من معىن املعاوضة أو بالطالق فيجري فيه اخلالف: ومنها 
  .الفرق بني العاجز والقادر: الرجعة ، والصحيح صحتها بالرتمجة ، وثالثها : ومنها 
  .بالعجمية ويف القادر وجهان اللعان جائز للعاجز: ومنها 

_________  
  ".ب"سقط يف  1
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  األشباه والنظائر
  كتاب الكتاب
  : كتاب الكتاب 

  : مسألة 
  .1اللغات توفيقية وقيل اصطالحية

  والصحيح عندي أنه ال فائدة هلذه املسألة يف الفروع ، وقيل فائدا النظر يف



_________  
  : الصطالح بوجهني واحتج القائلون با1

لو كانت اللغات توقيفية لتقدمت بواسطة البعثة على التوقيف والتقدم باطل وبيان املالزمة أا إذ كانت توقيفية - أحدمها 
: فال بد من واسطة بني اهللا والبشر وهوالنيب الستحالة خطاب اهللا تعاىل مع كل أحد وبيان بطالن التقدم قوله تعاىل 

  .وهذا يقتضي تقدم اللغة على البعثة} ا ِمْن َرُسوٍل ِإال بِِلَساِن قـَْوِمهِ َوَما أَْرَسْلنَ {
لو كانت اللغات توقيفية فذلك إما بأن خيلقه اهللا تعاىل علًما ضروريصا فيا لعاقل أنه وضع األلفاظ لكذا أو يف - : والثاين 

ا باهللا بالضرورة يكون اهللا وضع كذا لكذا   غري العاقل أو باأل خيلقه علًما ضروريًا أصًال ، واألول باطل ، وإال
ً
لكان عامل

كان غري العاقل ال ميكنه إاء متام هذه األلفاظ والثالث باطل ألن العلم ا إذ مل يكن ضروريًا احتيج إىل توقيف آخر 
اء اإلهلام إىل واجلواب عن األوىل من حجج أصحاب التوقيف مل ال جيوز أن يكون املراد منه تعلم األمس. ولزمه التسلسل

. وضعها وال يقال التعليم إجياد العلم فإنا ال نسلم ذلك بل التعليم فعل يرتتب عليه العلم وألجله يقال علمته فلم يتعلم
سلمنا أن التعليم إجياد العلم لكن قد تقرر يف الكالم أن أفعال العباد خملوقة هللا تعاىل فعلى هذا العلم احلاصل ا فوجد 

كن األمساء هي مسات األشياء وعالماا مثل أن يعلم آدم صالح اخليل للعدو واجلمال للحمل والثريان هللا سلمناه ل
للحرث فلم قلتم أن املراد ليس ذلك وختصيص األمساء باأللفاظ عرف جديد سلمنا أن املراد هو األلفاظ ولكن مل جيوز 

  .أن هذه األلفاظ وضمها قوم آخرون قبل آدم وعلمها اهللا آدم
  .إنه تعاىل ذمهم ألم مسوا األصنام آهلة واعتقدوها كذلك: عن الثانية و 

أن اللسان هو اجلارحة املخصوصة وهي غري مرادة باالتفاق وااز الذي ذكر حنوه يعارضه جمازات آخر حنو : وعن الثالثة 
  .فلم يثبت الرتجييح. خمارج احلروف أو القدرة عليها
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  النظائراألشباه و 
  كتاب الكتاب

جواز قلب اللغة والتواضع على خالف مقتضاها ، وعلى اخلالف بىن بعضهم مسألة صداق السر والعالنية ، وأحلقنا حنن 
ا يف شرح املختصر ما إذا استعمل لفظ شركة املفاوضة وأراد شركة العنان وقد نص الشافعي رضي اهللا عنه فيها على 

أنا أريد أن أمسي أميت هذه حرة تلقيًبا أن حصول العتق ينشأ من : من يعتق بامللك فيمن قال  اجلواز ويف النهاية يف باب
فيه كالم استقصيته يف مسألة السر : أن الرجل إذا غري موجب اللغة مبواطنه ومواضعه فهل يؤاخذ مبوجب اللغة ؟ قال 

  .الطالق 1]مسائل[والعالنية ، وذكرت طرفًا منه يف 
  ذكره فيما أشار إليه اخلالف يف أنه هل يعترب التواضع أو مقتضىوحاصل ما : قلت 

_________  
. أن االصطالح ال يستدعي تقدم اصطالح آخر بدليل تعلم الوالدين الطفل دون سابقه مثة مثة مثة: وعن الرابعة = 



واز أن خيلق اهللا واجلواب عن األوىل من حجيت أصحاب االصطالح ال نسلم توقف التوقيف على البعثة اصطالح اجل
منهم العلم الضروري بأن األلفاظ وضعت لكذا وكذا ، وعن الثانية ال جيوز أن خيلق اهللا خيلق العلم الضروري يف العقالء 

أن واضًعا وضع تلك األلفاظ لتلك املعاين وعلى هذا ال يكون العلم باهللا ضروريًا سلمناه لكن مل ال جيوز أن يكون إال له 
وقال أبو الفتح بن برهان . انتهى. قلنا باملعرفة أما بسائر التكاليف فال"..." لضرورة لبعض العقالء قوله معلوم الوجود با

يف كتاب الوصول إىل األصول اختلف العلماء يف اللغة هل تثبت توقيًفا واصطالًحا فذهبت املعتزلة إىل أن اللغات بأسرها 
وزعم األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييين أن القدر الذي يدعو به اإلنسان  تثبت اصطالًحا وذهبت طائفة إا تثبت توفيًقا ،

: وقال إمام احلرمني يف الربهان . غريه إىل التواضع يثبت توفيًقا ، وما عدا ذلك جيوز أن يثبت بكل واحد من الطرفني
رون إىل أا تثبت اختلف أرباب األصول يف مأخذ اللغات مذهب ذهبوه أيًضا توفيقية من اهللا تعاىل وصار صائ

اصطالًحا وطوطًا وذهب األستاذ أبو إسحاق يف طائفة من األصحاب إىل أن القدر الذي يفهم منه مصدر التواطؤ ال 
  .بد أن يفرض فيه التوقيف

واملختار عندنا أن العقل يفوق ذلك كله فأما جتوز التوقيف ؛ فال حاجة إىل تكليف دليل فيه ومعناه أن يثبت اهللا تعاىل 
 الصدور علوًما بديهية بصيغ خمصوصة مبعاين فتتبني العقالء الصيغ ومعانيها ومعىن التوقيف فيها أن يلقواى وضع يف

نفوس . الصيغ على حكم اإلرادة واالختيار وأما الدليل على جتويز وقوعها اصطالًحا ؛ فهو إنه بعد أن حيرك اهللا تعاىل
ن على اختيارهم صيًغا وتقرتن مبا يريدون أحوال هلم وإشارات إىل العقالء لذلك ويعلم بعضهم مراد بعض مث ينشئو 

مسميات وهذا غري مستنكر وذا املسلك ينطق الطفل على طوال ترديد املسمع عليه ما يريد تلقينه وإفهامه ؛ فإذا ثبت 
وم تثبت يف النفوس فإذا اجلواز يف الوجهني مل يبق ملا ختيله األستاذ وجه والتعويل يف التوقيف وفرض االصطالح على عل

  .مل مينع ثبوا مل يبق ملنع التوقيف واالصطالح بعدها معىن وال أحد مينع جواز ثبوت العلوم الضرورية على النحو املبني
  .مسألة" ب"يف  1
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  األشباه والنظائر
  كتاب الكتاب

أنت طالق ثالثًا مل أرد به الطالق ؛ وإمنا غرضي أن تقومي : إذا قلت : اللغة ، وذكر يف مسألة الصداق ما إذا قال الزوج 
وظاهر املذهب أن ذلك ، ال يقبل منه ، ويف املسألة الوجه البعيد الذي : قال . أو تقعدي أو غرضي بالثالث الواحدة

ذا عنه يف وسنبسط القول يف هذا يف مسائل الصريح والكناية يف الطالق وحكى الرافعي ه. ذكرناه يف مسألة الصداق
  .الصداق

وأقول يف تسمية األمة حرة آخر ؛ فإن األسامي ليس فيها تغيري لوضع اللسان ، خبالف تسمية األلف ألفني ؛ فاملتجه 
النداء فإا ال تعتق ، وكذا  1فيها أنه ال يعتق وال جيري فيه خالف كما لو كان امسها من األصل حرة فناداها به قاصًدا

، وينبغي محل كالم اإلمام على ما إذا مل جيعل لفظ حرة علًما عليها ، ولعله أشار إىل ذلك  أطلق على األصح 2]لو[



. إذا قلت فأنت طالق فإمنا أعين به قومي أو اقعدي: بقوله تلقيًبا ويكون مراده باللقب غري العلم فيصري كما لو قال 
  .حجة خالفًا أليب حنيفة رضي اهللا عنه -إال اللقب- املفاهيم : ونظري املسألة اليت نقلها الرافعي مسألة 

إذا باع خنلة قبل أن تؤبر فثمرا للمشرتي مندرجة حتت البيع ؛ خبالف ما إذا كانت مؤبرة ملكا : منها : وعليه مسائل 
؛ فإن " من باع خنًال مؤبرة فالثمرة للبائع إال أن يشرتط املبتاع"من قوله صلى اهللا عليه وسلم  3ثبت يف الصحيحني

ال يكون للمشرتي فيا حلالتني إذ : وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه -. هومه أن غري املؤبر للمشرتي ، وهو مفهوم صفةمف
  .ال اعتبار باملفهوم عنده

َوَمْن َملْ َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوًال َأْن يـَْنِكَح {: الواجد لطول حرة ال جيوز له نكاح األمة ، ملفهوم قوله تعاىل : ومنها 
  .4}ُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناتِ الْ 

  .}ِمْن فـَتَـَياِتُكُم اْلُمْؤِمَناتِ {ال جيوز نكاح األمة الكتابية ملفهوم : ومنها 
  َوِإْن ُكن {: ال نفقة للمبتوتة احلابل ، ألن اهللا خص احلامل بالذكر بقوله : ومنها 

_________  
  .فناداها يا حرة" أ"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
يف  1173/ 3ومسلم " 2379"حديث . باب الرجل يكون له ممر أو مشرب/ يف املساقاة 49/ 5ي أخرجه البخار  3

  ".1543/ 80حديث . البيوع باب من باع خنًال عليها مثر
  ".25"النساء  4
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  األشباه والنظائر
  كتاب الكتاب

قَاتُِلوا {: ال جيوز أخذ اجلزية من غري أهل الكتاب ملفهوم : ، ومنها  1}ُهن أُوالِت َمحٍْل فَأَْنِفُقوا َعَلْيِهن َحىت َيَضْعَن َمحْلَ 
َحىت  يُنوَن ِديَن احلَْق ِمَن الِذيَن أُوتُوا اْلِكَتابَ الِذيَن َال يـُْؤِمُنوَن بِاللِه َوَال بِاْليَـْوِم اْآلَِخِر َوَال ُحيَرُموَن َما َحرَم اللُه َوَرُسولُُه َوَال يَدِ 

  .2}يـُْعطُوا اجلِْْزيَةَ 
ال جيوز إزالة النجاسة مبائع سوى املاء ؛ حلديث األعرايب الذي بال يف املسجد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ومنها 

املرأة : يا رسول اهللا . وحديث املرأة اليت قالت لرسول اهللا 3"قم فأتنا بدلو من املاء فصبه عليه"وسلم لرجل من القوم 
  .4صيبها من دم حيضها ؟ فقال لتحته مث لتقرصه مباءي

  .واحلديثان يف الصحيحني ، ومفهومهما أن غري املاء منهي عنه ، فال يزيل النجاسة
رضيت أن أزوج ، فأظهر الوجهني أن هذا يسوغ لكل من األولياء : رضيت بفالن زوًجا ، أو قالت : ومنها لو قالت 

، واملشروط الرضا من جهتها وقد وجد ، فلو عينت بعد ذلك واحًدا ففي انعزال تزوجيها ؛ ألم معينون للتصرف 



  .وهو مفهوم لقب فال يعترب: قلت . رأي بعض املتأخرين بناءها على أن املفهوم حجة: قال الرافعي . اآلخرين وجهان
يلزمين تسليم هذا املال ، ال ال : ومنهاك نقل الرافعي عن فتاوي القاضي احلسني أنه إذا ادعى على إنسان عشرة فقال 

وهذا يقوله من يقصر املفاهيم على أقوال الشارع ، وما ذكره من : قلت . جيعل مقرًا ؛ ألن اإلقرار ال يثبت باملفهوم
  .التفرقة وأشار إليه من القاعدة صحيح

ى أن ال يأكل غريه أو احللف عل: واهللا ال آكل إال هذا فلذلك على مذهبنا قضيتان : إذا قال : وأنا أوضحه فأقول 
أمنع نفس غري وأخرج من : معناه االمتناع عن أكل غري هذا وعلى مقابله ، ومقابل االمتناع عدم االمتناع ؛ فكأنه قال 

  هذا من املنع ، أو كأنه
_________  

  .6الطالق  1
  .29التوبة  2
ومسلم " 219"ألعرايب حىت فرغ حديث باب ترك النيب صلى اهللا عليه وسلم والناس ا/ يف الضوء 321/ 1اخلباري  3
  ".285/ 100"باب وجوب غسل البول وغريه من النجاسات / يف الصالة 237/ 1
باب جناسة الدم / يف الطهارة 240/ 1، ومسلم " 307"باب غسل دم احليض / يف احليض 410/ 1البخاري  4

  .يف احليض 195/ 1والنسائي " 291/ 110"وكيفية غسله 
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  األشباه والنظائر
  كتاب الكتاب

أمنع نفس غريي وأمحلها عليه فيه هذا اخلالف ، وكل منهما مقابل ملنعها من الغري ؛ فمقابل االمتناع من غري عدم : قال 
االمتناع من هذا ، وعدم االمتناع من هذا أعم من اإلقدام عليه ، وهذا ال يتأتى يف ليس له إال مائة ؛ فال مقابل لنفي 

إذ ال وساطة ، وذا تتعني املائة ، ويتوقف يف تعني أكل هذا ، ويف جمامعتها تلك السنة وهذا كله حسن . ملائة إال ثبواا
ال : ؛ لكنه أخذه من قاعدة عامة يف كل حالف على مستقبل ، وفيه نظر ، بل قد ال يعم املستقبالت كلها ؛ فلو قال 

كانت إنشائية أو قسمية فال   1]إذا[هذا إذا كانت اجلملة خربية ، أما . كون قائًمايقوم غًدا أحد إال زيد فزيد ال بد أن ي
احلث  3إليه فإذا ما ذكره ليس من عموم االستقبال بل من خصوص 2]أشار[يتعني قيام زيد ؛ بل يبقى التخيري كما 

  .واملنع
ثبات لنقيض امللفوظ أو النقيض ما دل عليه باق حباله ؛ غري أنه هل هو إ 4]صحيح[االستنثاء من النفي إثبات : وقولنا 

  .املنفي بإثبات 5]لنقيض[اللفظ ؟ هذه عبارة الوالد رمحه اهللا ، وأوضح منها أن يقال هو إثبات 
  : مسألة 

  ".ال تدخل إال ملقتض: وعكست احلنفية فقالوا "النيابة تدخل املأمور إال ملانع 



جتوز النيابة ألنه األصل ، وهم يقفون :  6]نقول[نيابة فيها ؛ فنحن ويظهر أثر ذلك يف مسائل ال ينهض دليل دخول ال
  .على ورود دليل هناك خبصوصه ألن األصل أن ال نيابة

من حيج عنه ويقع عن املستنيب  7]يلزمه أن يستنيب[املستطيع للحج إذا زمن وصار معضوبًا : منها : وفيه مسائل 
  .خالفًا هلم

  .وجب عليه ؛ إذ بدل االبن الطاعة ليحج عنهمن عجز عن احلج بعدما : ومنها 
  .من بلغ معضوبًا يلزمه أن يستنيب من حيج عنه خالفًا هلم: ومنها 

_________  
  .إن" ب"يف  1
  .سقط" ب"يف  2
  .خصوص األمر" ب"يف  3
  ".ب"سقط يف  4
  .باق" ب"يف  5
  ".ب"سقط يف  6
  ".ب"سقط يف  7
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  األشباه والنظائر
  ب الكتابكتا

وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه ال يفعل ذلك إال إذا . تركته مال حيج به عنه 1]من[املستطيع إذا مات أخرج : ومنها 
  .أوصي به

  : مسألة 
  .األمر ال يقتضي الفور وخالفت احلنفية: قال علماؤنا 

  .ال جيب احلج على الفور: ومن مث مسائل منها 
  .القبول 2يشرتطبع وحنوه مل : لو قال : ومنها 
  : مسألة 

  .3األمر بعد احلظر
  : مسألة 

  .األمر ال يقتضي التكرار
  إجابة املؤذن هل ختتص باملؤذن األول ؟: ومن فروعها 



  .أنه ال جييبه" أخطار احلجاز"وفيه خالف للعلماء ، وذكر الرافعي يف كتابه 
؟ فيه وجهان ؛ حكامها الرافعي قبيل باب حكم املبيع قبل لو وكله بيع شيء فرد عليه بالعيب فهل له البيع ثانًيا : ومنها 

بناء الوجهني إذا كانت الصيغة بع على مسألة األمر هل  4]وحيسن[القبض أصحهما أنه ليس له وبه جزم يف الوكالة ، 
نا قاطبة مسألة األمر بالشيء ي عن ضده ؛ مسألة النهي إذا رجع إىل الزم اقتضى الفساد عند علمائ. يقتضي التكرار

مفصلة تداين  5]آراء[وهي من أمهات مسائل اخلالف وقد اعتاضت على قوم من احملققني منهم الغزوايل فذهبوا إىل 
  مذهب أيب حنيفة والذي استقر عليه

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  .تعجيل القبول" ب"يف  2

امرأة ؛ فإنه ينظر إليها لقوله عليه الصالة إذا علمت أن األمر بعد احلظر للوجوب فمن فروعها ما إذا عزم على نكاح 
  .لكن هل يستحب أو يباح-والسالم فانظر إليها 

على وجهني أصحهما األول ومها مبنيان على ذلك ، كما أشار إليه اإلمام يف النهاية وخرج به غريه ؛ فإن قيل فلم ال 
وفيها اإلمام بالكتابة يف . داعية احلاملة على الفعلمحلناه على الوجوب قلت القرينة صرفته ، وأيًضا فلقاعدة أخرى وهي ال

: ؛ فإنه وأراد بعد التحرمي كما قاله القاضي احلسني يف باب الكتابة ووجه ما قاله ] 33النور [} َفَكاتُِبوُهم{: قوله تعاىل 
  .إن الكتابة بيع مال الشخص مباله كما قاله األصحاب وهو ممتنع بال شك

  ".ب"سقط يف  4
  .سقط "ب"يف  5
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  األشباه والنظائر
  كتاب الكتاب

صحته وعدم االعتداد به يف نظر الشارع فإن كان يف العبادات اقتضى  2]عدم[أن النهي عن الشيء يقتضي  1]الرأي[
، وإن  صحته وعدم إجزائه وإن كان يف املعامالت اقتضى صحته وعدم استقراره وسلط الفسخ عليه هذا ما رأيناه مذهًبا 

حنن  3]بل[كنا قصدنا يف شرح املختصر وغريه من مصنفاتنا األصولية خالفه ؛ وإمنا نبهنا عليه هنا ألنا مل نذكره فيها 
ال : قاعدة املذهب فنقول ومن مث مسائل منها  4هنا ال نفرع عليه لكونه حائًدا عن مذهب اإلمام املطليب ؛ بل جتري

  .يصح بيع السالح للحريب
_________  

  .رأيي" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2



  .مث" ب"يف  3
  .بل جتري على" ب"يف  4
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  األشباه والنظائر
  كتاب العموم واخلصوص
  : كتاب العموم واخلصوص 

على  2]ال نزيد[كاد يستوعب فيها الكالم على صيغ العموم ا " كل"كتاب أحكام   1القول يف الصيغ للشيخ اإلمام
  .ا الكتاب مسائل نوردها واحدة واحدةنفاسة وحظ هذ

  : مسألة 
األلف والالم تكون امسًا موصوًال مبعىن الذي وهي الداخلة على أمساء الفاعلني واملفعولني وهذه عامة عموم املوصوالت 

  .بأسرها وليست هي املعقودة هلا املسألة
لالم أو جمموع األلف والالم واختالف يف اختالف يف أن التعريف با 3وللنحاة -وإياه نعين- وتكون هي حرف تعريف 

حرف ثنائي مهزته وصل ؛ وذلك مذهب سيبويه أو مهزته قطع وهو رأي ابن مالك ، ومن أجل هذا اخلالف " أل"أن 
األلف والالم ،  : أل وال يقول : يقول  4]فإنه[أل وهو قول من جعله ثنائًيا مهزته أصلية ؛ : األلف والالم ويقال : يقال 

  .والشأن يف هذا سهل. ويقال الالم وهو قول من جعل التعريف ا: الدال والقاف : نقول يف قد كما ال 
  .واحلاصل أن أل تكون عهدية وتكون جنسية

  العهدية: القسم األول 
  .العهدي الذكري: األول : وهي أنواع 

_________  
  .الوالد رمحه اهللا" ب"نفي  1
  .مزيد" يف طب 2
  .يف النحاة" أب"يف  3
  .فإن" ب"يف  4
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  األشباه والنظائر
  كتاب العموم واخلصوص



: ومن مث إذا قالت } َكَما أَْرَسْلَنا ِإَىل ِفْرَعْوَن َرُسوًال ، فـََعَصى ِفْرَعْوُن الرُسولَ {وهي اليت يعهد مصحوا بتقدم ذكر حنو 
  .اهمأنت طالق على األلف وقع بالدر : طلقين على ألف درهم فقال 

  .}ِإْذ يـَُبايُِعوَنَك َحتَْت الشَجرَةِ {، } ِإْذ مهَُا ِيف اْلَغارِ {الذهين ؛ حنو : والثاين 
  .1الغزال حاضر: احلضوري كقولك ملن سدد سهًما لغزال : والثالث 

  اجلنسية: القسم الثاين 
  : ما جاء لتعريف احلقيقة : أحدمها : وهي نوعان 

واهللا ال آكل اخلبز ، ومن مث : الرجل خري من املرأة وقولك : حنو  3]هي[يث هي من ح 2]احلقيقة[وهي اليت تقصد 
حينث بالقليل وكذلك لو حلف ال يكلم الناس ذكر ابن الصباغ وغريه فيما نقله الرافعي يف كتاب اإلميان أنه حينث إذا  

  .4أناًسا فإنه حيمل على نيته: كلم واحًدا قال خبالف ما إذا قال 
إن تزوجت النساء فأنت طالق : ره يف الناس املعرف خيالف ما نقله الرافعي يف فروع الطالق فيما إذا قال وما ذك: قلت 

  .ال أشرتي العبيد ال حينث إال بشراء ثالثة أبعد: قال  5]إذا[أنه ال حينث إال إذا تزوج ثالث نسوة وكذا 
 أشرتي العبيد ؛ فال حينث إال بثالث كما ذكر ، والذي يظهر يل أن اجلنسية إن دخلت على مجيع فأفراده ثالث مثل ال

  .ألنه اجلنس
الرجل خري من املرأة فأفراده كل حقيقة من حيث هي ؛ بل أفراد له عند التحقيق ؛ إمنا : دخلت على مفرد مثل  6]فإن[

مجوع ؟ فيه  هي احلقيقة فحسب تشخص يف جزئياا ، وإن دخلت على اسم اجلمع كالناس والنساء فهل أفراده آحاد أو
وهي اليت يقصر . االستغراقية: والثاين . نظر واحتمال ، مث النحوي ال يسمى هذا النوع جنسية ؛ بل جيعله جنًسا مستقًال 

  أحدمها حقيقي ، وهي اليت: عليها النحاة اسم اجلنسية وهي ضربان 
_________  

  .الغزال حاضر: يف أ من الغزال  1
  .املاهية" ب"يف  2
  ."ب"سقط يف  3
  .ثالثة" ب"يف  4
  .لو" ب"يف  5
  .وإن" ب"يف  6
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  كتاب العموم واخلصوص

  .1}ِإن اِإلْنَساَن َلِفي ُخْسٍر ، ِإال الِذيَن َآَمُنوا{: تشمل األفراد حنو 



  .، أي الكامل يف هذه الصفةأنت الرجل علًما : جمازي وهي اليت تشمل خصائص اجلنس مبالغة ، حنو : والثاين 
  : مسألة 

ومعناها كل فرد ال اموع وقد يثبت اموع } ُكل اْمرٍِئ ِمبَا َكَسَب َرِهنيٌ {كل للعموم وقد يضاف لفظًا إىل نكرة حنو 
لك من وصفها بل من خارج وقد ال يثبت مثل كل رجل يشبعه رغيف ومن مث  2]ليس[معه مثل كل مسكر حرام لكن 

القتضائه أن كل فرد يشيلها وأوجب اعتبار فيما هلا من " كل رجل حيمل الصخرة العظيمة"يخ اإلمام رمحه اهللا منع الش
ضمريه وغريه إىل أن يكون على حسب املضاف إليه إن مفرد فمفرد وإن مثىن فمثىن ؛ وهكذا فال جيوز عنده كل رجل 

  .ن جتويزه ذلكقائمون وادعى إطباق النحاة عليه وأنكر على شيخنا أيب حيا
كاملضافة إىل نكرة أو اموع ؟   - وحينئذ فهل معناها كل فرد. 3وكلهم آتيه يوم القيامة فرًدا: وقد يضاف إىل معرفة حنو 

  فيه تردد ، والراجح عند الشيخ اإلمام رضي اهللا عنه ، أا على باا من الداللة على كل فرد أيًضا ؛ 
الرمان  4]كل[غراق أجزائه اموع ، ولذلك يصدق كل رمان مأكول ، وال يصدق غري أنه إن كان مفرًدا لزم من است

  .مأكول ، لدخول قشره
كل أعضاء : كلكم بينكم درهم ، وقول بعض املتكلمني : وإن كان مجًعا احتمل أن يراد اموع كما يف قول القائل 

السلطان راع "؛ ولذلك فصله بعد ذلك فقال  5"راع كلكم: "وأن يراد كل فرد لقوله صلى اهللا عليه وسلم . البدن حيوان
  .أكثر 6]الثاين[واالحتمال " ، والرجل راع ، واملرأة راعية

_________  
  ".3 -2"العصر  1
  ".ب"واملثبت من " أ"سقط يف  2
  .95مرمي  3
  ".ب"سقط يف  4
يف اإلمارة  1459/ 3ومسلم " 7138"} أَِطيُعوا اللهَ {: باب قول اهللا تعاىل / يف األحكام 111/ 13البخاري  5

  .1829/ 20باب فضيلة اإلمام 
  ".ب"سقط يف  6
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" كل"إذا دخلت على ما فيه اإللف والالم وأريد احلكم على كل فرد فهل الالم ، للعموم و " كال"وهنا حبث وهو أن 
كل تأسيس ؟ فيه نظر وجوز الوالد رمحه اهللا تعاىل أن تفيد الالم العموم يف مراتب ما دخلت تأكيد هلا أو لبيان اجلنس و 

كل الرجال ، أفادت الالم استغراق كل مرتبة من مراتب مجع : وكل للعموم يف أجزاء كل من املراتب ، فإذا قلت . عليه



خل املفرد املعرف إذا أريد بكل منهما العموم واهللا ومن هنا يظهر أا ال تد: قال . الرجال ، وأفادت كل استغراق اآلحاد
  .تعاىل أعلم

  : مسألة 
  مىت للعموم يف األوقات

  .مىت دخلت الدار فأنت طالق طلقت بأي دخول وقع: فإذا قال 
  .مىت طلقتين فلك ألف فالشروط وقوع التطليق يف الس: لو قالت : فإذا قلت 

وكذلك إذا صرح خبالف القرينة عملت الصيغة عملها ؛ فلو . نة العوضيةذكروا أن الفور هنا مأخوذ من قري: قلت 
طلقين يف هذا الشهر مىت شئت وال تؤخر تطليقي عنه على ألف مل يشرتط الفور ، بل كل جزء من أجزاء الشهر  : قالت 

عارض قرينة العوضية والفرق بينها وبني الصورة قبلها أن الصورة قبلها مل ت: قال األصحاب . كاف ، عمًال بعموم مىت
ومن األصحاب من خرج خالفًا يف كل صورة . شيء ، وهنا عارضها صريح التخيري فتقاعدت القرينة عن مقاومة الصريح

  .من األخرى
  : مسألة 

ومل ". كلما"ومن هنا خالفت . تكون شرطًا واستفهاًما وموصوًال فتفيد عموم كل فرد ، لكن على سبيل اإلحاطة" أي"
ويف كلما . أي وقت دخلت الدار فأنت طالق فدخلت مرة بعد أخرى مل يتكرر الطالق: رار ؛ فإذا قال يكن فيها تك

  ".يتكرر"
  .كالم نفيس على أكثر صيغ العموم فعليك به" كل"وللشيخ اإلمام رمحه اهللا يف كتاب أحكام 

 1]خلصوصها[إناطة احلكم باألفراد  معناه" أي"هنا أن نقول قد قرر ذلك احلرب رضي اهللا عنه أن عموم " أي"وحظنا من 
من حيث دخوهلا يف املسمى ال من حيث هي ، وهو العموم البديل ، مث هو ال ينايف الشمول ، وقد يصحبه الشمول 

  باعتبار عود الضمري على
_________  

  .خبصوصها" ب"يف  1
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  .؛ ألن طهارة هذا اإلهاب غري طهارة اإلهاب اآلخر 1إهاب دبغ فقد طهرأميا : حنو " أي"
واحلاصل أن ثبوت احلكم لألفراد قد يكون يف حاليت اجتماع كل فرد مع اآلخر وحالة انفراده ؛ وذلك لعموم الشمول ، 

  .وهو عموم كلي
  .معناها ، وهو العموم البديلوما يف " أي"وقد يكون حالة االنفراد من غري تعرض حلالة اجلمع ؛ وذلك عموم 



" كل"ومما يدل على الفرق بني . وقد يثبت للماهية من غري تعرض لألفراد ، وهو املطلق ، وقد يسمى أيًضا عموًما بدلًيا
: الثالثة ضربوك ، بل ضربك ؛ فدل على أن معناها " أي"وال تقول . كل الثالثة ضربك وضربوك: أنك تقول " أي"و

أي عبيدي حج فهو حر فحجوا كلهم يعتقون خالفًا للغزايل حيث قال ال يعتق : يعها ومن مث إذا قال أحد األشياء ال مج
  ".إال واحًدا

فضربوه عتقوا [املشهورة مسألة حممد بن احلسن رضي اهللا عنه قال إذا قال أي عبيد ضربك فهو حر " أي"ومن مسائل 
عتق إال واحًدا ويف تعليق القاضي احلسني ما يقتضيه ونازع فيه فضرم ال ي 2]مجيًعا وإن قال أي عبيدي ضربته فهو حر

وقد أجاب فخر اإلسالم الشاشي بالتعميم يف . فلينظر فيه 3]املشهور[الوالد رمحه اهللا ، وأطال يف املسألة يف كتابه 
  .ومجيع املضروبني يف الثاين. املسألة حىت يعتق مجيع الضاربني يف املثال األول

أيتكن حاضت فصواحباا طوالق وقع حبيض كل واحدة منهن على : لو قال لنسائه : األصحاب  وقد يستدل بقول
  ".كلما"كذا ذكره الشيخ يف التنبيه وغريه والرافعي مل يذكر املسألة إال بصيغة - البواقي طلقة 

يف ضربك عام ألنه وحاصل ما فرق به حممد بن احلسني رضي اهللا عنه أن فاعل الفعل يف الكالم األول وهو الضمري 
  .ضمري أي ، وحينئذ فيكون الفعل الصادر عنه عاًما

_________  
  ".366 -105"باب طهارة جلود امليتة بالدباغ / يف احليض 277/ 1مسلم  1
  ".ب"سقط يف  2
  .املذكور" ب"يف  3

  399|  121: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  كتاب العموم واخلصوص

نفراد الفعل ؛ ألن الفعل خيتلف باختالف فاعليه ، فإن فعل زيد غري فعل عمرو فمن مث ألنه يستحيل تعدد الفاعل مع ا
أي عبيدي ضربته فالفاعل فيه وهو تاء املخاطب خاص والعام فيه إمنا "وهي : وأما الصيغة الثانية . يعتق اجلميع: قال 

فإن الفاعل الواحد قد يوقع يف وقت واحد فعًال واحتاد الفعل مع تعدد املفعول غري حمال ؛ " هو ضمري املفعول أعين اهلاء
  .واحًدا ملفعولني أو أكثر

  : مسألة 
  : اثنان وفيه مسائل : أقل اجلمع ثالثة ، وقيل 

  .قيل يكتفي بالصالة على امليت باثنني حكاه الرافعي عن صاحب التهذيبو قيل إنه بناء على أن أقل اجلمع اثنان: منها 
ومل يوجد إال قريب واحد ، وستأيت املسألة وحظنا منها هنا أن الرافعي حكى فيها وجًها عن لو أوصى ألقاربه : ومنها 

ومل أفهم له معىن ، وإن ختيل أنه بناه على أن أقل اجلمع :  1قال ابن الرفعة. األستاذ أيب منصور أن له التصرف ومل يعلله



  .نر من قال به اثنان لزمه جواز االقتصار على اثنني يف الوصية للفقراء ، ومل
إذا اقر بدراهم لزمه ثالثة دراهم ، ويف وجه اثنان لعل توجيهه البناء على أقل اجلمع ؛ غري أن الشيخ اإلمام الوالد : ومنها 

  .رمحه اهللا نازع يف ذلك يف كتاب احللبيات
؛ حىت لو كانوا دون  أوصى جلماعة من أقرب أقارب زيد جزم األصحاب بأنه ال بد من الصرف إىل ثالثة 2]إذا[ومنها 

  .ثالثة ؛ حىت لو كانوا دون ثالثة متمنا الثالثة ممن يليهم
لو حلف ال يكلم بين آدم قال الرافعي يف فروع الطالق املنقولة عن إمساعيل البوشنجي القياس أنه ال حينث : ومنها 

  .بكالم الواحد واالثنني إال أعطينامها حكم اجلمع
أما حقيقة فال إمجاًعا ومن مث لو قال من ليس له إال عبد . لى الواحد جتوزًا خالفقد ثبت يف إطالق اسم اجلمع ع

  .ذكره القاضي احلسني يف فتاويه يف أثناء مسألة" ال يعتق"عبيدي أحرار : واحد 
  الصحيح فيمن أوصى ألقاربه ومل يوجد له إال قريب واحد أنه يتناول: فإن قلت 

_________  
  .يف املطلب" ب"يف  1
  ".ب"قط يف س 2
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  األشباه والنظائر
  كتاب العموم واخلصوص
  .بأنه حيرم مع أن األقارب مجع: ثلثه ، وال قائل : نصفه ، وقيل : مجيع املوصفي به وقيل 

 املرعي يف الوصية اجلهة ؛ فصار كما لو وقف على أوالده يستحق الواحد منهم واجلمع ، مث مدلول األقارب ليس: قلت 
يوجد إال واحد والحتمال حدوثهم بعد  1]ومل[ولذلك قالوا - منحصرًا يف واحد الحتمال أن يكونوا وقت اإليصاء مجًعا 

  .حنن فيه 2]مما[اإليصاء ؛ فليس 
  : مسألة 

نساء العاملني طوالق ؛ ففي : لو قال : منها : حتت عموم خطابه خالف عليه مسائل -يف دخول املخاطب بكسر الطاء 
شرح "لطالق على امرأته خالف أشار الرافعي إىل أن بعضهم بناء على هذا ، وقد تكلمنا على املسألة يف وقوع ا

  ".املختصر
: قال  -أصحهما اجلواز-ينبغي أن يكون فيه وجهان : قال الوالد رمحه اهللا . لو وقف على الفقراء وهو فقري: ومنها 

  .صاحب الكايف ما يدل للجواز 3وارزميونقل من كالم اخل" واملسألة التفات على هذا األصل
ولو مل يكن هناك فقري غريه ؛ فأشار إىل ترجيح اجلواز أيًضا ؛ لكونه قصد اجلهة خبالف مسألة ابن يونس يف حيلة 

اإلنسان يف الوقف على نفسه ، حيث صورها فيما إذا وقف على أوالد أبيه الذين صفتهم كذا وذكر صفات نفسه قال 



  :  الوالد رمحه اهللا
  .ألن قصد اجلهة العامة فيها بعيد

  .وإن روعي اللفظ وقطع النظر عن القصد فله التفات على دخول املخاطب يف اخلطاب: قلت 
  .ال ، إلشعاره بغريه: أوصيت لعبدي بثلث مايل فاألصح وبه قال ابن احلداد أن رقبته تدخل ، والثاين : ومنها إذا قال 

_________  
  .ولو مل" ب"يف  1
  .ما" ب"يف  2
حممود بن حممد بن العباس بن رسالن ظهري الدين أبو حممد اخلوارزمي العباسي تفقه على البغوي ، قال ابن  3

كان فقيًها فاضًال عارفًا باملتفق واملختلف حسن الظاهر والباطن جامًعا بني الفقه والتصوف ولد خبوارزم يف : السمعاين 
هداية  419/ 2وتويف يف رمضان سنة مثان وستني ومخسمائة ابن قاضي شهبة رمضان سنة اثنتني وتسعني وأربعمائة 

  .403/ 20العارفني 
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  األشباه والنظائر
  كتاب العموم واخلصوص

إن األمر ال يدخل يف األمر ؛ ألن الظاهر أن املأمور غري :  1]وذا نقول: [قال القاضي أبو الطيب يف شرح الفروع 
  .اآلمر

- والرافعي حكى الوجهني وصحح قول ابن احلداد ، لكن مل يذكر هذا املأخذ وهو تردد يف دخول املخاطب : ت قل
  .بفتح الطاء

إن فعلت مع أحد حراًما فأنت طالق : نقل الرافعي يف فروع الطالق عن إمساعيل البوشنجي أنه لو قال لزوجته : ومنها 
أن يبىن وقوع الطالق على أن املخاطب هي يندرج حتت اخلطاب  فطلقها طلقة رجعية وجامعها يف عدا فيحتمل

يف الرافعي ؛ لكنه فيه : كذا . ال يقع ألن الغرض منعها عن الغري ملا يلحقه بذلك من الغضاضة واملعرة: وحيتمل أن يقال 
  .فإن عبارته لو قال لزوجته أكذبوا وليس حرام كىن وهذا معناه. بالعجمية وأنا عربته

  : مسألة 
األكثر ، وقال به الرازي من احلنفية كان حلق اهللا دخل وإن   2]عند[خطاب الشارع باملسلمني واملؤمنني يتناول العبيد 

الدخول : أحدها . كان حلق العباد فال ويف املسألة ثالثة أوجه ألصحابنا حكاها املاوردي يف كتاب القضاء من احلاوي
  .إال أن خيرجها الدليل

  .أن يدخله الدليل عدمه إال: والثاين 
وهذا الثالث هو مذهب الرازي فيما أحسب ، . إن كان بعيًدا أدخل وإن تضمن ملًكا أو عقًدا أو والية فال: والثالث 



كما أشرت إليه يف شرح . إن العبد يدخل يف الضرورات دون غريها: وهو ما أشار إليه الشافعي رضي اهللا عنه بقوله 
  .املختصر

  : ائل ويتخرج على األصل مس
املسلمون تتكافأ : "لقوله صلى اهللا عليه وسلم -خالًفا أليب حنيفة رضي اهللا عنه  3]عندنا[أمان العبد صحيح : منها 

  .4"ويسعى بذمتهم أدناهم
_________  

  .وهلذا نقول" ب"يف  1
  ".ب"واملثبت من " أ"سقط يف  2
  ".ب"سقط يف  3
يف اجلهاد باب يف السرية  80/ 3وكذا أبو داود  192/ 2ة أخرجه أمحد من رواية عمرو بن شعيب عن ابن حرب  4
ومن رواية ابن عباس ابن ماجه " 2685"يف الديات باب املسلمون تتكافأ دماؤهم  895/ 2، ابن ماجه " 2751"

ومن طريق " 2684"ومن طريق معقل بن يسار ابن ماجه يف املصدر السابق حديث  2683يف املصدر السابق حديث 
" 4530"الديات باب إيقاد املسلم بالكافر  180/ 4وأبو داود  119/ 1 طالب أمحد يف املسند علي بن أيب

  .يف القسامة 19/ 8والنسائي 
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  األشباه والنظائر
  كتاب العموم واخلصوص

  : يف مسائل  إذا انتفت املوانع بأن يأذن السيد له فيما مل يوجب عليه من أجله فهل جيب ؟ فيه تردد: ومنها 
  .لو أذن له السيد يف حضور اجلمعة ، والصحيح ال جيب عليه: منها 

: يف وجوب إحرامه حبج أو عمرة إذا أذن له السيد يف دخول احلرم خالف ؛ أصله قول ابن عباس رضي اهللا عنه : ومنها 
  .ال يدخل أحد مكة حمرًما

  : مسألة 
  .الصورة غري املقصودة الصحيح دخول الصورة النادرة حتت العموم وكحذا

وفرق بني النادرة وغري املقصودة ؛ فالنادرة هي اليت تندر بالنسبة إىل القضية اليت اشتمل عليها لفظ العموم ، وغري 
وقد تكون نادرة وقد ال تكون ، كما أن . املقصودة هيا ليت تدخل يف مدلول اللفظ ؛ إال أنا نعلم أن األلفاظ مل يقصدها

  .مقصودة وقد ال تكون النادرة قد تكون
  .املسابقة على الفيل وغريها: مثال النادرة 

 1]فمن[واقف وقف على زوجاته ما دمن باقيات يف عصية نكاحه ؛ " احملاكمات"ما وقع يف : ومثال غري املقصودة 



: ال ضارا تزوجت منهن سقط نصيبها وعاد على ضراا فطلق واحدة منهن طالقًا بائًنا مث عادت إليه بعقد جديد فق
: إنه ال عود لك إىل النصيب الذي خرج عنك عند انقطاع العصمة ؛ فقد صدق انقطاع العصمة والتزوج ، وقالت هي 

مل يكن قصد الواقف إال أن أتزوج بغريه والقرائن تشهد هلا وتفضي إىل القطع مبا تدعيه ؛ ولكن قد ينازع منازع يف 
ترى إىل ما نقله الرافعي  2]أال[عصمة نكاحه تعلًقا بأن الدوام انقطع ببينونتها  ما دمن يف: التصوير ذه الصورة لقوله 

من فروع الطالق عن إمساعيل البوشنجي فيمن حلف إن دخلت دار فالن ما دام فيها فأنت طالق فتحول مث عاد ال يقع 
  .ألن اإلدامة انقطعت

_________  
  .فيمن" ب"يف  1
  .إىل" ب"يف  2
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  األشباه والنظائر
  كتاب العموم واخلصوص

مث ذكره يف أواخر كتاب اإلميان أيًضا فيمن حلف ال يصطاد ما دام األمري يف البلد ال سيما وقد قال الواقف باقيات 
أيًضا واقف وقف على الفقراء " احملاكمات"ما دمن باقيات وقد وقع وكذلك وقع يف : فليتصور خبلو اللفظ عن قوله 

والقرائن . ني وقال قدموا اعتقائي على غريهم فافتقر أقرابه وطلبوا أن يقدموا على العتقاء ألن اإلحسان إليهم أوىلواملساك
اللفظ ال يدل إال على تقدمينا : بأن الواقف لو استحضر افتقارهم لرجحهم على عتقائه ، وقال العتقاء  1]تقتضي[

وللغزايل كالم أخذ منه ابن الرفعة . املقاصد واالقتصار على مدلول األلفاظولستم إيانًا ، واملعروف يف مذهبنا عدم اعتبار 
  : وأقول املقصود بالنسبة إىل اللفظ ثالثة أقسام . ميله إىل أن املقصود يعترب

  .فال وجه العتباره: قسم ينايف اللفظ ويعارضه 
أن اللفظ هو املوجب العتباره دون  بإهداره ؛ ولكنه معترب غري 2]أحد[فال يقول : وقسم يعاضد اللفظ ويساعده 

  .القصد
  .علتان على معلول واحد" هنا" 3]أما[وقد يقول من يعترب املقاصد 

قسم ال ينبو عنه اللفظ وال يدل له ؛ فهذا يشبه الزيادة على اللفظ ، فإن توفرت عليه القرائن وأفضت إىل القطع أو ظن 
فما دار يف عبارات األصحاب النادر : عد إىل الكالم يف النادرة فنقول هذا فلن 4]عرفت[غالب فال بأس باعتباره ، إذا 

  .ال حكم له
  : ومن مث مسائل 

العدد النادر الذي ال : خروج املين من النساء ليس ببلوغ ألنه نادر فال حكم له ولكن الصحيح خالفه ، ومنها : قيل 
  .يدوم يوجب القضاء وإن كان مع اخللل احلاصل يدل على الصحيح



النادر ال حكم له ؛ مما نقله الكيا اهلراسي يف أحكام القرآن عن الشافعي رضي اهللا عنه يف نكاح : وقد يستشهد لقوهلم 
الظاهر من وجود النكاح الطول واألمن من العنت ، وال مباالة بنكاح : أنه رضي اهللا عنه كان يقول -األمة ملن حتته حرة 

  .اب حسًمانادر ال يفضي إىل ذلك ؛ بل حنسم الب
_________  

  .تقضي" ب"يف  1
  .أحدنا" ب"يف  2
  .أا" ب"يف  3
  .عرف" ب"يف  4
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  األشباه والنظائر
  كتاب العموم واخلصوص

 -أن الفسوخ ال تنقسم إىل سنة وبدعة ؛ ألا أسباب نادرة-ويقول أصحابنا مجيًعا وذكره الرافعي يف أوائل الطالق 
الشاذ اخلارج عن املنهاج حيمل على شذوذه وال : وهذا قوهلم . النادر حيفظ وال يقاس عليه"ورمبا قيل . خبالف العقود

  .يقضي به على غريه
أن اخلارج عن القياس هل يقاس عليه ؟ وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل الكالم عليه "وليس كالمنا يف هذا إذا ذاك هو مسألة 

  .صورة النادرة هل تدخل حتت العموم ؟ املشهور أا تدخل وهو املختاريف مسائل القياس ؛ إمنا الكالم يف ال
أشار إليه الغزايل يف كتب اخلالفيات وتوصل به إىل . ويف كالم اإلمام والغزايل والرافعي رمحهم اهللا ما يقتضي عدم دخوهلا

جلده ؛ فتنفك األذهان عن  الكلب ال يعتاد يف العرف دباغ: إخراج الكلب من عموم أميا إهاب دبغ فقد طهر فقال 
 1]يف[ذكره إذا جرى ذكر الدباغ واللفظ ينزل على االعتياد فيما يدبغ ذكره يف مآخذ اخلالف ويف شفاء العليل وذكر 

  .املآخذ أن هذا الفرق ينتهي إىل القطع
ألن تأخره عن أيام التشريق  ومثل كالم الغزايل قول الرافعي يف احلج يف صوم املتمتع ثالثة أيام بعد التشريق ال يكون أداء

: قال الرافعي . بل هو حممول على الغالب املعتاد 2}َثالثَِة أَياٍم ِيف احلَْج {مما يبعد ويندر ؛ فال يقع مراًدا من قوله تعاىل 
  .هكذا حكاه اإلمام وغريه

وهو مضبوطة ، وأيام التشريق ملحقة  وعبارة اإلمام يف النهاية املفهوم من القرآن تفييد صوم الثالثة بأيام احلج ،: قلت 
  .بأيام احلج على بعد ؛ فأما النظر إىل البقاء يف اإلحرام المتداد زمان طواف الزيارة فليس مراد الكتاب

  .فإن تأخر الطواف عن أيام التشريق يبعد وقوعه
  .انتهى. مه األئمةرأيًا واستنباطًا وإمنا نقلته من فحوى كال 3]أقله[فليفهم النظر حقيقة ذلك ؛ فإين مل 

أنه يربأ الكفيل محًال لإلحضار امللتزم على احلياة ؛ فإنه : فيما إذا مات املكفول ببدنه - ونظري كالم الرافعي هنا قوله 



  لكن هذا يف تقييد: قلت . الذي خيطر بالبال غالًبا
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  ".196"البقرة  2
  ".ب"مل أقلد واملثبت من " أ"يف  3
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  األشباه والنظائر
  كتاب العموم واخلصوص

وقد شكك الشيخ صدر الدين بن املرحل رمحه اهللا على . املطلق ، وكالمنا يف ختصيص العام ؛ فال يلزم من األول والثاين
  .ه ال خيفى عليه خافيةقوهلم النادر ال خيطر بالبال ؛ فال يدخل حتت العموم بأن هذا ال تبني له يف كالم اهللا تعاىل ؛ فإن

إن كان العموم يف : من أجل ذلك يقول - رمحه اهللا  1وبلغين أن تلميذه قاضي القضاة مجال الدين يوسف بن مجلة
إا بالوحي فكذلك ، وإن كانت باالجتهاد فهو موضع : الكتاب فال شك يف دخول النادرة ، وإن كان بالسنة وقلنا 

  .اخلالف
مراد األصوليني إذا مرادهم أن الصورة النادرة اليت ال ختطر ببال العريب عند اإلطالق ال يردها وكل هذا مبعزل عن : قلت 

هذا موضع النظر ، وما ذكره ابن مجلة من . الشارع الذي جاء بالقرآن املتلو بلسام وما يتخاطبون به يف حماورام
  .التفصيل يف النيب صلى اهللا عليه وسلم فيه نظر

واهللا لقد رأيت ما أنتم القون يف : أنه صلى اهللا عليه وسلم ال تذهب عن خاطره النادرة كيف وهو يقول والصواب عندنا 
  .2ما من شيء توعدونه إال وقد رأيته يف صاليت هذه حىت اجلنة والنار: ويقول . دنياكم وآخرتكم

النادرة ويعلم أن قومه ال يعنوا ذا وال ميكن أن يعمم لفظًا إال وقد أتى على مدلوله استحضارًا ؛ غري أنه يستحضر 
  .اللفظ فينطق على لسان قومه ، فال تقع مرادة حبكمه وال مشمولة بلفظه

  .إذا عرفت هذا ففي القاعدة مسائل من آيات وأحاديث
أميا إهاب دبغ فقد : حديث  ومنها- اآلية كما عرفت . 3}َفَمْن ملَْ جيَِْد َفِصَياُم َثَالثَِة أَيامٍ {: قوله تعاىل يف املتمتع : منها 

  .طهر فال خيفي ندرة دباغ جلد الكلب وجلد اآلدمي
_________  

أبو احملاسن يوسف بن إبراهيم بن مجلة بن مسلم بن متام بن حسني بن يوسف احملجي الشافعي احلوراين مث الصاحلي  1
  .تويف يف ذي القعدة سنة مثان وثالثني وسبعمائة

  .219/ 5الدرر الكامنة 
/ 10"يف الكسوف باب ما عرض على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صالة الكسوف حديث  623/ 2مسلم  2



904."  
  ".196: "البقرة  3

  399|  128: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  كتاب العموم واخلصوص

باملوت أصحهما ال يطهر جلد الكلب بالدباغ اتفاًقا ، ويف اآلدمي وجهان بناء على أنه ينجس : وقد قال األصحاب 
  .أنه يظهر

ويدخل يف العموم بعض جلود احليوانات اليت مل تطرق األمساع أمساؤها وال رأت العيون أشخاصها : قال ابن دقيق العيد 
  .فتظهر بالدباغ مع أا ليست مما ميكن أن تدخل حتت القصد

 1]وهو[ي هذه ونادرة مل تدخل قطًعا إن كانت نادرة فتكون يف هذا احلديث غريبة وهي نادرة دخلت قطًعا وه: قلت 
مراد الشيخ تقي الدين فيما أعتقد فإن ما مل  2]ليس هذا[إهاب الكلب ونادرة فيها وجهان وهي إهاب اآلدمي ولكن 

تره األشخاص ال يندر بالنسبة إىل العام ؛ ألنه مل يعهد دباغه وال عدم دباغه وإمنا عدم دباغه لعدم العهد به وكالمنا فيما 
  .ومل يعهد دباغه كالكلب وجلد اآلدمي ال فيما يعد بنفسه عرف
إمنا ذكره مل يدخل حتت القصد يعين مفصًال وأما دخوله وحضوره يف الذهن جممًال فهو الواقع ، ولذلك كان : وقوله 

  .حمكومصا فيه وإال فكيف حيكم على ما مل يقصد
عند مملوك ، أو امرأة ، أو صيب : م يف مجا عة إال أربعة إخراج اخلنثى من عموم اجلمعة حق واجب على كل مسل: ومنها 

  .إذا قلنا إنه ال مجعة على اخلنثى وهو ما ادعى النووي االتفاق عليه ، وحكى صاحب الذخائر فيه وجًها -، أو مريض
لى الفيل منع بعض أصحابنا املسابقة ع. 3"ال سبق إال يف خف أو نصل أو حافر: "قوله صلى اهللا عليه وسلم : ومنها 

  .ملثل ذلك
  .البيعان باخليار ما مل يتفرقا ، فيدخل فيه بال خالف التولية واإلشراك مع ندرا جًدا 4حديث: ومنها 

  .واختلف فيمن طال مكثهما يف الس ، والصحيح ثبوت اخليار
_________  

  .وهي" ب"ويف  1
  .هذا ليس" ب"يف  2
/ يف اجلهاد 960/ 2باب السبق وابن ماجه / يف اخليل  226/ 6ي وأبو داود والنسائ 474/ 2أمحد يف املسند  3

  ".2878"باب السبق والرهان 
/ يف البيوع 1164/ 3، ومسلم " 2079"باب إذا بني البيعان ومل يكتما وفضحا / يف البيوع 309/ 4البخاري  4
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  نظائراألشباه وال
  كتاب العموم واخلصوص

  .فلمس العضو األشل والزائد كالصحيح واألصلي على الصحيح مع ندرما 1}َأْو َالَمْسُتُم النَساء{: ومنها قوله تعاىل 
أسان فلو خلق له وجهان وجب غسلهما ولو خلق له ر  2}ِإَذا ُقْمُتْم ِإَىل الصالِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكمْ {: ومنها قوله تعاىل 

  .كفى مسح أحدمها ولينظر هنا اليدين املتساويتني ، واملتميز منهما الزائد ، والشعور اخلارجة عن العادة وغري ذلك
؛ فهل جيوز الدعاء يف الصالة جبارية  3"وليتخري من املسألة ما شاء"قوله صلى اهللا عليه وسلم يف التشهد : ومنها 

  .دخول هذه الصورة يف العموم لندرا حسناء ؟ منعه الشيخ أبو حممد مدعًيا عدم
فلو تكلم يف الصالة ناسًيا كثريًا ففيه وجهان أصحهما البطالن ، ... حديث رفع عن أميت اخلطأ والنسيان: ومنها 

  .ونظائره أكل الصائم ناسًيا كثريًا ، وكثري من مسائل اإلكراه اليت ال عذر فيها معه
  .بعض أصحابنا انتقاض الوضوء مبس الذكر املقطوع مبثل ذلك منع 4"من مس ذكره فليتوضأ"ومنها حديث 

إذا زادت املوضحات على دية النفس فال : "قال بعض أصحابنا  5"يف كل موضحة مخس من اإلبل"حديث : ومنها 
جيب أكثر من دية النفس وال تدخل هذه الصورة يف احلديث لندران وقاسه على قول الشافعي رضي اهللا عنه يف 

  .ن أنه ال جيب يف قلع مجيعها إال دية النفساألسنا
_________  

  ".43"النساء  1
  ".6"املائدة  2
باب / يف الصالة 302 -301/ 1ومسلم " 835"باب ما يتجد من الدعاء / يف كتاب األذان 320/ 2البخاري  3

  ".402/ 55"التشهد يف الصالة حديث 
يف  19/ 1والشافعي يف األم " 58"مس الفرج ، حديث  باب الوضوء من/ يف الطهارة 1/42مالك يف املوطأ  4

يف  184/ 1من مسند يسرة بنت صفوان والدارمي  406/ 6باب الوضوء من مس الذكر وأمحد يف املسند / الطهارة
" 82"يف الطهارة باب الوضوء من مس الذكر  126/ 1والرتمذي " 181"باب الوضوء باب الوضوء من مس الذكر 

  ".479"يف الطهارة باب الوضوء من مس الذكر  161/ 1لنسائي وابن ماجه وقال حسن صحيح وا
يف  13/ 4والرتمذي " 4566"يف الديات باب ديات األعضاء  190/ 4وأبو داود  215/ 2أمحد يف املسند  5

  ".2655"يف الديات  886/ 2يف القسامة وابن ماجه  57/ 8والنسائي " 1390"الديات باب ما جاء يف املوضحة 
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  األشباه والنظائر
  كتاب العموم واخلصوص

وفرق ابن كج بضبط األسنان خبالف املوضحات ، وعكس اإلمام يف النهاية صنيع ابن كج وادعى أن األسنان بالزيادة 
  .أوىل مشريًا إىل تعميم إطالق الشارع مع العلم بعدد األسنان ، وال كذلك املوضحات

؛ فلو دعت إىل ذلك ضرورة املسلمني كما روى الواقدي يف فتوح الشام  1ث النهي عن التصويرثبت يف احلدي: ومنها 
أن النصارى صوروا صورة هرقل على حائط فوقف بعض املسلمني متعجًبا منها ، فانقلبت قناة طويلة من أحدهم "

يف مائة فارس إىل أيب عبيدة إنكم  فأصابت عني الصورة فقلعتها ، فعلم به احلرس من قبل لوقا عظيم الروم فجهز رسوله
غدرمت األمان بقلع عني هذه الصورة وهو عندنا عظيم ، فسأل أبو عبيدة من فعل هذا فقيل فالن خاطًئا ، فقال أبو 

يعنون عمر بن اخلطاب - إن صاحبنا إمنا فعل ما فعل غري متعمد ، فقالوا ال نرضى حىت نفقأ عني صاحبكم : عبيدة 
القوم ميتحنون ذا أمان املسلمني وأم هل هم موفون بعهودهم فقال أبو عبيدة أنا أمري هذه الطائفة  رضي اهللا عنه وكان

ال نرضى إال بفقء عني ملككم األكرب ، فقال أبو عبيدة ملكنا أمنع من ذلك ، : فافعلوا يب ما فعلوه بتمثالكم ؛ فقالوا 
ال عني أمريكم : بيدة وقال على رسلكم ، فقال منهم قائل وغضب املسلمون وكادت تقوم ملحمة عظيمة فنهاهم أبو ع

فقال املسلمون إن . وال عني خليفتكم ؛ ولكن نصنع متثاًال فيه صورة أيب عبيدة مث نفقأ إحدى عيين ذلك التمثال
م عقول يا معشر املسلمني إن هؤالء ليس هل: صاحبنا فقأ عني ذلك التمثال غري قاصد وأنتم تتعمدون ، فقال أبو عبيدة 

  .فإم رضوا أن يصوروا صوريت ويفعوا ا ما أرادوا ، فدعوهم وقلة عقوهلم ، فرضوا وسكنت الفتنة- 
يفعل كانت فتنة هائلة  3]مل[املسألة حباهلا وأبوا إال أن يصور املسلمون تلك الصورة وعلمنا أن ذلك إن  2]كانت[فلو 

  .حينئذ تؤدي إىل ضرر عظيم باملسلمني فالذي يظهر جواز ذلك
_________  

أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون : "فعن عائشة رضي اهللا عنها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  1
/ 92"يف اللباس  1668/ 3، ومسلم " 4954/ "باب من التصاوير/ يف اللباس 386/ 10البخاري ". خبلق اهللا
2107."  

/ 10البخاري " أشد الناس عذابًا عند اهللا املصورون: " صلى اهللا عليه وسلم يقول وعن عبد اهللا بن مسعود قال النيب
  ".2109/ 98" 1670/ 3، ومسلم " 5950" 382

  ".ب"سقط يف  2
  ".ب"سقط يف  3
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  األشباه والنظائر
  كتاب العموم واخلصوص

كراه كفر ؛ فلو مصلحة املسلمني إىل ذلك واشتدت قد علم أن لبس زي الكفار وذكر كلمة الكفر من غري إ: ومنها 
  .حاجتهم إىل من يفعله فالذي يظهر أنه يصري كاإلكراه

وقد اتفق مثل ذلك للسلطان صالح الدين ؛ فإنه ملا صعب عليه أمر ملك صيدا وحصل للمسلمني به من الضرر الزائد 
لبس النصارى وأذن هلما يف التوجه إىل صيدا على أما ما ذكره املؤرخون ألبس السلطان صالح الدين اثنني من املسلمني 

راهبان وكانا يف الباطن جمهزان لقتل ذلك اللعني غيلة ؛ ففعال ذلك وتوجها إليه وأقاما عنده على أما راهبان ، وال بد 
سلمون تعًبا مفرطًا أن يتلفظا عنده بكلمة الكفر وما برحا حىت اغتااله وأراحا املسلمني منه ولو مل يفعال ذلك لتعب امل

  .ومل يكونوا على يقني من النصرة عليه
من لكعب بن : ومما يدل على هذا قصة حممد بن مسلمة يف كعب بن األشرف فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

قد : قال : فأقول : فأذن له - فأذن يل :  1]قال. نعم: [أحتب أن أقتله ؟ قال : األشراف فقال حممد بن مسلمة 
  .2علتف

ال خيرج يف الصدقة هرمة يقتضي أن ال تؤخذ مريضة من املراض ، وإليه ذهب مالك ، واعتذر  3حديث: ومنها 
  .أصحابنا عنه بأنه خرج خمرج الغالب فإن مرض املاشية كلها نادر ، واتفقوا على جواز أخذ املريضة من املراض

  .لى األصحال جيب االستنجاء من خروج حصاة ال رطوبة معها ع: ومنها 
يتعني املاء ؛ ألن االقتصار على احلجر وقع فيما : لو ندر اخلارج كالدم والقيح فاألظهر جكزاء احلجر ، والثاين : ومنها 

  .نعم به البلوى
  .وإن خالط املعتاد جاز احلجر. إن متحض النادر تعني املاء: وقال القفال 

  . العبد املشرتكالراجح دخول األكساب النادرة يف املهايأة يف: ومنها 
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  ".180/ 119"باب قتل كعب بن األشرف طاغوت اليهود / يف اجلهاد والسري 1425/ 3أخرجه مسلم  2
  ".1455"باب ال تؤخذ يف الصدقة هرمة / يف الزكاة 321/ 3أخرجه البخاري  3
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  األشباه والنظائر
  كتاب العموم واخلصوص

  .كاحلاجب والعذار والشارب  2]كثرت[جيب غسل ما يندر كثافته وإن  1]أنه: [ا ومنه
  .على املرأة غسل باطن اللحية الكثيفة لندرا فيح قها 3]جيب: [ومنها 



أنه جيب قضاء الصالة على املقيم املتيمم لفقد املاء وللربد على األظهر فيهما ، ويف حنومها من ذوي األعذار : ومنها 
  .والغريق يصلي على خشبة باإلمياء. كاملربوط على خشبة ومن شد وثاقه باألرض وصلى باإلمياء  .النادرة
وإن كان ضيًقا حبيث ال متر فيه القوافل والفوارس ؛ : قالوا . إشراع اجلناح يف الطريق النافذ ال جيوز إال إذا مل يضر: ومنها 

انوا ميرون فيه فليكن ارتفاعه إىل حد مير احململ مع الكنيسة فوقه على فينبغي أن يرتفع ؛ حبيث مير حتته املار منتصًبا وإن ك
  .البعري ، قالوا ألنه وإن كان نادًرا فقد يتفق

العبد إذا جىن ففداه خبالف مكس السلطان فإنه  5]فداء[البيع  4]يف[األصح أنه ال يدخل يف لفظ قام على : ومنها 
  .يدخل لعمومه

يب يرقب العدو فأدركته الصالة ولو قام لرآه العدو أو جلس الغزاة يف مكمن ولو قاموا لو جلس من الغزاة رق: ومنها 
  .أبصرهم العدو فلهم الصالة قعوًدا وتلزمهم اإلعادة ، لندور ذلك

أصح األوجه أنه يباح للغامنني الفانيد والسكر واألدوية اليت تندر احلاجة إليها قبل قسمة الغنيمة ، فإن احتاج : ومنها 
  : يض أخذ قدر حاجته مر 

  .جيوز ترك القبلة يف النوافل مما يكثر ويتكرر كالوتر وركعيت الفجر وال جيوز فيما يندر كالعيدين واالستسقاء: ومنها 
  .لو علفت السائمة يف احلول قدرًا يسريًا ال يتمول يف نقد احلول فال أثر له يف قطع السوم قطًعا: ومنها 
  وطئها بعد املوت فأصح األوجه ال حينث ألن اسمحلف ال يطأ فالنة ف: ومنها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .أا" ب"يف  1
  .كثفت" ب"يف  2
  ".ب"سقط يف  3
  ".ب"سقط يف  4
  ".ب"سقط يف  5
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  األشباه والنظائر
  كتاب العموم واخلصوص

واملسألة يف الرافعي يف باب اإليالء وكان . الفرق بني ما قبل الدفن وبعده: ثالثها و . الوطء يطلق على ما يقع يف احلياة
  .من حقها أن تذكر يف باب اإلميان

  .لو تصور شخص ال يضره أكل السموم الطاهرة مل حترم عليه: قال اإلمام : ومنها 
يف النادر الذي ال يسقط القضاء ؛ فهو حمط تذكر إذا انتهيت ملا ذكرناه يف النادر ، وكالم األصحاب يف التيمم : فائدة 
ويف دخول األكساب النادرة يف املهايأة والسلم فيما يندر وجوده ، ويتحرز ذلك مبا ذكرناه ، . النادر ال حكم له: قوهلم 



  : أا قواعد ثالث 
العتبار به ويصري أي ال يعطي حكم الغالب ؛ بل يسقط ا" دخول النادرة يف اللفظ العام وكون النادر ال حكم له"

  .وجوده كعدمه
والثالثة أن النادر إذا حكم فيه بشيء مل يلحق به غريه ويدل على شذوذ ، وهذه الثالثة هي مسألة اخلارج عن القياس 

  .اآلتية إن شاء اهللا تعاىل يف باب القياس
ميز عن غري النادرة ؛ فإن النادرة ومن مث يت. حنن وإن قلنا بدخول النادرة يف العموم فلسنا نقصر العموم عليها: خامتة 

  .حتتمل أن تكون هي متام املراد بالعموم
  .على األمة واملكاتبة 1أميا امرأة نكحت نفسها: فاحلمل عليها مبفردها بعيد وألجل ذلك احلنفية قوهلم : أما النادرة 

مذهب الشافعي رضي اهللا عنه العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب ، وذكر اإلمام أن الذي صح عنده من : قاعدة 
واإلمام . 2اآلية} ُقْل َال َأِجُد ِيف َما أُوِحَي ِإَيل ُحمَرًما{: أن العربة خبصوص السبب ، واستدل بكالم له على قوله تعاىل 

  .منازع نقًال وحجاًجا
  .3أما النقل

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ن عازب يف حديث الرباء ب" اخلالة مبنزلة األم: "قوله صلى اهللا عليه وسلم : تنبيه 
  يا عم ، فتناوهلا علي كرم اهللا وجهه فأخذ بيدها: من مكة فاتبعته ابنة محزة تنادي 

_________  
باب ما جاء ال نكاح إال / يف النكاح 407/ 3، الرتمذي " 2083"باب يف الويل / يف النكاح 229/ 2أبو داود  1

وقال صحيح على  168/ 2، احلاكم " 1879"النكاح باب ال نكاح إال بويل  605/ 1ابن ماجه " 1102"بويل 
  .شرط الشيخني

  ".145"األنعام  2
  .بياض يف األصل 3
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  األشباه والنظائر
  كتاب العموم واخلصوص

بنة عمي ، وقال أنا أحق ا وهي ا: دونك ابنة عمك ، فاختصم فيها على وزيد وجعفر فقال علي : وقال لفاطمة 
اخلالة : "بنت أخي فقضى ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلالتها وقال : ابنة عمي وخالتها حتيت ، وقال زيد : جعفر 

  .احلديث 1"مبنزلة األم
  .وهو عمدة باب احلضانة ، وقد استدل بإطالقه أصحاب التنزيل على تنزيلها منزلة األم يف املرياث

إمنا هي مبنزلتها يف احلضانة ، ألن السياق طريق إىل بيان امالت وتعيني : قي الدين بن دقيق العيد وقال شيخ اإلسالم ت



  .احملتمالت وتنزيل الكالم على املقصود منه
أصول الفقه مل أر من تعرض هلا يف األصول إال بعض املتأخرين ممن أدركنا أصحام  2وفهم ذلك قاعدة كبرية من: قال 

ليس من الرب الصيام : ولذلك ذكر يف حديث أنس . متعينة على النار وإن كانت ذات تشعب على املناظر، وهي قاعدة 
جيب : وإن ورد يف رجل كان جيهده الصوم فقال - فذكر أن الظارهية تنزله على العموم اعتبارًا بعموم اللفظ . 3يف السفر

وعلى مراد املتكلم وبني ورود العام على سبب ، وال جتري  أن يتنبه للفرق بني داللة السياق والقرائن على ختصيص العام
الدالة على املراد ، وهي املرشدة  4]فإا[جمرى واحد فإن جمرد ورود العام على سبب ال خيصصه ، وأما السياق والقرائن 

  .إىل بيان امالت وتعني احملتمالت
ليس من الرب الصيام "$: ظر قوله صلى اهللا عليه وسلم فاضبط هذه القاعدة فإا مفيدة يف مواضع ال حتصي وان: قال 

  ".القبيلني هو منزله عليه 5]من[يف السفر من أي 
  السياق ما يف فروع الطالق من الرافعي أنه لو قال 6]نظر إيل[ومن : قلت 

_________  
/ 30 ، ومسلم" 4251" 499/ 7يف " 2700"باب الصلح مع املشركني / الصلح 304/ 5البخاري جمزأ  1

  ".1783/ 90"باب صلح احلديبية حديث / يف كتاب اجلهاد 1409
  .من قواعد أصول الفقه" ب"يف  2
  ".1115/ 92/يف الصيام  786/ 2ومسلم " 1946"يف الصوم  183/ 4أخرجه البخاري  3
  .فإنه" ب"يف  4
  ".ب"سقط يف  5
  .النظر يف" ب"يف  6
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  األشباه والنظائر
  موم واخلصوصكتاب الع

إن علمت من أخيت شيًئا ومل تقوليه فأنت طالق فتنصرف إىل ما يوجب ريبة ويوهم فاحشة دون ما ال يقصد : لزوجته 
  .العلم به كاألكل والشراب

إذا عرفت أن األرجح عندنا اعتبار عموم اللفظ دون خصوص السبب فال نعتقد أن يسنحب العموم يف كل ما : فائدة 
  : منا نعمم حيث ال معارض ويف املعارض أمثلة ورد وصدر ؛ بل إ

املرأة املرتدة ال تقتل ، وخصصناه حنن : أخذ أبو حنيفة بعمومه وقال  1حديث النهي عن قتل النساء والصبيان: منها 
 بسببه ؛ فإنه ورد يف امرأة مقتولة مر عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض غزواته ، فنهى إذا ذاك عن قتل

  .وغريه من األدلة 2"من بدل دينه فاقتلوه: "النساء والصبيان حلديث 



ورد يف رجل قد ظلل عليه من جهد ما وجد ، وقد تقدم الكالم " ليس من الرب الصيام يف السفر"حديث أنس : ومنها 
  .فيه

ينة تعميم فإن كانت قدمنا أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب واخلالف يف ذلك إذا مل تكن هناك قر : تنبيه 
  .فالقول بالتعميم ظاهر كل الظهور بل ال ينبغي أن يكون يف التعميم خالف

ِإن اللَه {: من القرائن العدول عن صيغة اإلفراد إىل اجلمع وميثل بقوله تعاىل : وهذا كان الشيخ الوالد ينبه عليه ويقول 
نزلت يف أمانة واحدة وهي مفتاح الكعبة فعدل عن اإلفراد إىل اجلمع ليعم كل  3}ْهِلَهايَْأُمرُُكْم َأْن تـَُؤدوا اْألََمانَاِت ِإَىل أَ 

أمانة ، وأمثلة هذا تكثر وإليه اإلشارة بقوله يف مجع اجلوامع ؛ فإن كانت قرينة تعميم فاحذر فمىت عدل عن لفظ اإلفراد 
أو ضم إىل املسؤول عنه يف اجلواب عنه غريه  4هإىل اجلمع أو عن لفظ ال حصر فيه إىل ما فيه حصر مثل هو الطهور ماؤ 

  فذكر} َوالسارُِق َوالسارَِقةُ {مثل 
_________  

باب حترمي قتل / يف اجلهاد والسري  1364/ 3، ومسلم " 3015"باب الصبيان / يف اجلهاد 148/ 6البخاري  1
  ".1744/ 25"النساء 

  ".6922"حكم املرتد باب / يف كتاب استتابة املرتدين 267/ 12البخاري  2
  ".58"النساء  3
يف الطهارة  3/ 1، الشافعي يف األم " 12"باب الظهور للوضوء حديث / يف الطهارة 22/ 1أخرجه مالك يف املوطأ  4

بابا لوضوء مباء حديث / يف الطهارة 21/ 1يف مسند أيب هريرة رضي اهللا عنه وأبو داود  361/ 2وأمحد يف املسند 
/ 1وقال حسن صحيح والنسائي " 69"باب يف ماء البحر أنه طهور حديث / يف الطهارة 100 /1والرتمذي " 83"

  ".386" 136/ 1وابن ماجه  50
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  األشباه والنظائر
  كتاب العموم واخلصوص

دل على  2]مما[صفوان بل عموم كل سارق أو غري ذلك  1السارقة قرينة يف أنه ليس املراد بالسارق خصوص سارق رداء
أنه لو امته امرأته بالغلمان فحلف أنه ال يأيت حراًما مث "إرادة العموم ، ومن فروع هذا ما ذكره الرافعي يف فروع الطالق 

  .قبل غالًما أو ملسه حينث ، لعموم اللفظ ، خبالف ما لو قالت فعلت كذا حراًما فقال إن فعلت حراًما
مها وها هنا اختلف اللفظ فحمل كالمه على االبتداء ؛ فانظر كيف جعل قال ألن هناك قرينة ترتب كالمه على كال

  .نظر ، فما اللثم حبرام إال أن يكون بشهوة" أو ملسه: عدوله عن لفظ املسؤول قرينة إرادة التعميم ؛ لكن يف قوله 
تمال ينزل منزلة العموم اشتهر عن الشافعي رضي اهللا عنه أن ترك االستفصال يف حكاية األحوال مع قيام االح: مسألة 

بل لسان الشريعة على احلقيقة أبو . لسان مذهبه 3]عنه[يف املقال وهذا وإن مل أجده مسطورًا يف نصوصه فقد نقله 



املعايل رضي اهللا عنه ومعناه صحيح ؛ فقد كانت من عادته صلى اهللا عليه وسلم أن يستفصل ويستقصي حبيث ال يدع 
: ال ، قال : قال " أبك جنون ؟: "يف اإليضاح ؛ ففي قصة ماعز قوله صلى اهللا عليه وسلم غاية يف البيان وال إشكاًال 

: ال ، قال : قال " لعلك قبلت أو غمزت ؟"ويف صحيح البخاري . 4فقال نعم كذا يف الصحيحني" فهل أحصنت ؟"
  .5نعم: قال " أنكتها ؟"

نعم ، : قال " حىت غاب ذلك منك يف ذلك منها ؟" :نعم ، قال : قال " أنكتها ؟: "قال : ويف صحيح ابن حبان 
أتيت - نعم : قال " فهل تدري ما الزنا ؟: "نعم ، قال : قال " كما يغيب املرود يف املكحلة والرشا يف البئر ؟: "قال 

  .6]أهله[منها حراًما ما يأيت الرجل من 
  لإين لقاعد عند رسو : ويف صحيح مسلم من حديث علقمة بن وائل حدثه قال 

_________  
، " 278" 84/ 2"والشافعي يف املسند " 28"باب ترك الشفاعة للسارق / يف احلدود 834/ 2مالك يف املوطأ  1

، واحلاكم يف  69/ 8ومن طريق ابن عباس النسائي يف " 2595" 865/ 2ومن طريق آخر ابن ماجه يف السنن 
  .وقال صحيح اإلسناد ووافقه الذهيب 380/ 4املستدرك 

  ".ب"يف  سقط 2
  ".ب"سقط يف  3
باب من اعرتف / يف احلدود 1318/ 3ومسلم " 2825"باب سؤال اإلمام املقر / يف احلدود 136/ 12البخاري  4

  ".1692/ 16"على نفسه بالزىن 
  ".6824"باب هل يقول اإلمام للمقر / يف كتاب احلدود 135/ 12البخاري  5
  .امرأته" ب"يف  6
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  ه والنظائراألشبا
  كتاب العموم واخلصوص

هذا قتل أخي ، فقال رسول اهللا صلى : يا رسول اهللا : فقال  1اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا جاءه رجل يقود آخر بنسعة
: قال " كيف قتلته ؟: "نعم قتلته ، قال : إنه إن مل يعرتف أقمت عليه البينة ، قال : فقال " أقتلته ؟: "اهللا عليه وسلم 

: أنا وهو خنتبط من شجرة فسبين وأغضبين فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم  كنت
أنا : فرتى قومك يشرتونك ؟ قال : ما يل إال كسائي وفأسي ، قال : قال " هل لك من شيء تؤديه عن نفسك ؟"

  .2احلديث" كدونك صاحب: "أهون على قومي من ذلك ، فرمى إليه بنسعته وقال 
فانظر كيف كان يستفصل صلى اهللا عليه وسلم ليتوضح احلال وحيق احلق وما ذلك منه خمًتا بأبواب االحيتاط من احلد 

وقوله صلى اهللا عليه وسلم هل جتد هل جتد ومثل حديث  3والقصاص ؛ بل عاًما يف األبواب أال ترى إىل قصة اامع



الستفصال الواقع يف كثري من أحاديث األحكام دل ذلك على أن ترك وغري ذلك من ا 4"أينقص الرطب إذا جف"
  .االستفصال إشارة إىل التعميم فكان منزًال منزلة العموم وإن مل يكن حقيقة العموم ما أنبأت عنه الصيغة

ينزل مل يقل إنه عام ونظري تعميم املطلق من اجلواب  5حيمل على معانيه كالعام وإن: وهذا كما قال يف املشرتك 
فمساق هذا أن يكون حق من عمم ترك : فإن قلت . االستفصال ختصيص العام يف اجلواب خبصوص األسباب

  عن 6]ذلك[أجل ، ومن مث نقل : االستفصال أن يقول العربة خبصوص السبب ال بعموم اللفظ قلت 
_________  

  .هي جل من جلود مضفورة جعلها كالزمام له يقوده ا 1
  ".1680/ 34"باب حجة اإلقرار بالقتل ومتكني ويل القتل من القصاص /  القسامةيف 1307/ 3مسلم  2
 595/ 11ويف " 6087" 503/ 10" 1936"باب إذا جامع يف رمضان / يف كتاب الصوم 163/ 4البخاري  3
/ 81"باب تغليظ حترمي اجلماع يف ار رمضان / يف الصيام 781/ 2ومسلم " 6711" "6710" "6709"

1111."  
وقال " 1225"يف البيوع  528/ 3، والرتمذي " 3359"باب يف التمر بالتمر : يف البيوع  251/ 3أبو داود  4

" 2264"يف التجارات  761/ 2يف البيوع باب اشرتاء التمر بالرطب وابن ماجه  268/ 7حسن صحيح والنسائي 
  ".551" 159/ 2فعي يف املسند ، والشا" 22"يف البيوع  624/ 2، ومالك يف املوطأ  39 - 38/ 2واحلاكم 

  .وإن ذلك" ب"يف  5
  ".ب"سقط يف  6
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  األشباه والنظائر
  كتاب العموم واخلصوص

ألستم على أن العربة بعموم اللفظ دون خصوص السبب ؟ فهل : الشافعي ناقل هذه عنه وهو إمام احلرمني ؛ فإن قلت 
  لتعميم ؟أنتم على أن العربة مبطلق اجلواب دون ا

أعلم أن ختصيص العام أصعب من تعميم اخلاص ألن فيه اقتطاًعا من اللفظ وليتنبه من ذلك إىل أنه ال يلزم من : فلت 
القول بأن االعتبار بعموم اللفظ القول بأن ترك االستفصال ال ينزل منزلة العموم ؛ فمن هنا أنا أقول العربة بعموم اللفظ 

  .تفصال مبنزلة العمومال خبصوص السبب ، وينزل االس
  .حق من عمم ترك االستفصال أن خيصص بالسبب: هذا عود بالنقض على قولكم : فإن قلت 

ومل يكن القصد فيما تقدم إال أن الناقل عن الشافعي رضي اهللا عنه أن العربة بتخصيص السبب هو الناقل . نعم: قلت 
لذلك ال يثبت املتأخرون من أصحابنا أن العربة خبصوص عنه أن ترك االستفصال للعلموم وإن كانا غري متالزمني و 

  : أمثلة  1]إذا عرفت هذه فليرتك االستفصال. [السبب وإن أثبتوا التعميم برتك االستفصال



أمسك : "قصة غيالن ملا أسلم على عشر نسوة ، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم : وإياه ذكر إمام احلرمني : منها 
ومل يسأله عن كيفية وقوع العقد عليهن مًعا أو مرتًبا ؛ فكان إطالق اجلواب دليًال على أنه ال . 2"رهنأربًعا وفارق سائ

  .فرق بني أن ترتتب العقود أو تقع مًعا
  .وقد أشبعنا الكالم على هذا يف شرح املختصر واملخالف فيه أبو حنيفة رضي اهللا عنه

: قال ابن دقيق العيد . صلى اهللا عليه وسلم له كان عامًدا أو ناسًياحديث اامع يف رمضان مل يسأله النيب : ومنها 
صريح يف أنه كان عامًدا ، ويف أنه مل يكن مسافرًا "هلكت وأهكلت : قوله : قلت . فيدل على العموم يف احلالتني

هل :  عليه وسلم صلى اهللا 3]النيب[ترخص ومن مث ال جيب على الناسي كفارة وال على املسافر الرتخص ولكن مل يسأله 
  .أنزل أو مل ينزل ؛ فدل على مشول احلكم للحالتني وهو كذلك

  .4طالق ابن عمر امرأته يف احليض: ومنها 
_________  

  ".ب"سقط يف  1
 16/ 2الشافعي يف املسند " 1953"يف النكاح  628/ 1وابن ماجه " 1128"يف النكاح  435/ 3الرتمذي  2

  .181/ 7ي والبيهق 193 -192/ 2واحلاكم 
  ".ب"سقط يف  3
  ".1477/ 24"يف الطالق  1103/ 2ومسلم " 5262"يف الطالق  367/ 9البخاري  4
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  األشباه والنظائر
  كتاب العموم واخلصوص

، ومل يسأل عن كيفية النكاحني ، فدل على  1"اخرت أيهما شئت"يف حديث فريوز الديلمي يف نكاح األختني : ومنها 
  .النظر عن حالة الشرك وجعلهما اآلن كأما أختان يريد العقد على إحدامها قطع

إنه غري مطابق ألن فيه لفظة أي وهي من ألفاظ : وهذا املثال ذكره مجاعة من احملققني منهم الوالد رمحه اهللا ، وقد يقال 
  .بالنسبة إىل أحوال الناكحني فليتأمل فيه العموم الصرحية ؛ فال حيتاج معها إىل تنزيل اللفظ منزلة العموم إال أن يكون

الزوجة  3]حالة[يف اخللع من غري استفصال عن  2إطالقه صلى اهللا عليه وسلم اإلذن لثابت بن قيس بن مشاس: ومنها 
هل هي حائض أو طاهر طهرًا جامعها فيه أو مل جيامعها مع أن احليض ليس بنادر يف النساء وال يف الطهر الذي جامعها 

  .فيه
  .ومن مث استدل األصحاب على جواز خلع احلائض والطاهر طهرًا جامعها فيه وهو الصحيح يف املسألتني ؛ هلذا احلديث

إين استحاض فال أطهر أفادع : حديث عائشة أن فاطمة بنت أيب حبيش سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم : ومنها 
  .4الصالة ؟



ضة إما مبتدأة أو معتادة وكل منهما إما مميزة أو غري مميزة واحلديث فيه داللة املستحا: قال شيخ اإلسالم ابن دقيق العيد 
وليس " فيها 5]حتيضني[دعي الصالة قدر األيام اليت كانت "على أن هذه املرأة كانت معتادة لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

ييز ال معارض هلا ؛ وإال فقد يستدل ذه يف هذا دليل على أا مميزة أو غري مميزة فإن ثبتت رواية أخرى تدل على التم
الرواية من يرى الرد إىل أيام العادة وإن كانت غري مميزة وهو قول أيب حنيفة وأحد قويل الشافعي رضي اهللا عنه والتمسك 

  به ينبين على أن ترك االستفاصل ينزل منزلة العموم ، 
_________  

  .178 - 176، شكل اآلثار ص 3/ 8، البيهقي يف السنن  447/ 2أمحد يف املسند  1
  ".5273"باب اخللع / يف الطالق 395/ 9البخاري  2
  .حال" ب"يف  3
يف احليض باب املستحاضة  262/ 1ومسلم " 306"، و " 228"باب غسل الدم / يف الوضوء 331/ 1البخاري  4
"12 /333."  
" 126"يف الطهارة  220/ 1لرتمذي وا" 297"يف الطهارة  80/ 1واحلديث أبو داود يف السنن " ب"سقط يف  5
  .202/ 1والدارمي " 625"يف الطهارة  204/ 1وابن ماجه " 127"
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إنه صلى اهللا عليه وسلم جيوز أن يكون علم الواقعة فيه نظر ظاهر يف إنه صلى اهللا عليه وسلم أول علم حاهلا  1وما يقال
كمها قبل أن يسأل فإن هلا حكًما خاًصا ؛ فلما مل يأمرها قبل سؤاهلا دل على أن علمه صلى اهللا عليه وسلم ا إمنا  حب

  .كان بعد سؤاهلا
سؤاهلا بزمن ال امتداد له حبيث  2]قيل[إمنا يأمرها حبكمها قبل السؤال عند احلاجة إىل البيان ؛ ولعل علمه سابق : قلت 

أخربته بشأا ، " إين أستحاض فال أطهر: "فالدليل على عدم العلم حباهلا ليس ما ذكر ؛ إا قالت ال حياج إىل البيان 
  .وهذا ظاهر وليس بقاطع" إين كما علمت أفأدع الصالة: "ولو كان يعلمه لقالت 

  : فوائد 
ال ميتنع أن يكون صلى اهللا  3]فإنه[أحدها شكك اإلمام رمحه اهللا يف الربهان على تنزيل ترك االستفصال منزلة العموم 

حكم الشارع يف واقعة : عليه وسلم علم الواقعة فرتك جوابه على ما علم وألجل كالم اإلمام هذا قال بعض املتأخرين 
وإن جهلنا حنن هل . سئل عنها ومل يقع بعد عام يف أحواهلا ولذلك إن وقعت ومل يعلم كيف وقعت وإن علم فال عموم

  .ر العموموالظاه 4]بالوقف[علمت 
ولقائل أن يدفع االعرتاض املذكور املوجب للتوقف بأن األصل عدم العلم باحلالة املخصوصة فيعود : قال ابن دقيق العيد 



  .إىل احلالة اليت مل يعلم كيفية وقوعها إال أن يكون املراد القطع
يه على القول بالعموم ؟ وبأن الصورة النادرة إذا كان بعض صور الواقعة نادرًا ؛ فهل جيعل ترك االستفصال عاًما ف: الثانية 

النادرة قطًعا الحتمال أن تكون هي الواقعة أو ال تدخل قطًعا  6]الصورة[تدخل : تدخل يف العموم ؟ أو يقال  5]هل[
ألن دخوهلا أضعف من دخول غريها وهذا عموم حكمي فال يقوى على االستدخال قوة صرائح األلفاظ فيه نظر 

يف اختالع احلائض ملا استدل بقضية امرأة ثابت أن احليض ليس بأمر  7]قول[جح األول وإن كان للرافعي واحتمال واألر 
نادر ومن أمثلة ذلك ما يف الصحيحني عن سبيعة األسلمية أن زوجها سعد بن خولة تويف عنها وهي حامل فلم تلبث أن 

  وضعت
_________  

  .وما يقال من أنه" ب"يف  1
  .علي" ب"يف  2
  .بأنه" ب" يف 3
  ".ب"سقط يف  4
  ".ب"سقط يف  5
  ".ب"سقط يف  6
  ".ب"واملثبت من " أ"سقط من  7
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ما أنت بناكح : محلها بعد وفاته ؛ فلما تعلت من نفاسها جتملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال 
فلما قال يل ذلك مجعت على ثيايب حني أمسيت وأتيت رسول اهللا : بعة أشهر وعشرًا ، قالت سبعة حىت متر عليك أر 

  .1صلى اهللا عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاين بأين قد حللت حني وضعت محلي وأمرين بالتزوج إن بدا يل
كان مضغة أو علقة استبان فيه   استدل به بعضهم على انقضاء العدة بوضع احلمل على أي وجه: قال ابن دقيق العيد 

  .اخللق أم ال من حيث أنه رتب حل النكاح على وضع احلمل من غري استفصال
الغالب هو احلمل التام املتخلق ووضع املضغة والعلة نادر ومحل اجلواب على الغالب ظاهر  2]ألن[وهذا ضعيف : قال 

  .ى بعض؛ وإمنا يقوي تلك القاعدة حيث ال يرتجح بعض االحتماالت عل
جوابه " إمنا يقوي تلك القاعدة حيث ال يرتجح بعض االحتماالت: "وفيه نظر فإن الظاهر دخول النادرة وقوله : قلت 

  .3]مرجح[أنه ال تعارض بني االحتماالت حىت يطلب 
بل هو أبلغ فيما مل يستفصل باقًيا ؛  4]عموم[إذا سئل صلى اهللا عليه وسلم عن واقعة فاستفصل عن حاله كان : الثالثة 



من العموم فيها إذا مل يستفصل مطلًقا ألن استفصاله عن حالة وسكوته أدل على التعميم يف السكوت ويدل استفصاله 
يف موضع االستفصال على أن ما استفصل به قيد يف احلكم ومن مث قال بعض العلماء يف قوله صلى اهللا عليه وسلم 

إين ال : "ال فقال : هبته لبعض أوداله أكل ولدك حنلته مثل هذا ؟ فقال للنعمان بن بشري ملا طلب منه أن يشهد على 
  .أنه يشرتط يف هبة األوالد املساواة 5"أشهد على جور

  : مسألة 
  .من حقها أن تذكر يف مسائل امل واملبني غري أن شدة ارتباطها باملسألة قبلها يوجب أن تذكر عقبها

_________  
  ".5318"ق يف الطال 470/ 9البخاري  1
  .ال" ب"يف  2
  .ترجيح" ب"يف  3
  .عمومه" ب"يف  4
باب  / يف اهلبات 1243/ 3ومسلم " 2650"باب ال يشهد على شهادة جور / يف اهلبة 258/ 5أخرجه البخاري  5

  ".1623/ 16"كراهة تفضيل بعض األوالد 
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  .إذا تطرق إليها االحتمال كساها ثوب اإلمجال فقط ا االستداللوقائع األعيان 
كساها ثوب اإلمجال ؛ إذ : ورمبا عزبت هذه العبارة إىل الشافعي رضي اهللا عنه وهي الئقة بفصاحته فما أحسن قوله 

  .إليه طالبه وهذا هو شأن اإلمجال يسرت املراد فال يهتدي. الثوب من شأنه أن يغطي ويسرت فال يكشف ما هو ضمنه
ترك االستفصال يف حكاية األحوال ينزل منزلة العموم من قبل أنه قضي بالعموم : وقد زعم بعضهم أن هذا يعارض قوله 

  .هناك على ذي حمتمالت واإلمجال هنا على ذي حمتمالت
أنه لوال عمومها ملا والصواب أن الكالمني مل يتواردا على حمل واحد ؛ فذلك يف صغية مطلقة ترد على ذي أحوال فيعلم 

  .أطلقها إطالقًا فإن شأنه أجل من أن يطلق يف موضع التقييد
وهذه يف واقعة حكم فيها حبكم ومل نعلم حنن على أي الوجهني وقعت ؛ فكيف يقضي بأا وقعت على كال الوجهني ، 

إال على وجه واحد واحلكم  وإن احتملت الوجهني إال أنا على قطع بأا مل تقع 1]ألا[والقضاء بذلك خطأ قطعي 
  .صادف ذلك الوجه فإذا مل نعلمه نقف ونقضي باإلمجال

فالصيغة مل . إمجال حكمي غري مكتسب من صيغة 3]وهذا[أن ذلك عموم حكمي غري مكتسب من صيغة  2]كما[
إال يف ثاين احلال  تقع إال مبينة ؛ ألا صادفت إحدى احلالتني املعروفة عند ورود الصيغة عليها فلم يقع فيها إشكال



  .بالنسبة إليها حيث مل يطلع عليها فصار اإلمجال فيها ال يف صيغتها
فيها  4]االستدالل[ومسعت الوالد رمحه اهللا يذكر يف اجلمع بني العبارتني بعدما عزاها إىل الشافعي أن القاعدة األوىل 

اخرت أيتهما : إين أسلمت وحتيت أختان : د قال بقول الشارع وعمومه ومثل هلا بقوله صلى اهللا عليه وسلم لفريوز وق
  .شئت
  سقوط االستدالل بالواقعة نفسها ال بكالم الشارع والواقعة نفسها: والثانية : قال 

_________  
  .إليها" ب"يف  1
  ".ب"واملثبت من " أ"سقط يف  2
  ".ب"سقط يف  3
  .لالستدالل" ب"يف  4
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  .والواقعة فيها إمجال عند تطرق االحتمال ؛ انتهى. ليست حبجة وكالم الشارع حجة وكالم الشارع ال إمجال فيه
إن القاعدة األوىل : باب ما حيرم من النكاح يف شرح املنهاج وهو حق إال أنه وقف على فهمي منه قوله  1]يف[وذكره 

حبديث فريوز  2]استدالله[ع أن شرطها أن ال يكون هناك لفظ عام لكن يؤيده االستدالل فيها بعموم لفظ الشارع م
  .وفيه لفظ أي وكذلك استشهد به غريه ولذلك أمثلة

 5، وأنه صلى اهللا عليه وسلم صلى داخل الكعبة 4بعد غيبوبة الشفق 3]العشاء[أنه صلى اهللا عليه وسلم صلى : منها 
  .مسألة أن الفعل ال عموم له خالفًا لقوم فال يعم الشفقني وال الفرض والنقل وهي

؛  7إناء واحد ختتلف أيديهما فيه 6]يف[ومنها أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يغتسل هو وبعض أزواجه رضي اهللا عنهن 
فيحتمل حصول رشاش ويكون حينئذ دليًال على أن مثل هذا ال يضر وال يقدر خمالًفا للماء وال يستدل به على الطهارة 

  .املرأة جلواز أا استعملت بعدهبفضل 
 8أبق يل أبق يل: ختتلف أيديهما فيه ال عموم له إذ ال يصدق مع تأخره عنه وهلذا جاء يف احلديث أا قالت : وقوله 

  ".أبقي يل: "ومل يقل هو صلى اهللا عليه وسلم هلا 
  .مل يكن فيه عموم فكفى العمل به من وجهملا احتمل اللفظ اغرتافهما مًعا واغرتافها بعده : ابن دقيق العيد : قال 

_________  
  .عند" ب"يف  1
  .استشهاده" ب"يف  2



  ".ب"سقط يف  3
/ 1والرتمذي " 393"يف الصالة  107/ 1، وأبو داود  333/ 1، وأمحد يف املسند  71/ 1الشافعي يف األم  4

  ".325" 168/ 1وابن خزمية " 149" 278
/ 388"باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغريه / يف احلج 966/ 2ومسلم  "505"يف الصالة  578/ 1البخاري 
1329."  

  .من" ب"يف  6
  ".321/ 45"باب القدر املستحب من املاء يف غسل اجلنابة / يف احليض 256/ 1أخرجه مسلم  7
  ".321/ 46"يف رواية مسلم دع يل دع يل  8
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ذهبت احلنفية إىل أن القلتني ينجسان مبالقاة النجاسة ، لقلتها عندهم إذا الكثري عندهم هو املستبحر ، : ومنها 
وزمزم ماؤها أكثر : قالوا . واحتجوا بأن زجنًيا وقع يف بئر زمزم فمات فأمر ابن عباس رضي اهللا عنها مبائها أن ينزح األثر

  .دل على تنجسها مبجرد املالقاةمن قلتني ومل ينقل تغيريها ؛ ف
  .وأجاب الشافعي رضي اهللا عنه بأجوبة

  .فنزحها رمبا كان تنظيًفا ال وجوبًا 1]فيها[أن الدم قد يكون ظهر : منها 
أشار رضي اهللا عنه ذا إىل أا واقعة عني احتمل أن يكون نزحها تنظيًفا ، وأن يكون احتياطًا الحتمال التغيري ، وأن 

  .النجاسة فيما إذا مل تتعني النجاسة 2]تمالالح[يكون 
  : مسألة خالفية بيننا وبني احلنفية 

  .ففي املساواة بني الشيئني أو األشياء يقتضي العموم لكن بالطريقة اليت قررناها يف األصول
َتِوي َأْصَحاُب الناِر َال َيسْ {: وقد مثل له الفريقان مبا دعاهم إىل ذكره يف مسألة قتل املسلم بالكافر وهو قوله تعاىل 

  .؛ فمن حيث تعميمه لكونه نكرة يف سياق النفي 3}َوَأْصَحاُب اْجلَنةِ 
وعندي أن التمسك ذه اآلية غري متوجه ؛ فإن فيها . انتفت املساواة بني املسلم والكافر فال يقتل به: قالت الشافعية 

أشار إىل أن املعىن نفي املساواة من } اُب اْجلَنِة ُهُم اْلَفائُِزونَأْصحَ {: حيث قال  4]بالقول[إشارة إىل ختصيص املساواة 
  .هذه احليثية ال مطلًقا فالصواب التمثيل بغري هذه اآلية

ورأيت املاوردي ملا نقل عن عبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما منع الوضوء مباء البحر استدل هلما 
  .5}َتِوي اْلَبْحرَانِ َوَما َيسْ {: بقوله تعاىل 

هذا كاألول وأزيد ؛ : وهذا يدل على أن البحر املاحل ال جيوز الوضوء به ؛ إذ لو جاز ال يستويان ولك أن تقول : قال 



  وإمنا قلت إنه كاألول لقوله عقيبه وما يستوي البحران هذا
_________  

  .سقط يف ب 1
  .سقط يف ب 2
  .20احلشر  3
  .القود" ب"يف  4
  .12فاطر  5
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اآلية ؛ فقد } َوِمْن ُكل تَْأُكُلوَن حلًَْما َطرِيا{: إنه أزيد لقوله تعاىل : عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ؛ وإمنا قلت 
املراد ليس نفيها مطلًقا بل نفيها خاًصا سوى بينهما يف أكل اللحم واستخراج احللية بعدما نفي املساواة فدل على أن 

  .وهو ما سيقت له من االمتنان مبا أنعم اهللا عليهم من البحرين كما قلنا يف اآلية قبلها
؛  1}أََفَمْن َكاَن ُمْؤِمًنا َكَمْن َكاَن فَاِسًقا َال َيْستَـُوونَ {: أوضح من اآليتني يف التمثيل قوله تعاىل : إذا عرفت هذا فأقول 

اآليتني ؛ فليس قوي الداللة يف أنه إمنا أراد هذه احليثية لوقوعه يف } أَما الِذيَن َآَمُنوا{: تعاىل وإن قال عقب ذلك فإنه 
وإن كان فيها هذا } َال َيْستَـُوونَ {: وتعميم حنو : آيتني ، ومن مث مل أمثل يف مجع اجلوامع إال ذه اآلية حيث قلت 

" ال يستوي املؤمن والكافر ومن مث للمؤمن كذا وللكافر كذا: "فيها ألا يف قوة قولك االحتمال إال أنه ليس بظاهر 
  .فتدل اآلية على أن الفاسق ال يلي النكاح

  .ولست أدعي الصراحة وال الظهور الذي تطهر به القلوب ؛ بل إنه يف اآلية أوضح منه يف اآليتني السابقتني
؛ ففيه } ْسَتِوي اْألَْعَمى َواْلَبِصُري َوالِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِحلَاِت َوَال اْلُمِسيءُ َوَما يَ { 2وكذلك يف قوله تعاىل يف غافر

  .داللة على أن البصري أوىل يف إمامة الصالة من األعمى وهو رأي الشيخ أيب إسحاق ، ورجحه الوالد رمحهما اهللا
ُه َمَثًال َرُجَلْنيِ َأَحُدُمهَا أَْبَكُم َال يـَْقِدُر َعَلى َشْيٍء َال يـَْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوَضَرَب الل {:  3وكذلك قوله تعاىل يف سورة النحل

ْهُه َال يَْأِت ِخبَْريٍ َهْل َيْسَتِوي ُهَو َوَمْن يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َوُهوَ  َعَلى َمْوَالُه أَيـَْنَما يـَُوج َعَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ  َوُهَو َكل{.  
} أَْم َحِسَب الِذيَن اْجتَـَرُحوا السيَئاِت َأْن َجنَْعَلُهْم َكالِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِحلَاِت َسَواءً {:  4عاىل يف سورة اجلاثيةوقوله ت

  .على قراءة النصب وا قرأ محزة والكسائي وحفص
الواو : ويني أي سواء أوقفنا على سواء وقلنا اي ليس أهل الكتاب مست} لَْيُسوا َسَواء{:  5وقوله يف سورة آل عمران
نعت هلا " قائمة"خرب مقدم وأنه رفع باالبتداء ، و" من أهل الكتاب"اسم خربها سواء و" ليس"ضمري ألهل الكتاب ، و

  ، واجلملة مستأنفة



_________  
  .18السجدة  1
2 58.  
3 76.  
4 21.  
5 113.  
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  األشباه والنظائر
  لعموم واخلصوصكتاب ا

مرتفعة بسواء أي ليس أهل الكتاب مستويان من أهل الكتاب أمة قائمة موصوفة مبا " أمة: "لبيان انتفاء التسوية أو قلنا 
  : ذكر وامخة كافرة وحذفا لعامل لداللة املذكورعليها كقوله 

  دعاين إليها القلب إين ألمرها مسيع فما أدري أرشد طالا
  ".أم غي: "أي 

  ...}َال َيْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن أَنـَْفَق ِمْن قـَْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتلَ {:  1تعاىل يف سورة احلديد وقوله
دفع املكاتب من الزكاة فهل له صرفه إىل غري النجوم ؟ نقل اإلمام أن له ذلك ، وأن يؤدي النجوم من كسبه ، : فرع 

  .وجيب أن يكون الغارم كاملكاتب: قال الرافعي " و أقيسوه"وقطع صاحب الشامل بأنه ليس له ذلك ، قال النووي ، 
وميكن رد اخلالف إىل اخلالف فيما لو استغىن املكاتب أو الغارم مبا أعطيه ويفي مال الزكاة يف يده هل يسرتد منه : قلت 

: ًبا ، وقد قلتم قد رجح تعني الصرف يف جهة الكتابة والدين مع كون املدفوع واج: ؟ واألصح أنه ال يسرتد ؛ فإن قلت 
وبتقدير [ال جيب يف الزكاة الدفع هلذا الغارم وهذا املكاتب بعينه : قلت . إن مع الوجوب ال تتعني اجلهة املدفوع بسببها

  .؛ فالفرق أن مال الزكاة موزع بقسمة اهللا تعاىل بني أصناف ال بد من استيعاا ملقصد الشارع 2]تعينه
  .ارات ال خالف أنه ال يتعني وجيوز صرفه يف غري جهة الكسوة والطعامالطعام والكسوة يف الكف: ومنها 

  : الفصل الثاين 
  .يف سرد شيء من فروع محل املطلق على املقيد

إين أردت األجنبية : إحداكما طالق مل تتعني الزوجة على الصحيح ؛ بل له أن يقول : ما لو قال لزوجته وأجنبية : فمنها 
  .، وال يلزمه طالق

ما عينت واحدة بقليب حكم بقووع الطالق ؛ وإمنا ينصرف الطالق عن الزوجة عند إرادة األجنبية ال عند : ال فلو ق
  .ذكره الرافعي قبل الباب السادس من التعليقات. اإلطالق

_________  



1 10.  
  ".ب"سقط يف  2
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  األشباه والنظائر
  كتاب العموم واخلصوص

  : مسألة 
  .تنافيني يستغىن عنهما ويرجع إىل أصل اإلطالق ، وفيه صوراملقيد مب
أنت طالق طلقة حسنة قبيحة أو حنوه فيما جيمع فيه بني صفيت املدح والذم واملخاطبة من ذوات األقراء : لو قال : فمنها 

أنه وصف الطالق وقع الطالق يف احلال ، كما لو قال للسنة والبدعة ويف توجيهه خالف األظهر عند الرافعي أن وجهه 
  .مبتضادين فيلغوان ويبقى أصل الطالق

لو شهد اثنان أنه زنا ا مكرهة وآخر أنه زنا ا طائعة مل جيب عليها حد الزنا قطًعا ، وال عليه على : فإن قلت 
  .الصحيح مع أن الطواعية والكراهية متقابالن فهل ال يثبت أصل الزنا

يف أصله ، وعلى شاهدي الطواعية حد القذف للمرأة فامتنع قبول قوهلما ألن تقييده بالكراهية ال يقدح : قلت 
  .لنفسهما

  : تنبيه 
أوالهن : ويف رواية  1"إذا ولغ كلب يف إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالرتاب: "قال صلى اهللا عليه وسلم 

  .3"فعفروه الثامنة بالرتاب: "، ويف رواية  2بالرتاب
تعارضها " إحداهن"إن رواية : تتعني الوىل محلصا للمطلق يف إحداهن على املقيد فيها فأجبت مل ال : فسال سائل 

  ".فعفروه الثامنة"
إن الشافعي نص : وضعف هذا اجلواب بأنه ال معارضة بينهما وميكن العمل ما أوالتخيري بني األوىل واألخرية ، وقيل 

  .على هذا يف خمتصر البويطي
والذي أفنده هنا أن مساعي من الوالد رمحه اهللا يف درس الغزالية " املنهاج"و"... املختصر"حي كحل ذلك ذكرته يف شر 

فإن ثبت هذا يف : قال الوالد رمحه اهللا " أوالهن أو أخراهن"مرة وخارج الدرس غري مرة أن الشافعي رضي اهللا عنه روى 
زئ يف غريمها وال أعرف قائًال به وإن مل يكن يف احلديث احلديث فهو للتخيري فينبغي أن جيب يف إحدامها ال بعينها وال جي

  : بل كان شًكا من الراوي فيحتمل أمرين 
_________  

  .65/ 1الدارقطين يف السنن  1
  ".279/ 91"يف الطهارة  34/ 1مسلم  2



  ".280/ 93"مسلم يف املصدر السابق  3
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  األشباه والنظائر
  كتاب العموم واخلصوص

  .أن يكون احلكم كذلك أيًضا ؛ ألنه إذا حصل الرتاب يف غريمها يقطع بعدم حصول املرتني
فيمن شك : وإذا استعمله يف إحدامها احتمل حصول املقصود ، ويبقى غريها حمتمًال واألصل عدمه ، وهذا كما يقول 

وهذا مأخذه مأخذ "وال جيزئ غريمها  جييئان مجيًعا: أنه يتحرى وحيتمل أن يقال [اخلارج من ذكره مين أو مذي " هل"
  .وال أعرف من قال ذا الوجه 1]القول بوجوب االحتياط يف مسألة إذا شك هل اخلارج من ذكره مذي أو مين

وهو أن الشك ملا وقع من الراوي مل يثبت واحًدا منهما وال جيب واحد منهما وهذا يشبه تساقط : وحيتمل احتماًال ثالثًا 
أوىل ألن كال من البيتني جازمة مبا قالت ، والشاك مل جيزم بشيء ؛ فلم تثبت األوىل وال األخرية وعلى  البيتني ؛ بل هو

هذا ال يثبت من هذه الرواية وجوب الرتاب أصًال لكنا نأخذه من الرواية األخرى وهي مطلقة فنقيها على إطالقها لعدم 
  .ثبوت املقيد أعين بالنسبة إىل هذه الرواية

؛ فإن يرجح على رواية الشك كان التساقط ألجل شك الراوي حينئذ ال " أوالهن"رواية أخرى جازمة فيها نعم وردت 
  .يبقى ا وإن ترجحت يبقى النظر بينهما وبني املطلقة

  .فينبغي النظر والرتجيح فإن ترجحت املطلقة عمل ا وإن ترجحت املقيدة تعني يف األوىل"فإن كان اختالفًا من الرواة 
ن مل يكن اختالفًا من الرواة ؛ بل يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم نطق ما يف مرتني كان من محل املطلق على املقيد وإ

إذا مل جنعل الثامنة ثامنة العدد وحينئذ يكون مقيًدا بقيدين فيبقى "الثامنة بالرتاب : فيتعني يف األوىل إال أن يعارض بقوله 
  .لد رمحه اهللانتهى كالم الوا" على إطالقه

  يبقى على إطالقه وال تنايف بني القيدين ؟: سلمنا أنه مقيد بقيدين ، ولكن مل قلتم : وأقول 
  "أدب القضاء"ويف كتاب " احلاوي"أعرب القاضي املاوردي يف كتاب : فائدة 

_________  
  ".ب"واملثبت من " أ"من قول إنه يتخري إىل أو مين سقط من  1
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  ألشباه والنظائرا
  كتاب العموم واخلصوص

أوىل املذاهب عندي يف املطلق واملقيد أن يعترب أغلظهما ؛ فإن كان املطلق محل املقيد عليه وإن كان املقيد محل املطلق 



وهو كالم عجيب فإن . عليه ؛ لئال يؤدي إىل إسقاط ما تيقًنا وجوبه باالحتمال ، وحكاه عنه صاحب البحر ساكًتا عليه
أعتق "، فإن قال يف " رضي اهللا عنه"ملقيد أبًدا أغلظ من املطلق الشتماله عليه ، فأي شيء هو غري مذهب الشافعي ا

أجوز غري املعينة محًال للفظ على إطالقه ؛ فيقال له إن كان : أنه مقيد ، وإن قال " أعتق معينة"مثًال إنه مطلق و" رقبة
وإن كان ال قياس . فنحن ال ننكره وليس مما حنن فيه. ء غريها بطريق األوىلذلك لقياس فإن إجزاء املعينة يقتضي إجزا

فهو إسقاط للفظ الشارع بال موجب ؛ بل مىت أمكن تعني املعينة تعينت وكنا قد علمنا باملطلق واملقيد مجيًعا ، ألن 
  .املطلق ال ينافيها

  : مسألة 
ومعىن ذلك أنه إذا ثبت حكم من األحكام يف مسألة مثًال ". املختار إذا نسخ حكم األصل ال يبقى معه حكم الفرع"

بنص مث استنبطنا منه علة ، أو كانت منصوصة وأحلقنا باحلكم املنصوص ما ليس مبنصوص قياًسا مث نسخ األ صل الذي 
  .استنبطنا منه القياس تداعي ذلك إىل ارتفاع القياس املستنبط عنه وخالفت احلنفية يف ذلك

قد توضأ رسول اهللا صلى اهللا : ال جيوز التوضؤ بالنبيذ املسكر الينء وجيوز باملطبوخ وقالوا : قالوا : ها من: وعليه مسائل 
  .وأحلق به املطبوخ قياًسا مث نسخ الوضوء بالينء وبقي التوضؤ باملطبوخ 1عليه وسلم بالينء

  .وأحلق به رمضان قياًسا: قالوا . باإلمجاع ادعوا أن صوم يوم عاشورا كان واجًبا وجيوز إيقاع النية فيه ارًا: ومنها 
  .قد ينسخ األصل ويبقى حكم القياس يف الفرع: عاشوراء إن اتفق إجيابه ، قالوا  2]يوم[قد نسخ صوم : قلنا هلم 
  يكره شرب املنصف واخلليط وسببه أن الشدة واإلسكار: قال علماؤنا : ومنها 

_________  
اس فحديث ابن مسعود رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وحديث ابن عباس روى من حديث ابن مسعود وابن عب 1

  .رواه ابن ماجه يف السنن
  .148 -137وانظر الكالم على هذين الطريقتني مفصًال يف نصب الراية للزيلعي 

  ".ب"سقط يف  2
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  األشباه والنظائر
  كتاب العموم واخلصوص

  .بل أن يتغري الطعم فيظن الشارب أنه ليس مبسكر وهو مسكريتسارع إليه بسبب اخللط ق
وهذا كالنهي عن الظروف اليت كانوا ينبذون فيها واعرتضه ابن الرفعة بأنه لو صح هذا التشبيه ال نتفت : قال الرافعي 

  .الكراهة ألن النهي عن اختاذ الظروف نسخ
رافعي قد قاس على أصل منسوخ كما فعلت احلنفية فيما حاول أن يكون ال- ابن الرفعة  - أعين-وفيه نظر ألنه : قلت 

  .قدمنا وليس كذلك ؛ ٍوإمنا شبه حكًما حبكم من غري أن جيعل وجه الشبه أصل القياس



وليس ذلك يف   3]ألن النهي عن اختاذ الظروف نسخ[ 2كرهنا شرب اخلليط  1"إمنا: "وإمنا يرد هذا على الرافعي لو قال 
  .كالمه
  : مسألة 
القول األقوى وهو أن القول إذا دل على  4]هلذا[وعندي تنقيح . ض القول والفعل فالقول أقوى على األقوىإذا تعار 

أن  5"الصحايب"احلكم من حتليل وحترمي وال ينبغي أن يكون يف ذلك خالف والفعل أدل على الكيفية ولذلك ملا أراد 
توضأ حبضرم لرييهم ذلك غري قانع بوصفه باللسان وال يثبت يف األذهان كيفية وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يف أن الفعل مقدم  6]اخلالف[ينبغي أن يكون يف ذلك خالف ، ولوال تصريح كثري مبا ظاهره خالف ما أقول لرتكيب 
نا فيه أو القول على هذين احلالني وإذا عرفت أن القول مقدم ؛ فنحن نذكر أمثلة من تعارض األقوال واألفعال مث ما اخرت 

  .قضاء الفعل على القول سببه وما جرينا فيه على األصل يف تقدمي القول سكتنا عنه
يضع ركبتيه قبل يديه ملا روى أبو داود والرتمذي من حديث وائل بن : قال الشافعي رضي اهللا عنه . الساجد: فمنها 
إنه : شرط مسلم ، وقال الرتمذي  وهذا صريح وهو على 7"رأيت رسول اهللا إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه"حجر 

  .حديث حسن
_________  

  .إنا" ب"يف  1
  .بالقياس على الظروف" ب"يف  2
  ".ب"سقط يف  3
  .ذا" ب"يف  4
  .الفحال" أ"يف  5
  .االختالف" ب"يف  6
" 268"يف أبواب الصالة  56/ 2والرتمذي " 838"باب كيف يضع ركبتيه / يف الصالة 222/ 1أبو داود  7

" 629" 319/ 1وابن خزمية " 882"يف إقامة الصالة  286/ 1يف كتاب التطبيق وابن ماجه  205/ 2ئي والنسا
  ".1903" 291/ 1وابن حبان 
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  األشباه والنظائر
  كتاب العموم واخلصوص

إذا سجد أحدكم فال " :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ويعارضه حديث رواه أبو داود أيًضا عن أيب هريرة قال 
  .وإسناده جيد وبه أخذ مالك رمحه اهللا 1"يربك كما يربك البعري وليضع يديه قبل ركبتيه

  .ويرتجح بأنه قول وأمر وهو أقوى من الفعل وكاد يقدم على ترجيح مذهب مالك: قال الشيخ اإلمام الوالد رمحه اهللا 



  . يرجح أحدمها من حيث السنةومل 2]قال[وتوقف النووي يف شرح املهذب بني املذهبني 
كنا نضع اليدين قبل الركبتني فأمرنا بالركبتني يف : "ويف صحيح ابن خزمية من حديث سعد بن أيب وقاص : قلت 
  .وهذا عمدة يف النسخ غري أن الشيخ اإلمام توقف فيه ذاكرًا أن يف إسناده ضعًفا..." اليدين
، وأخر  3سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل السالم وبعد السالمسجد ر : وروي عن الزهري . سجود السهو: ومنها 

  .وقد بني فيه األخري من األمرين فأمره واضح 4"ال القول والفعل"األمرين قبل السالم وهذا من تعارض الفعلني 
رواه " د فقعدناقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقمنا معه مث قع: "قال علي كرم اهللا وجهه . ومنها القيام للجنازة

  .وهو كالذي قبله 5مسلم
_________  

، وأمحد يف  207/ 2والنسائي " 269"أبواب الصالة  57/ 2والرتمذي " 840"يف الصالة  222/ 1أبو داود  1
  .99/ 2، والبيهقي يف السنن الكربى " 3" 344/ 1الدارقطين يف السنن  381/ 2املسند 

  ".ب"سقط يف  2
  ".628"منسوخ "ل على أن األمر بوضع اليدين قبل الركبتني عند السجود باب ذكر الدلي 319/ 1 3
اختلف الناس يف هذه املسألة على أربعة أقوال فطائفة رأت السجدة بعد السالم عمًال حبديث ذي : قال الزيلعي  4

حلسن وإبراهيم النخعي اليدين وهو مذهب احلنفية ، وقال به من الصحابة علي وسعد وعبد اهللا بن الزبري ومن التابعني ا
وعبد الرمحن بن أيب ليلى واحلسن بن صاحل وأهل الكوفة ، وذهبت طائفة إىل أن السجود قبل السالم أخًذا حبديث ابن 

  .حبينة رواه البخاري وأخذ حبديث اخلدري رواه مسلم
  .170/ 2وانظر مزيد تفصيل يف نصب الراية 

  ".962/ 84"ة باب نسخ القيام للجناز / يف اجلنائز 262/ 2 5
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الركعتني بعدها قضاء لسنة الظهر ، وهو فعل  2مث صالته 1يه صلى اهللا عليه وسلم عن الصالة بعد العصر: ومنها 
  .عاًما 3]قوًال وفعًال [خاص عارض 

ورواه ابن عمر مستدبر الكعبة ومستقبل بيت املقدس . 4احلاجة النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء: ومنها 
النهي عن الصالة : القول ذا الفعل ، وقالوا " رضي اهللا عنهم"باملدينة فخصص الشافعي ومجهور العلماء  5بني البيوت

  .بعد العصر خمصوص مبا له سبب كقضاء الفائتة ، وعن االستقبال واالستدبار خمصوص بالبنيان
وروى أنس أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يتتبع  6"كل مما يليك: "قوله صلى اهللا عليه وسلم لعمر بن أيب سلمة : ومنها 

  .7الدباء من جوانب الصفحة



فحمل النهي على   10قائًما وثبت أنه صلى اهللا عليه وسلم فعل ذلك 9يه صلى اهللا عليه وسلم عن الشرب: ومنها 
هللا عليه وسلم على بيان اجلواز ، وإذا فعل هلذا الغرض مل يكن مكروًها يف حقه وقت فعله كراهة التنزيع ، وشربه صلى ا

  .إياه
_________  

  ".827/ 288"يف صالة املسافرين  567/ 4، ومسلم " 586"يف كتاب مواقيت الصالة  61/ 2البخاري  1
  ".834 -297" 571/ 1ومسلم " 1233"حديث  105/ 3انظر البخاري  2
  ".ب"سقط يف  3
  ".264/ 59"يف الطهارة باب االستطابة  224/ 1ومسلم " 394" 498/ 1انظر البخاري  4
  ".266/ 62" 225/ 1ومسلم " 148" 250/ 1انظر البخاري  5
باب آداب / يف األشربة 1599/ 3ومسلم " 5376"باب التسمية على الطعام / يف األطعمة 521/ 9البخاري  6

  ".2022/ 108"الطعام 
  ".2041/ 144"ويف األشربة " 2092"باب اخلياط : يف البيوع  318/ 4ي البخار  7
  ".2099/ 72"باب يف منع االستلقاء على الظهر / مسلم من حديث جابر رضي اهللا عنه يف اللباس 8
  ".2026/ 116"يف املصدر نفسه حديث  1600/ 3باب كراهية الشرب قائًما / انظر صحيح مسلم يف األشربة 9

  ".2027/ 120" 162/ 3ومسلم " 5617"وحديث " 1637" 492/ 3خاري انظر الب 10
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، وثبت أنه صلى اهللا عليه وسلم أكل من كتف شاة  1"توضؤوا مما مست النار: "قال صلى اهللا عليه وسلم : ومنها 
ين من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ومن كان آخر األمر : وقال جابر  2وصل ومل يتوضأ

وقال ابن . 3"أفطر احلاجم واحملجوم: "مث ذهب اجلمهور إىل أن القول منسوخ ، ومنها قوله صلى اهللا عليه وسلم 
ألن شداًدا قال قال الشافعي واجلمهور الفعل ناسخ ؛ ... 4احتجم النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو حمرم صائم: عباس 

أفطر احلاجم : كنت مع رسول اهللا زمان الفتح لثمان عشرة خلت من رمضان فرأى رجًال حيتجم فقال : يف حديث 
  .5واحملجوم

ومل يصحب ابن عباس النيب صلى اهللا عليه وسلم حمرًما قبل حجة الوداع فكان فعله سنة : قال الشافعي رضي اهللا عنه 
  .القول مقدم: الفعل من خصائصه وقيل : مثان ؛ فالفعل ناسخ ، وقيل عام الفتح سنة : عشر وقوله 

كيف ترى يف رجل أحرم بعمرة -أن رجًال سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم باجلعرانة  7يعلى بن أمية 6]حديث: [ومنها 
ات وأما اجلبة أما الطيب الذي بك فاغسله ثالث مر : "يف جبة بعدما تضمخ بطيب فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 



طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقالت عائشة رضي اهللا عنها " فانزعها واصنع يف عمرتك كما تصنع يف حجتك
 7لقد رأيت وبيص املسك يف مفرق رسول اهللا بعد ثالث وهو حمرم: ويف رواية عنها . بيدي مث أصبح حمرًما يتضمخ طيًبا
  طوائف أن هذا الفعل يف حجة الوداع كما جاءفرأى الشافعي وأمحد رمحهما اهللا و 

_________  
  ".352/ 90"باب الوضوء مما مست النار : يف احليض  273/ 1مسلم  1
  ".354/ 91"احليض  273/ 1ومسلم " 207"يف الوضوء  310/ 1البخاري  2
" 1681"لصيام يف ا 537/ 1وابن ماجه " 2369"يف الصوم باب يف الصائم حيتجم  308/ 2أخرجه أبو داود  3

 265/ 4والبيع يف  14/ 2والدارمي يف السنن  123/ 4وأمحد يف املسند " 685" 255/ 1والشافعي يف املسند 
  .428/ 1واحلام 

" 1202/ 87"يف احلج باب جواز احلجامة للمحرم  862/ 2ومسلم " 1835"يف جزاء الصيد  50/ 3البخاري  4
  ".1682" احلجامة للصائم باب ما جاء يف/ يف الصام 537/ 1وابن ماجه 

  ".1681"ابن ماجه املصدر السابق  5
  ".ب"سقط يف  6
/ 6"حديث  836/ 2ومسلم " 4985"يف فضائل القرآن  9/ 9ويف " 1536"يف احلج  393/ 4البخاري  7

1180" "847."  
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  .ناسخ حلديث اجلعرانة ، ورأى مالك وأبو حنيفة ختصيص اخلطاب باألمةمصرًحا يف روايات كثرية ؛ فهو 
مع رواية ابن شهاب عن قبيصة بن  1"فإن شرب الرابعة فاقتلوه: "قال صلى اهللا عليه وسلم يف شارب اخلمر : ومنها 

نذر عنه صلى اهللا عليه ذؤيب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى بسكران يف الرابعة فجلده ومل يقتله وكذلك روى ابن امل
  .وسلم ، فاعتضد كل من اإلرسالني باآلخر ، وحكم بنسخ األمر بالقتل

  .2حديث بريدة كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أمر أمريًا على جيش أوصاه بالدعاء إىل اإلسالم قبل القتال: ومنها 
  .ى القتال قبل الدعوة غري مرةذهب مجهور العلماء إىل أنه منسوخ بإقدامه صلى اهللا عليه وسلم عل

  .وقيل الدعاء قبل القتل ندب. وذكر ابن عون أن نافًعا ذكر أن الدعاء إمنا كان يف أول اإلسالم
  .خيتص مبن مل تبلغه الدعوة: وقيل 
نهي احلديث ، مث ى عن املثلة ؛ فكان ال... 3قطعه صلى اهللا عليه وسلم أيدي العرنيني وأرجلهم ومسل أعينهم: ومنها 
  .ناسًخا



  .4"من أصبح جنًبا فال صوم له"$حديث : ومنها . وهذه الصور كلها عرف فيها املتقدم
_________  

؛ فقال روى حممد بن إسحاق ، عن " 1444"عقب حديث  15باب / يف احلدود 49/ 4أخرجه الرتمذي معلًقا  1
/ 4واحلاكم يف املستدرك " 3073" 373/ 2ئي وعزاه املزي يف التحفة للنسا. حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا

  .يف احلدود باب إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يوقت يف اخلمر حًدا 373
  ".1731/ 3"يف اجلهاد والسري حديث  1357/ 3مسلم  2
/ يف القسامة 1296/ 3ومسلم " 6803"باب يف احملاربني من أهل الكفر / يف احلدود 109/ 12انظر البخاري  3

  ".1671/ 9"باب حكم احملاربني 
يف باب ما جاء يف الرجل يصبح جنًبا ويف البوصريي يف الزوائد إسناده صحيح رواه من هذا  543/ 1ابن ماجه  4

الوجه وذكره البخاري تعليًقا يف الصحيحني أن أبا هريرة مسعه يف الفضل وزاد مسلم ومل أمسعه من النيب صلى اهللا عليه 
  .وسلم
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  .1مع حديث أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يصبح جنًبا من مجاع غري احتالم
شذوذ من الناس واجلماهري عملوا باحلديث اآلخر . من أصبح جنًبا فال صوم له: فالذين ذهبوا إىل العمل بالقول ، وقالوا 

خلطايب ولعله قامت عنده الداللة على تقدم تارخيه ، ومنهم من ترجح عنده حديث مفنهم من ادعى النسخ يف األول كا
  .الفعل ملوافقة داللة اآلية ومبرجحات أخرى

  .وحنن إذا قلنا بعدم القول فذلك من حيث أنه قول وقد يعضد الفعل أمور تصريه أرجح
؛ قول عارضه أنه صلى اهللا عليه وسلم رجم  2"الثيب بالثيب جلد مائة والرجم: "قوله صلى اهللا عليه وسلم : ومنها 

، وقد ذهب أمحد رضي اهللا عنه وإسحاق وداود وابن املنذر إىل العمل بالقول فجمعوا على الثيبت بني  3ماعزًا ومل جيلده
  .اجللد والرجم

ده قول آخر ، إن هذا الفعل عض: وذهب اجلمهور إىل العمل بالفعل وذكروا أن اجلمع بينهما منسوخ ، وميكن أن يقال 
  .4"واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعرتفت فارمجها: "وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم 

ولو كان لبينة فيتساقط القوالن وال خيفي أن الفعل إمنا يكون مرجوًحا بالنسبة إىل القول إذا . احلديث ليس فيه ذكر جلد
  .وبه صرح أبو احلسن السهيلي يف كتاب أدب احلديثوهذا واضح . مل يعضده قول ، أما إذا عضده فالفعل أرجح

فاملراتب ثالث قول مث فعل غري تقرير مث تقرير ؛ وإمنا مل . التقرير فعل غري أنه مرجوح بالنسبة إىل الفعل املستقبل: تنبيه 
. لتمييز بينهمايذكر األصوليون التقرير يف مسألة تعارض األقوال واألفعال لدخوله يف الفعل ويف باب الرتاجيح عند ا



  إذا صلى: "الفعل أرجح من التقرير ومن أمثلة تعارض التقرير مع القول قوله صلى اهللا عليه وسلم يف اإلمام : قالوا 
_________  

  ".1109/ 76"يف الصيام حديث  780/ 2ومسلم " 1930"يف الصوم حديث  153/ 4البخاري  1
  ".1690/ 12"يف احلدود  1316/ 3مسلم  2
  ".1695/ 23"يف احلدود حديث  13231/ 3مسلم  3
 - 1697/ 25"يف احلدود  13247/ 3، ومسلم " 6633"يف اإلميان والنذور  523/ 11انظر البخاري  4

1698."  
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وأقرهم  2رض موته والناس خلفه قياممع كونه صلى اهللا عليه وسلم جالًسا يف آخر م 1"جالًسا فصلوا جلوًسا أمجعون
  .على ذلك

فذهب قوم إىل تقدمي القول جريًا على األصل وزعموا أن فرض القيام قد يسقط بالصالة خلف اجلالس وإن عذره كالعذر 
هلم وعلى هذا من أصحابنا ابن خزمية وابن حبان ، وقال اجلمهور منهم الشافعي رضي اهللا عنه هذا التقرير آخر األمرين 

منه صلى اهللا عليه وسلم وهو ناسخ للقول املتقدم ؛ فهذا مثال لتقرير رفع حكًما سابًقا عليه ثابًتا بالقول ، وقد يرفع 
  .فإن يرتفع التقرير بالقول أوىل وأحرى 3]بالتقرير[القول حكًما ثابًتا بالتقرير ، وهذا أوىل من القسم فإنه إذا ارتفع القول 

عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اصطنع خامتًا من ذهب  4ما يف صحيح مسلم: ومثاله 
. فنبذ الناس خواتيمهم" واهللا ال ألبسه أبًدا: "فصنع الناس خواتيم الذهب مث جلس على املنرب فنزعه فرمى به مث قال 

  .5وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم النهي عن التختم بالذهب
وهذا . ن هذا التحرمي ناسخ لإلباحة اليت استفيدت من تقريره الناس على متابعته يف اختاذ خواتيم الذهبوقضى العلماء بأ

عندي موقوف على أن يكونوا لبسوه ، وأن يكون جواز لبسهم كان مأخوًذا من التقرير ال من فعله صلى اهللا عليه وسلم 
  .ارد ؛ وإال فهو قول نسخ فعًال غري تقرير ال تقريرًا

ومن مشكل هذا الباب أمر حترمي اخلمر فسماعي من الوالد رمحه اهللا أنه مل يكن نسًخا ألن شرم إياها قبل التحرمي ما  
  .كان حبكم شرعي بل بالرباءة األصلية

يف مسألة التقرير " شرح املختصر"وقصة محزة تدل على وجود تقرير ، ويف هذا حبث بيين وبني الشيخ اإلمام ذكرته يف 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : هو قصدي باإلشكال هنا ؛ وإمنا قصدي حديث رواه مسلم عن أيب سعيد وليس 

  يا أيها الناس إن اهللا: "وسلم يقول 
_________  



  ".411/ 77"يف الصالة  308/ 1ومسلم " 389"يف األذان  173/ 2البخاري  1
  ".418/ 90"يف الصالة  312 -311/ 1ومسلم " 687"يف األذان  173 -172/ 2البخاري  2
  .بط بالتقرير بالقول"يف  3
  ".2091/ 53"يف اللباس  1655/ 3، ومسلم " 5876"يف اللباس  325/ 10أخرجه البخاري  4
  ".3366"يف كتاب اللباس حديث  1648/ 3انظر صحيح مسلم  5

  399|  157: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  كتاب العموم واخلصوص

  ".اهللا سينزل فيها أمرًا ، فمن كان عنده منها شيء فليبعه أو لينتفع بهيعرض باخلمر ولعل 
إن اهللا حرم اخلمر فمن أدركته هذه اآلية وعنده منها شيء : "صلى اهللا عليه وسلم : فما لبثنا إال يسريًا حىت قال : قال 

  .1"فال يشرب وال يبيع
 بإذن شرعي من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهو يرد على ظاهره يدل على أا أبيح بيعها واالنتفاع ا قبل التحرمي

من يدعي أا مل حتل قط ، مث هذا البيع املأذون فيه لعله من كافر ال ينتهي بالنهي حال نزول التحرمي وإال فالبائع 
ند من نكلفه بالفروع ، واملشرتي واحد وإذا كان من كافر ففيه دليل على أن الكافر يبيع اخلمر وهو حرام عليه ال سيما ع

من نص الشافعي رضي اهللا عنه ما ينازع يف ذلك ؛ ففي احلديث إشكال لعل  2]وقد قدمنا يف مسألة تكليفه بالفروع[
  .اهللا ييسر حله ، فما إشكاله من وجه واحد ، بل من وجوه متعددة

  : تنبيه ثان 
قول ، ففعل مستقبل : رير والسكوت ، فاملراتب إًذا أربع ، وأقول على هذا أا مرتبة بني التق" الكف فعل على املختار"

يف كتاب الرتاجيح من مجع اجلوامع والقول ، فالفعل غري التقرير ، فالتقرير ، " بقويل"وإليه اإلشارة -، فتقرير ، فكف 
ه إياهم فالكف ، فالسكوت ، ولنمثل لتعارض الكف والتقرير بكفه صلى اهللا عليه وسلم عن أكل حلم الضب وتقرير 

  .3على أكله ملا أكلوه بني يديه وإن كان صلى اهللا عليه وسلم نبه على سبب امتناعه وهو العيافة ملا مل يكن بأرضه قومه
لبيك ذا : "وكذلك ما كان الناس يزيدون يف تلبيتهم عام حجة الوداع على تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيقولون 

 5، وروى مسلم 4سمعه النيب صلى اهللا عليه وسلم وال يقول هلم شيًئا ؛ كذا رواه أبو داودوحنوه من الكالم في" املعارج
معناه فقد كف عن قول أقرهم عليه وما ذلك فيما يعتقد إال جبوازه ومرجوحيته بالنسبة إىل ما كان هو صلى اهللا عليه 

  : ال حجر أصًال ؟ كل ذلك حمتمل أو ألن كًال من األلفاظ شائع ، مث األفضل لنا التأسي أو : وسلم يقول 
  : تنبيه ثالث 

  قد علم أن أفعاله عليه الصالة السالم حجة وأن التقرير فعل وكذلك"
_________  



  ".1578/ 67"يف املساقاة  1205/ 3مسلم  1
  ".ب"سقط من  2
  ".1946/ 44" 1542/ 3ومسلم " 5537"حديث  662/ 9البخاري  3
  ".1813"كيفية التلبية باب  / يف كتاب املناسك 162/ 2 4
  .843 -842/ 2انظر صحيح مسلم  5
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  األشباه والنظائر
  كتاب العموم واخلصوص

  .1وأقول ينبغي أن يكون الفعل مراتب أعالها ما هو مستقل يف نفسه كإقدامه علي" السكوت
  ".ما هو تقرير: والثانية "

فإن املفهوم من الكف اإلحجام عن الفعل ، ويف التقرير زيادة أفهمها على والكف دون التقرير ؛ . ما هو كف: والثالثة 
  .2األحجام
جمرد السكوت ، وهو فيما أفهم من مدلوله دون الكف ؛ فإن الكف منع النفس أن تقدم على قول أو فعل ، : والرابعة 

لفاعل ، وسكوت ال استبشار سكوت معه استبشار بفعل ا: والسكوت كأنه دون هذا القدر ؛ غري أن السكوت قسمان 
  .معه وكالمها دليل اجلواز ؛ فإنه ال يسكت على باطل أبًدا بأيب هو وأمي صلى اهللا عليه وسلم

. مث االستبشار فوق التبسم فيما يظهر ؛ فإين أفهم من االستبشار حمبة ما أبصر من الفعل وال أفهم من التبسم هذا املبلغ
  : فإذا املراتب ست 

  .املستقل الفعل: أوهلا 
  .التقرير: الثانية 
  .الكف: الثالثة 
  .السكوت مع االستبشار: الرابعة 

مال  4]ختميس[كالتبسم ، ولنمثل له بتحرمي الغلول وإجياب   3]السكوت مع ما أدعي من االستبشار: اخلامسة [
اليوم أحًدا من هذا شيًئا  ال أعطي: أصبت جراب شحم يوم خيرب فالتزمته فقلت : الكفار مع أن عبد اهللا بن معقل قال 

وبه احتج أصحابنا على جواز أكل الغامنني قدر احلاجة  5فالتفت فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبتسًما رواه مسلم
  .من الطعام وإن مل يأذن اإلمام

  .السكوت ارد: السادسة 
_________  

  .بياض يف النسختني 1



  .األحكام" ب"يف  2
  ".ب"سقط يف  3
  .ختليس" ب" يف 4
  .واللفظ له" 1772/ 72"يف اجلهاد  1393/ 30ومسلم " 3153"يف فرض اخلمس  255/ 6متفق عليه  5
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  األشباه والنظائر
  كتاب العموم واخلصوص

  : تنبيه رابع 
خمصوص عليه  2]السكوت[خمصوص بسكوت يلزم منه مفسدة لو مل يكن  1]عليه[ما ذكرناه من داللة السكوت "

  .بسكوت يلزم منه مفسدة لو حالًال ، أو عام يف ذلك
  .ويف ما ال يلزم من السكوت عليه وقوع مفسدته فيه نظر للشيخ تقي الدين بن دقيق العيد

طالق املالعن زوجته ثالثًا بعد فراغ اللعان ، وسكت عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ فهل يكون سكوته دليًال : ومثاله 
الثالث ظانًا بقاء  3]إرسال[أوًال دليل فيه هنا ألن املطلق - إرسال الثالث حيث يعترب ذلك يف املنكوحة على جواز 

  .النكاح والنيب صلى اهللا عليه وسلم يعلم أا بانت منه باللعان وأن هذا الكالم لغو
  : تنبيه خامس 

ه وسلم هذا حالل أو هذا حرام وسكت دل فإذا قيل حبضرته صلى اهللا علي" ال فرق بني السكوت على فعل وعلى قول"
  .على أنه كذلك

  .5صلى اهللا عليه وسلم أنه الدجال" حبضرة"كان حيلف   4وليقع النظر هنا يف واقعة ابن صياد وأن عمر
حتلف : رأيت جابرًا حيلف أن ابن صياد هو الدجال ؛ فقلت : قال " املنكدر"وقد روى مسلم يف صحيحه أن حممد بن 

  .6إين مسعت عمر حيلف على ذلك عند رسول اهللا فلم ينكره: فقال باهللا تعاىل 
لكن هذا حممول على أنه مل ينكره إنكار من نفي كونه الدجال ؛ بدليل أنه أيًضا مل يسكت على ذلك ؛ بل أشار 

مل يكن  إن يكن هو فلن تسلط عليه ، وإن: "أنه مرتدد ؛ ففي الصحيحني أنه صلى اهللا عليه وسلم قال لعمر  7]إليه[
؛ فردده يف أمره ؛ فلما صار ابن عمر حيلف على ذلك صار حالًفا على غلبة ظنه ، والبيان قد " هو فال خري لك يف قلته

  تقدم من النيب صلى اهللا عليه وسلم ، مث
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  .املسكوت" ب"يف  2
  .أرسل" ب"يف  3



  .يف سنن أبو داود وابن عمر 4
  ".4330"باب يف خرب ابن صائد / يف املالحم 506/ 4أبو داود  5
  ".2929/ 94"يف الفنت  2243/ 4ومسلم " 7355"يف االعتصام حديث  323/ 13البخاري  6
  .إىل" ب"يف  7
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  األشباه والنظائر
  كتاب العموم واخلصوص

قرير خمتصة باألحكام الشرعية هذا سكوت عن حلف على أمر غيب ال على حكم شرعي ، ولعل مسألة السكوت والت
  .ال األمور الغيبة اليت قد يكون طلب اجلهل ا واقًعا ؛ فليتأمل ذلك واهللا أعلم

  :  1]سادس[تنبيه 
معناه عند التعارض يف حكم ما دل على حكمه قول وفعل " القول مقدم على الفعل: "قدمنا لك ما يعرفك أن قولنا 

نقل الركن الفعلي "الفعل على القول يف أمور آخر ملأخذ آخر ؛ أال ترى إىل قولنا  ينقض بقوة 2]وال. [متعارضان مطلًقا
وما ذاك إال ألن الفعل أفحش ؛ فليس ذلك من قبيل ما حنن فيه بل الفعل هناك " يف الصالة مبطل ، ويف القول خالف

  .أشد ؛ فلذلك جيعل أصًال للقول
هل يلحق القويل بالفعلي أو ال ؟ فيه خالف يظهر يف : "ي والقويل ويقول األصحاب يف نظائره مسألة نقل الركن الفعل

  .منها مسألة نقل الركن هذه. مسائل
سلمت لزيد ، وأظهر القولني أن  3]و[هذه الدار لزيد بل لعمرو أو غصبتها من زيد بل من عمرو : إذا قال : ومنها 

األول واحليلولة سبب الضمان كاإلتالف إحلاًقا للحيلولة التقولية املقر يغرم قيمتها لعمرو ؛ ألنه حال بينه وبني داره بإقراره 
  .باحليلولة الفعلية

  .ويعرب بعضهم عن القولني بأن احليلولة القولية هي كاحليلولة الفعلية
مل يكن شيء يف يد عمرو حىت تصدق احليلولة : القول ما حال وإمنا كان سبًبا للحيولة ؛ بل قد يقال : ولقائل أن يقول 

؛ فإن املقر به يف يد املقر ومل يصدر منه غري إقرار ثان لعمرو يقتضي أنه كان يستحق قبض ما أقر به لغريه ؛ فينزل 
يف " شرح املنهاج"وقد نبه على حنو هذا الوالد يف . اعرتافه ذا االستحقاق منزلة تسمليه العني له مث انتزاعه إياها من يده

  .باب اإلقرار
ا إذا رفعت صوا يف الصالة ؛ حبيث يسمعها الرجال هل تبطل صالا ألن صوا عورة قولية على اخلالف فيم: ومنها 

  .رأي ؛ ففي إحلاقها بالعورة الفعلية اخلالف
  .شهود املال إذا رجعوا ؛ فاألصح يغرمون ، تنزيًال حلالتهم القولية منزلة الغصب الذي هو حالة فعلية: ومنها 

_________  



  ".ب"سقط يف  1
  .فال" ب"يف  2
  ".ب"سقط يف  3

  399|  161: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  كتاب العموم واخلصوص

وهذا مثال صحيح فإن شهود املال إمنا أحالوا بالقول ال بالفعل خبالف هذا الدار لزيد بل لعمو ، واهللا تعاىل أعلم 
  .بالصواب

  : فصل 
ة ، وبه علمت أنه ال ينبغي إطالق القول بأن القول أقوى قدمنا أن القول أدل على احلكم والفعل أدل على الصف

  .ويوضح لك هذا أيًضا أن تأثري الفعل يف مفعوله أقوى من تأثري
  : القول يف مقبولة بدليل مسائل 

: قال الغزايل يف الوسيط . أوىل بأن يتعجل من سراية عتق الشريك 1]إنه: [سراية استيالد أحد الشريكني قيل : منها 
  ".عل ، وهو أقوى من القولألنه ف
  .إذا زوج الغاصب املغصوب من املالك فأولد نفذ االستيالد قطًعا: ومنها 

أعتق فأعتق نفذ على الصحيح ، ويف وجه ال ينفذ وإن كان االستيالد يثبت ألن االستيالد فعل وهو : ولو قال للمالك 
  .أقوى

  .إحبال انون نافذ دون إعتاقه: ومنها 
الفعل يف الصالة سهًوا مبطل عند الرافعي والنووي كعمده ، وفرق بينه وبني الكالم ؛ حيث فرقنا يف قليله  كثري: ومنها 

  .بني العمد والسهو بأن الفعل أقوى من القول
وإن كان كثريًا ال يبطل خبالف الكالم الكثري ، ويف هذا تقوية للقول على - ورجع املتويل أن الفعل يف الصالة ناسًيا 

  .وعليه كالم ذكرته يف التوشيخ .الفعل
  : مسألة 

  .إنه الرواية وأن اإلخبار عن أمر خاص هو الشهادة: اإلخبار عن أمر عام قال أبو عبيد اهللا املازري 
اخلرب إن تضمن إثبات حق على املخرب فهو اإلقرار ، أو للمخرب على غريه فهو الدعوى ، : والذي يظهر أن يقال : قلت 

  .ه فهو الشهادةأو لغريه على غري 
أمر  3هذا كله إذا كان خاًصا ؛ فإن اقتضى شرًعا عاًما فإن كان من حكم شرعي ؛ فهو الفتيا وإن كان عن 2]و[

  حمسوس ، فإن كان مما ال يتخاصم فيه الناس ويرتافعون



_________  
  .بأنه" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  .غري" ب"يف  3

  399|  162: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  اب العموم واخلصوصكت

؛ فإن الناس ال  2"وركعتان قبل الصبح خري من الدنيا وما فيها 1الشفعة فيما مل يقسم: "إىل احلكام فهو الرواية ، حنو 
يرتافعون إىل احلكام يف أن الشفعة هل هي فيما مل يقسم ، وال يف أن ركعيت الصبح سنة بل يستفتون يف ذلك وإن كان 

وليس الرتافع . إمنا هو حسبة فيمن ختيلنا كذبه على اهللا وعلى رسوله صلى اهللا عليه وسلم فما رواهترافع فيما هذا شأنه ف
  .حينئذ يف املروي بل يف الراوي

  .وإن كان مما يرتافع الناس فيه ففيه تردد واألرجح أنه شهادة
  : ة ، ويظهر أثره يف صور وذا يتبني لك أن العام ذا الرتافع فيه شائبتان ؛ شائبة الشهادة وشائبة الرواي

  .هالل رمضان ومن مث كان شهادة واكتفى فيه بواحد على الصحيح لشائبة الرواية: منها 
ثبت الرد به واعترب املتويل " إنه عيب: "إن قال واحد من أهل العلم : عيب املبيع ، قال صاحب التهذيب : ومنها 

  .شهادة اثنني
  .مقبول الرواية ولو عبد أو امرأةجناسة املاء يكفي فيه إخبار : ومنها 
  .املرض املرخص للتيمم يكفي طبيب ، وقيل ال بد من اثنني: ومنها 
  .دخول وقت الصالة بكفي فيه خرب الثقة عن مشهادة ال عن اجتهاد: ومنها 

  .إن خرص على حمجوز فال بد من اثنني: ومنها اخلارص يكفي واحد ، وثالثها 
  .يكفي واحد: بد من اثنني ، وقيل كون املرض خموفًا ال : منها 

" البحر"قال الوالد مل أر من تعرض للمسألة إال الروياين فقال يف . لو أخرب الصائم بغروب الشمس عدل واحد: ومنها 
إنه ال بد يف الشهادة على غروب الشمس من اثنني كالشهادة على هالل شوال مث استشكله الوالد رمحه اهللا يف شرح 

  .املنهاج
حيتمل : إذا شهد عدل واحد بطلوع الفجر يف رمضان هل يلزم اإلمساك أم ال بد من اثنني ؟ قال الروياين :  ومنها

  .وجهني
_________  

  ".2257"يف الشفعة  436/ 4و " 2214" 408/ 4و " 2213"يف البيوع  407/ 4البخاري  1



  ".725/ 96"يف صالة املسافرين  5014/ 1مسلم  2
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  ألشباه والنظائرا
  كتاب العموم واخلصوص

  .ومال الوالد رمحه اهللا إىل ترجيح قبول الواحد كما يف املسألة قبلها وهو الغروب: قلت 
  : مسألة 

  : خرب الواحد وإن خالف قياس األصول مقدم على القياس 
  : وعليه مسائل 

ول اهللا عن اجلنني يكون يف بطن الناقة أو البقرة أو سألنا رس: حلديث أيب سعيد اخلدري : ذكاة اجلنني ذكاة أمه : منها 
  .1كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجة: الشاة فقال 

  .أخرجه ابن حبان" ذكاة اجلنني ذكاة أمه: "ويف لفظ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ذكاته ذكاة : "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف اجلنني : ا وروي الدراقطين من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهم

  .الصواب أنه من قول ابن عمر رضي اهللا عنهما: قال الدارقطين  2"أمه أشعر أو مل يشعر
وخرجه الطرباين من حديث عبد اهللا بن نصر األنطاكي عن أسامة عن عبد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر : قلت 

  .مل يروه مرفوًعا عن عبد اهللا إال أبو أسامة تفرد به عبد اهللا بن نصر األنطاكي:  قال مرفوًعا ، مث
  .ال يذكي اجلنني بذكاة أمه: وقال أبو حنيفة 

وأصل املسألة أن اجلنني جيري جمرى جزء من أجزاء األم ، ومن مث مينعهم كون اخلرب خمالًفا لقياس األصول وعندهم هو 
  .نه خمالًفا لقياس األصول فال يقبلونهشخص مستقل ومن مث يدعو 

  .3]الورثة[إذا أعتق يف مرض موته عبيًدا ال مال له سواهم ومل جيز : ومنها 
  .فالعتق يف الثلث بالقرعة 4]بالعتق[مجيعهم 

_________  
يف الذبائح  1067/ 2وابن ماجه " 2827"يف األضاحي  103/ 3وأبو داود  53 - 31/ 3أمحد يف املسند  1

" 2826"يف األضاحي حديث  103/ 3وأبو داود  84/ 2ومن حديث جابر عند الدارمي " 3199" حديث
  .يف األطعمة وقال صحيح على شرط مسلم وأقره الذهب 114/ 4واحلاكم 

2 4 /271 "24."  
  ".ب"سقط يف  3
  ".ب"سقط يف  4
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  األشباه والنظائر
  كتاب العموم واخلصوص

  .يعتق من كل واحد باحلصة ويستبقي يف الباقي: وقال أبو حنيفة 
من حديث عمران بن حصني أن رجًال أعتق ستة مملوكني له عند موته ومل يكنله مال  1ومعتمدنا ما يف صحيح مسلم

  .اغريهم فدعاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجزأهم أثالثًا مث أقرع بينهم فأعتق اثنني وأرق أربعة وقال له قوًال سديدً 
  خرب الكافر مردود: مسألة 

  : ويستثىن مسائل 
إذا أم بقوم مث أعلمهم أنه غري مسلم جيب عليهم اإلعادة كما إذا تبني من غري إعالمه ، نص عليه الشافعي رضي : منها 

م أو علموه وإذا صلوا مع رجل صالة كثرية مث أعلمهم أنه غري مسل: اهللا عنه يف باب صالة الرجل بأقوام ال يعرفونه فقال 
  .من غريه أعادوا كل صالة صلوها خلفه

  .ولوال هذا النص لكان يظهر أن: قال الوالد رمحه اهللا 
  .ال يقبل قوله إال أن يسلم بعد ذلك وخيرب بإحالة اليت تقدمت: يقال 
  .لو شهد مجاعة ذميون بأن هذا قتل فالنًا فهو لوث على األصح: ومنها 
خرب كافر الشفيع بالبيع ووقع يف قلبه صدقه مل يغدر يف تأخري الطلب وكان تأخريه مسقطًا إذا أ: قال املاوردي : ومنها 
  .للشفعة

واألصحاب أطلقوا أنه يعذر إذا أخربه كافر ؛ فإما أن يكونوا خمالفني هلذا وإما أن حيمل إطالقهم على ما إذا مل يقع يف 
  .نفسه صدقه

  .ه يف أنه مل يقع يف نفسه صدقهقال الولد وعلى هذا ينبغي أن يكون القول قول
وجه حكاه الرافعي يف باب الوصية عن أيب سلميان اخلطايب أنه جيوز العتدول من الوضوء إىل التيمم بقول : ومنها 

الطبيب الكافر كما جيوز شرب الدواء من يده وال يدري أهو دواء أم داء ، ومل يستبعد الرافعي طرده فيما أخرب بأن املرض 
  .خموف
  : ة مسأل

  .خرب الصيب وإن مل جيرب عليه الكذب مردود يف األصح إال مع القرينة كاإلذن يف دخول الدار ومحل اهلداية على األصح
_________  

  ".1668/ 56"باب من أعتق شرًكا له / يف اإلميان 1288/ 3 1
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  األشباه والنظائر
  كتاب العموم واخلصوص

ور فيقبل فيها خربه ويف غري ما ذكر وهي فيما طريقه املشاهدة كما دل أعمى على القبلة ، هذا هو األصل ويستثىن ص
  .نقله النووي عن اجلمهور يف شرح املهذب يف باب األذان عند الكالم على أذن الصيب

  خرب الفاسق مردود: مسألة 
أوجبنا عليه احلد كما صرح  1]إن[اسق وقد يستثىن من هذا من أخرج القذف خمرج الشهادة ولكن مل يتم العدد ؛ فإنه ف

  .به املاوردي والروياين يف باب شهادة القاذف والرافعي يف باب حد الزنا
وصريح كالم الشيخ أيب حامد يف التعليقة أنه فاسق مطلًقا أوجبنا عليه احلد أو مل نوجبه مع اتفاقهم على قبول خربه دون 

  .شهادته ، وفرقهم بغلظ أمر الشهادة
ل كيف حيكمون بفسق من يقبلون روايته وقد صرح بقبول روايته الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وهو مشك

  .والقاضي احلسني واملارودي والروياين
  : مسألة 

  .الصحيح عندي أن تكذيب الشيخ للراوي عنه ال يسقط املروي
الذي رواه سليمان بن . نكاح إال بويل حديث ال: منها : فما ظنك مبا إذا مل يكذبه ولكن تردد وشك ، وفيه مسائل 

  .2موسى عن الزهري
  .ال أعرفه وتسلطوا ذا على رد احلديث: زعم اخلصوم أن الزهري ذكر له سليمان بن موسى فقال 

_________  
  ".ب"سقط يف  1
 407/ 3والرتمذي " 2085"يف النكاح / 2، وأبو داود  137/ 2، الدارمي يف السنن  394/ 4أمحد يف املسند  2
  .169/ 2، احلاكم  304وابن حبان ذكره اهليثمي ص " 1881" 605/ 1، وابن ماجة " 1101"
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  األشباه والنظائر
  كتاب اإلمجاع
  : كتاب اإلمجاع 

  : مسألة 
مان متاضر اإلمجاع السكويت حجة وليس بإمجاع خالفًا للخصوم ولسنا نورث املبتوتة يف املرضى على اجلديد وإن ورث عث

بنت األصبغ من زوجها عبد الرمحن بن عوف وقد طلقها آخر تطليقاا الثالث وتويف وهي يف العدة ألنه مل حيصل إمجاع 
  .سكويت بل صرح ابن الزبري وغريه مبخالفته



ينتظر بلوغ  وال يستويف القصاص الثابت للصغري والكبري حىت يبلغ الصغري وإن قتل ابن ملجم قاتل علي كرم اهللا وجهه ومل
صغار الورثة وال أنكر ذلك صحايب ألنا ال نسلم أن ابن ملجم قتل قصاًصا بل كفرًا الستحالله قتل علي كرم اهللا وجهه 

  .إن القتل حد قاتل اإلمام األعظم: أو حًدا لكونه قتل اإلمام األعظم ، وقد قال بعض أصحابنا 
املشهور [لتني فلم يثبت عن قول اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه لكم اجلواب عن هاتني املسأ 1]استثبت[إن : فإن قلت 

  .ال ينسب لساكت قول فإنه صريح يف خمالفتكم يف قولكم أن السكويت ليس حبجة:  2]عنه
يف القاعدة : قد تكلمنا عن هذه العبارة يف شرح املختصر مبا ال نطيل بإعادته وحظ الفقيه منها أن نقول هنا : قلنا 

  .ا منها أبو سعد اهلروي يف أواخر األشراف وأنا أذكر ما ذكره مع زياداتمسائل عد كثريً 
  .سكوت النيب صلى اهللا عليه وسلم وسكوت اتمعني وهذا من مسائل األصول: فمما ذكره 

  .السكوت ال يكون رضي: وسكوت البكر مع األب واجلد استثناه من قولنا 
_________  

  .اشقيت" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
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  األشباه والنظائر
  كتاب اإلمجاع

ال ينسب إىل ساكت قول ألنا مل ننسب إىل البكر بالصمات قوًال وإمنا نسب : وهو صحيح لكنه ال يستثىن من قولنا 
 إليها رضي دل عليه الصمات وال يلزم من عدم نسبه القول عدم نسبة الرضا بل يقول ال ينسب الرضا أيًضا بال الشارع

كما أكتفي بلفظ البيع لداللته على   2إذنا صماا:  1]يف البكر[اكتفى بالصمات لداللته على الرضى ؛ حيث قال 
  .الرضا

  .وإذا حفظت هذا اجلواب اعتربت به أكثر ما سنعده من مسائل قد يتخيل ورودها نقًضا
م فيه كالكالم يف صمات البكر ، ومنها سكوت الويل بني يدي احلاكم وقد طلبت منه التزويج فإنه عضل والكال: ومنها 

  .سكوت املضمون له وقد شرطنا رضاه ؛ حيث يكتفي به على خالف فيه
سكوت اهول الذي قذفه قاذف مدعًيا أنه عبد ؛ فإذا سكت بعد القذف ومل يدع احلرية وطالب باحلد ال : ومنها 

  .بل أنا حر كما صرح به املاوردي: وقال املقذوف  هو عبد ،: جيب ، وال جيري فيه القوالن فيما إذا قال القاذف 
  .إذا بلغ اللقيط وسكت ومل يصف اإلسالم وال الكفر ففي وجوب القصاص على قائله خالف: ومنها 
اخلطبة حرام إن صرح باإلجابة دون من إذا سكت على ما قال الرافعي يف احملرر ولكن يف الشرح خالفه كالمها : ومنها 

  .يف كتاب البيع
  .منها ؛ إذا أراد األب تزوجيها بغري كفء ؛ ففي االكتفاء بالسكوت وجهانو 



إذا استأذن الويل البكر يف تزوجيها بغري نقد البلد أو بأقل من مهر املثل ففي آخر النكاح عن القاضي احلسني : ومنها 
  .قانتنزيل سكوا منزلة إذا ويف الفصل الثامن يف اجتماع األولياء عن البغوي فيه طري

هذه زوجيت فسكتت ومات ورثته ، وإن : قال . يف اإليالء على أن الرجل إذا" رضي اهللا عنه"نص الشافعي : ومنها 
  .ماتت هي مل يرثها

  إذا علم البائع أن املشرتي يطأ اجلارية مدة اخليار وسكتـ فاألصح ال: ومنها 
_________  

  ".ب"واملثبت من " أ"سقط يف  1
  ".1421/ 66"لنكاح يف ا 1037/ 2مسلم  2
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  األشباه والنظائر
  كتاب اإلمجاع

  .يكون سكوته إجازة ، وكذا لو سكت على وطء أمته ال يثبت املهر أو على إتالف ماله ال يسقط الضمان
  .لو حلق احلالل رأس احملرم وهو ساكت فاألصح أنه كما لو حلق بأمره ، فلتلزمه الفدية: ومنها 
  .و محل أحد املتعاقدين من جملس اخليار وأخرج وهوساكت فاألصح ال يبطل خيارهل: ومنها 
  .لو طعن الصائم بغري أمره طعنة وصلت إىل جوفه ومل يدفع عن نفسه فأقيس الوجهني عند النووي أنه ال يفطر: ومنها 
  .مل يتكرر على األصح هذا ابين جاز أن يشهد له بالنسب وإن: إذا مسع رجل يقول عن مراهق أو بالغ : ومنها 
  .إذا التقط العبد وسكت عليه السيد فاألظهر أن الضمان برقبته وسائر أموال سيده: ومنها 
  .لو حلف ال يدخل الدار فأدخل ساكًتا: ومنها 

  .الظاهر ال حينث ومنهم من جعل دخوله مبثابة اإلذن يف الدخول: قال الرافعي 
  .طقه خالفإذا اشرتطنا قبول الوكيل ففي ن: ومنها 
على : نعم ، وقيل : السوم على السوم إذا حصل الرضا حرام وهل السكوت من أدلة الرضا ؟ قال األكثرون : ومنها 

  .اخلالف يف اخلطبة
  .ال حيرم البيع على البيع إذا أذن البائع أن يباع على بيعه ولو استأذنه البائع الثاين فسكت ففيه نظر: ومنها 
إذا نقض واحد اهلدنة فسكت الباقون انتقض أن عقد السيد اهلدنة وسكت الباقون : هلروي قال أبو سعد ا: ومنها 

  .انعقدت
  .وكل حق على الفور إذا سكت عنه مع اإلمكان بطل كالشفعة ورد املعيب والقبول واالستثناء: قال أبو سعد 

  رأيت فيما علقه شبيب الرحيب من مسائل ومشكالت سئل عنها أبو نصر بن: ومنها 
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  األشباه والنظائر
  كتاب اإلمجاع

الصباغ رمحه اهللا أن أبا نصر سئل عن من رأى رجًال يكلم امرأة هل له أن ينكر عليه ؟ فقال مبجرد الكالم ليس له 
  .اإلنكار إال أن تكون مكشوفة الوجه وهي ممن خياف ا االفتتان ورآه ينظر إليها

قال ينبغي أن يسقط  - إن صدقته فال ينكر ، وإن سكتت فلم تصدفه ومل تكذبه: جته ؟ قال فإن أدعي أا زو : قيل له 
  .انتهى. اإلنكار

والذي نقله الرافعي عن املارودي وسكت عليه فيمن رأى رجًال واقًفا مع امرأة يف شارع مطروق أنه ال ينكر عليه وإن كان 
  .حمرم لك فصنها عن مواقف الريب هب أا: يف طريق خال ؛ فهو موضع ريبة فينكر ويقول 

  .حلف ال يدخل الدار فحمل بإذنه فدخل حنث وإن محل ساكًتا فوجهان أو قهرًا فال: ومنها 
من قصد قطع يد الغري ظلًما فسكت املقصود حىت قطع فاألصح عند الرافعي يف باب استيفاء القود أن سكوته : ومنها 

ألن الوطء غري حمرتم ، : د األصحاب يف أن الزانية ال تستحق املهر ؛ فقيل ال يكون إهدارًا والوجهان مأخوذان من ترد
  .ألن التمكني رضا يف العرف وعليه فالتمكني من القطع إباجة: وقيل 
  .السكوت يف جواب الدعوى كاإلنكار: ومنها 
صديق خالفًا للشيخ أيب باع بالًغا وهو ساكت جاز اإلقدام على شرائه ألنه لو كان حر التكلم فسكوته كالت: ومنها 

  .حممد فيما حكاه الرافعي عنه يف أوائل باب الدعوى
  .األمان يرتد برد الكافر ؛ فلو سكت ففي كونه قبوًال تردد لإلمام: ومنها 
  .والظاهر أنه ال بد من القبول وهو املذكور يف الوجيز واكتفى يف التهذيب بالسكوت: قال 

  .وهو األرجح: قلت 
  .واملستعري إذا سكتا عن إتالفهما مع القدرة على الدفع ضمًنااملودع : ومنها 
  : تنبيه 

إذا تأملت هذه الفروع عرفت أنا مل ننسب إىل ساكت قوًال يف شيء منها وإن أملزمناه غرًما أو علقنا به ضمانًا أو نسبنا 
  إليه رضنا أو نزلنا سكوته منزلة منكر فكل ذلك
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  ئراألشباه والنظا
  كتاب اإلمجاع

غري وارد على عبارة الصاحب املطلي رضي اهللا عنه ورب سكوت يوقع يف اإلمث كسكوت القادر على إنكار املنكر ؛ 



  .حيث جيب الكالم ورب سكوت هو طاعة وهو عما ال خري يف النطق به ، وينقسم إىل واجب ومندوب
  : مسألة 

فتني ؛ ففي صريورة قول الباقني إمجاًعا خالف جزم اإلمام فخر الدين إذا اختلفت األمة على قولني مث ماتت إحدى الطائ
بأنه يصري ، وعزا ابن احلاجب إىل األكثر أنه ال يصري ، واملختار األول لكن هو دون االتفاق ارد على أحد قويل 

  .األولني
هذا أخونا وأنكر : االثنني احلائزين إذا عرفت هذا فقد ذكر املتويل أن يف املسألة قولني وخرج عليهما ما إذا قال أحد 

  اآلخر فمات املنكر فهل يثبت نسه عند موته ؟
الثامن لو مات عن ابنني فأقر أحدمها بابن ألبيه وأنكر اآلخر مث مات : يف باب اإلقرار " التتمة"وهذه عبارته قال يف 

  .املنكر وال وارث له غري األخ املقر فهل حيكم بثبوت النسب ؟ فعلى وجهني
  .حيكم ألن احلق صار له على اخلصوص: أحدمها 
  .ال يثبت ، ألن النسب ما كان ثابًتا يف حياته ؛ فموته ال جيوز أن يكون سبًبا يف ثبوت النسب: والثاين 

وعلى هذا لو مات االبن املنكر عن ابن مث إن ابن املنكر وافق عمه يف اإلقرار بالنسب فهل حيكم بثبوته أن ال ؟ فعلى 
وأصل هذه املسألة مسألة يف األصول وهي إذا وقع بني أهل العصر خلف يف مسألة وصاروا فرقتني مث . وجهنيهذين ال

ينقطع خالفهم مبوم فهاهنا : مات فريق منهم فهل تصري املسألة مسألة إمجاع ، واملسألة مشهورة بالقولني ، فإذا قلنا 
ة إمجاًعا ويبقى حكم خالفهم بعد موم فال يثبت النسب هاهنا ال تصري املسأل: يسقط حكم اإلنكار باملوت وإن قلنا 

  .انتهى. العتبار إنكار امليت
  .والذي صححه املشايخ الرافعي والنووي والوالد أنه يثبت النسب

  : مسألة 
  .فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كذا: كثر من الصحابة رضي اهللا عنهم حنو قوله 

نه هل يعم الفعول إذا كانت صيغته صيغة عموم نظرًا إىل الصيغة أو ال تعم نظرًا إىل أن واضطرب أرباب األصول يف أ
  صيغة فعل تقتضي تقدم معهود خاص فيكون مقدًما على العموم ؟
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  األشباه والنظائر
  كتاب اإلمجاع

  .وابن السمعاين والغزايل واإلمام فخر الدين وهذا الثاين هو املختار عندنا يف األصول وعليه من أئمتنا الشيخ أبو حامد
  .وقد وقعت هذه الصيغة اليت نبحث عنها يف أحاديث كثرية

  .1ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الغرر ؛ رواه مسلم: منها 
  .2رواه الشيخان". مثن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن"وى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن "



"ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  3رواه البخاري..." ى ر سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومثن الدم وكسب األمة
  .4عن بيع احلصاة رواه مسلم

ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن شراء ما يف بطون األنعام وعما يف ضروعها إال بكيل ، وعن شراء العبد وهو آبق 
  .والدارقطين 5رواه ابن ماجة 1]الغامض[حىت تقسم وعن شرءا الصدقات حىت تقبض وعن ضربة وعن شراء املغامن 

  .6ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن احملاقلة واملزابنة واملعاومة واملخابرة وعن الثنيا رواه مسلم"
  ."7ى عن بيع الثمر بالتمر: "وروى أيًضا 

  .8"مكيلها بالكيل املسمى من التمر ى عن بيع الصربة من التمر ال يعرف"
  ."9ى عن بيع حبل احلبلة"

_________  
  ".1513/ 4"يف البيوع باب بطالن بيع احلصاة  1153/ 3 1
يف  1198/ 3ومسلم " 5761" "5346" "2282" "2237"البخاري يف البيوع باب مثن الكلب حديث  2

  .1567/ 39املساقاة باب حترمي مثن الكلب رقم 
  ".2238"يف البيوع باب مثن الكلب  497/ 4 3
  .تقرر ضمن حديث بيع الغرر 4
  .15/ 3والدارقطين يف السنن " 2196" 740/ 2ابن ماجه  5
  ".1536/ 85"يف البيوع  1175/ 3 6
  ".1540/ 67" 1170/ 3ومسلم " 2191"يف البيوع  387/ 4البخاري  7
  ".1530/ 42"يف البيوع حديث  1162/ 3مسلم  8
  ".1514/ 6/ 1514/ 5"كتاب البيوع حديث   1153/ 3ومسلم " 2143"يف البيوع  356/ 4 البخاري 9
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  األشباه والنظائر
  كتاب اإلمجاع

  ."1ى عن بيعتني يف بيعة"
  .2"وعن بيع املاء واألرض" اجلمل"ى عن بيع ضراب "

  ."3ى عن عسب الفحل"ويف البخاري 
  .4"واملنابذة ى عن املالمسة"وفيهما 

  .5ى عن بيع العربان: "ومن مشهور األحاديث 
  ."6ى عن بيع املضطر"



  ."7ى عن بيع الثمرة قبل أن تدرك"
  .8"صاع البائع وصاع املشرتي- ى عن بيع الطعام حىت جيري فيه الصاعان "
  .أي الدين بالدين "9ى عن بيع الكايل بالكايل"
  .حلمل أو جعله مثًناأي بيع ا "10ى عن بيع ار"
  ."11ى عن بيع وشرط"
  ."12ى عن بيع فضل املاء"

_________  
يف البيوع وعن عمرو بن شعيب عن  295/ 7وقال حسن صحيح والنسائي " 1231"يف البيوع  533/ 3الرتمذي  1

  .343/ 5والبيهقي  17/ 2أبيه عن جده ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيعتني يف بيعة صفقة واحدة احلاكم 
  ".1565/ 35"يف املساقاة  1197/ 3مسلم  2
  ".2284"حديث  461/ 4البخاري  3
  ".1512/ 3"يف البيوع  1152/ 3ومسلم " 5820"يف اللباس  278/ 10البخاري  4
  ".2193" "2192" 738/ 2وابن ماجه  3502يف البيوع حديث / 3وأبو داود " 1" 609/ 2مالك يف املوطأ  5
  .116/ 1وأمحد يف املسند " 3382"يف البيوع حديث / 3داود  أبو 6
  .أخرجه أمحد يف املسند املصدر السابق 7
  ".24" 8/ 3الدارقطين يف السنن  8
وقال صحيح على شرط مسلم  57/ 2واحلاكم " 270 - "269"يف البيوع حديث  72 -71/ 3الدارقطين  9

  .290/ 5والبيهقي 
  .276/ 3الكبري  البيهقي عن ابن عمرو الفتح 10
  .17/ 4أخرجه الطرباين يف األوسط نصب الراية  11
  ".1565/ 34"يف املساقاة حديث  1197/ 3مسلم  12
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  األشباه والنظائر
  كتاب القياس
  : كتاب القياس 

  : مسألة 
  : استعمل علماؤنا قياس العكس يف مسائل شىت ولنفتتح مبا حيضرنا من منصوصاا 

املصنف الذي وضعه على كتاب األم  1]وهذا[يف كتاب نور الربيع من كتاب الربيع " رمحه اهللا"قال الشيخ اإلمام : ا منه



قاس الشافعي رضي اهللا عنه املدبر يف جواز بيعه مديونًا كان سيده أو ال على املكاتب واملستولدة يف امتناع بيعها مديونًا  
  .كان سيدها أوًال 

. بلد الكفار أو قلعتهم مسلم ففي جواز قصدها باملنجنيق والنار مع إمكان أنه يصيب ذلك املسلم إذا كان يف: ومنها 
أصحهما اجلواز ؛ علله الشافعي رضي اهللا عنه بأن الدار دار إباحة فال حيرم القتال بكون املسلم فيها كما أ ، . قوالن

  .دارنا ال حتل بكون املشرتك فيها
  : مسألة 

والقول به هو ما عليه كثري من الشافعية أو أكثرهم وكان أبو العباس بن سريج . القياس خالف مشهوريف إثبات اللغة ب
أنا أدل على أنه زان فإذا ثبت يل ذلك ثبت أنه : يناظر عليه ويكثر استعماله ، وكان إذا سئل عن حد اللوطي يقول 

  .أنه مخر وإذا ثبت فحذ اخلمر منصوص أنا أدل على: وإذا سئل عن مسألة النبيذ قال . حمدود بنص الكتاب
قطع السارق : وكذلك يقال يف النباش فإنه يقطع عندنا بسرقة الكفن من قرب ليس يف مفازة فيثبت أنه سارق ، مث يقول 

  وقد كنت ال أرى استعمال هذه. منصوص
_________  

  .وهو" ب"ويف  1
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  األشباه والنظائر
  كتاب القياس

لو كان قطع النباش بالقياس اللغوي وهو تسميته نباًشا لقطع سارق ما عدا الكفن : زمًنا وقلت يف شرح املختصر  الطريقة
  .واآلن يرجتح عندي استعماهلا. من القرب واألصح خالفه

يضعوا  أن سارق ما عدا الكفن ال يسمى يف العرف نباًشا وال يف اللغة ؛ فإم مل: وأقول يف جواب ما ذكرته يف الشرح 
اسم النباش إال ملا يتبادر إىل الذهن مما يفعله النباش وهو سرقة الكفن ألنه الغالب وسرقة ما عداه نادر لندرة وضع ما 
عدا الكفن يف القرب ، وألنه ليس حرزًا بالنسبة إىل غري الكفن كما أنه ليس حرزًا لكفن يف املفازة ، فافهم هذا اجلواب 

  .فهو حسن
  : مسألة 
  .جيري يف الكفارات خالفًا أليب حنيفةالقياس 

  : وعليه مسائل 
  .إذا جامع يف يومني من رمضان واحد يلزمه كفارتان لتماثل السببني: منها 

  .كفارة واحدة لتعذر اإلحلاق عنده هاهنا: وقال أبو حنيفة 
ورد يف جمامع امرأته كما جيب جتب الكفارة على صائم أفسد صومه باللواط أو إتيان البهيمة وإن كان النص إنا : ومنها 



  .على الزاين ومن جامع امرأته إن مل يرد النص فيهما ، ويف البهيمة واإلتيان يف الدبر وجه
إذا تعمد اجلماع حىت طلع الفجر ومل ينزع فعليه الكفارة قياًسا لدفع االنعقاد على قطع املنعقد ، وهو يف احلقيقة : ومنها 

  .اس األدون ، وعند أيب حنيفة ال جيبقياس لدافع على دافع ، فهو قي
  .قتل العمد يوجب الكفارة قياًسا على اخلطأ وهو قياس أوىل ألنه إذا وجب يف اخلطأ فالعمد أوىل: ومنها 

  .ال جيب إذ ال قياس يف الكفارات: وقال أبو حنيفة 
  .اليمني الغموس كذلك: ومنها 
لني وجوب الكفارة إذا مل ينو شيًئا ، كما إذا قال ذلك ألمته ، إذ أنت علي حرام فأصح القو : إذا قال المرأته : ومنها 

  .فيه الكفارة على األصح أيًضا
  .ألنه حترمي فرجني حلني مبا مل حيرمانه: قال الشافعي رضي اهللا عنه 
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  األشباه والنظائر
  كتاب القياس

  : مسألة 
قول بأن صور األسباب الشرعية هي املعتربة يف األحكام دون جهد أصحاب الرأي من حيث ال يشعرون فعمموا ال

  .معانيها وإن وضحت وضوح الشمس
وخصص اإلمام املطليب رضي اهللا عنه ذلك بالصور اليت تضطرب معانيها أو ختفي أو تدق عن األفهام وتوجب مزيد 

فيما هذا شأنه واسنحابًا على املعاين اخلبط رفًعا للتشاجر كيال يتسع اخلرق بزوال الضبط ، ومحًال للحنفية السمحة 
  .وإظهارًا للحكم فيما يلوح وجهه

ترخص املسافر دائر مع السفر وجوًدا وعدًما ال مع املشقة لعدم انضباطها وهذا فيما ال ينضبط أو يتعسر : ومن مث تقول 
  .االطالع على مضمونه

اء ورمبا يعرب عن هذا بأنه جيوز التعليل باحلكمة إذا وأما املنضبط الذي ميكن ظهور معناه ؛ فال سبيل إىل طرحه بالور 
  .انضبطت كما جيوز باملظنة

  : وعلى األصل مسائل 
ال  1"رضي اهللا عنه"أن املشرقي إذا تزوج مبغربية مث أتت بولد ملدة ممكنة وهي ستة أشهر فصاعًدا قال الشافعي : منها 

  .ال حيبل من باملغرب ، فلتلغ صورة السبب ويتعلق مبضمونهيلحق به الطالعنا على مضمون السبب ، إذا من باملشرق 
وهذا خبالف من يراه يدخل على زوجته وخيرج فإنا نلحق به ولدها حيث ميكن كونه منه وإن مل نعلم أنه وطئها إحالة 

  .على صورة الفراش لتعذر االطالع على املضمون
سبب وعلمنا قطًعا أن الولد ليس منه ؛ فلم تعترب صورة أما املشرقي مع املغربية فقد أمكننا الوقوف على مضمون ال



  .للسبب
يلحق لوجود صورة السبب وهو الفراش وجعل اإلحلاق أمًرا شرعًيا غري منظور فيه إىل " : رمحه اهللا"وقال أبو حنيفة 
  .اإلمكان العقلي

نه ال ميتنع يف مقدور اهللا أن يطوي إن مأخذه احتمال قرب املسافة بينهما على وجه الكرامة ؛ فإ: وقال بعض املتأخرين 
  .األرض لويل من أوليائه فيخطو خطوة تعم ما بني املشرقني

  وهذا زلل وحيد عن صورة املسألة فلسنا نعين بصورة املشرقي مع املغربية إال
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  األشباه والنظائر
  كتاب القياس

  ".الت صورة املسألةاستح"صورة نعلم فيها انتفاء الوطء ، فلو قدر وجوده 
ونظري املسألة أن يتزوج امرأة حاضرة مث يطلقها من ساعته يف جملس العقد وقد شاهده احلاضرون غري خمتل ا مث جتيء 

  .بولد فإنه ال يثبت نسبه منه خالفًا هلم
وطأها مبقتضى هذا العقد ؛ لو نكح أمه أو أخته أو حمرًما من حمارمه أو املطلقة ثالثة أو املعتدة أو اوسية مث : ومنها 

  .فإنه حيد وال مباالة بصورة العقد اخلالية عن مضمونه ، وال يصلح شبهة دارئة للحد
خالفًا أليب حنيفة حيث اعتقد أن صورة العقد هي السبب املبيح يف موضع الوفاق مث تطرق بذلك إىل جعله شبهة هنا 

  .يف ردء احلد وإن مل يبح
  .للزنا فزنا ا حد خالفًا هلم أيًضا واملأخذ ما ذكرناهإذا استأجر امرأة : ومنها 
  : مسألة 

مضاف إىل النص ، واتفق الكل على أن : حكم األصل مضاف إىل العلة وعليه املالكية ، وقالت احلنفية : قال علماؤنا 
  .حكم الفرع مضاف إىل العلة

  : ومن مث مسائل 
  .ف احلكم املنصوص ، ولغري ذلكالتعليل بالقاصرة جائز عندنا لكوا تعر : منها 

  .ال جيوز ، ألن املنصوص معروف بالنص ، وال فرع فال فائدة: وقالوا 
من شرط العلة أن ال يكون ثبوا متأخرًا عن ثبوت حكم األصل ؛ فإنه لو تأخر كان احلكم يف األصل ثابًتا بال : ومنها 

  .معقول املعىن ، وذلك ال يضر كما قررت يف شرح املختصرمثبت ألن مثبته العلة أو يلزم أن يكون تعبًدا مث انقلب 
واخلصوم ال يشرتطون ذلك ؛ إلضافتهم احلكم إىل النص وهو موجود وإن مل توجد العلة ، ومن مث يلزمهم إجياب النية يف 

  .الوضوء بالقياس على التيمم وإن كان بعد الوضوء
  .حيرم قليل النبيذ وكثريه كاخلمر: ومنها 



 حيرم خبالف اخلمر فإن حرمة اخلمر ثابتة بالنص وهو نص عام فشمل قليله وكثرية بعلة اإلسكار وحرمة النبيذ ال: وقالوا 
  وهو الفرع ثابتة بعلة األصل وهو اإلسكار
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  األشباه والنظائر
  كتاب القياس

  .فال بد من وجودها فال حيرم مه قدر ال يسكر
ل كتاب القياس من شرح الربهان هذه الفائدة هلذا اخلالف مع أن تلميذه ابن احلاجب ذكر وقد ذكر ابن االنباري يف أو 

  .يف املختصر أن اخلالف لفظي وتعقبناه يف شرح املختصر
  : مسألة 

  ".رمحه اهللا"العلة القاصرة صحيحة عند الشافعي ومالك وأمحد باطلة عند أيب حنيفة 
  : صل يضاف إىل العلة أو إىل النص ؟ ومن فروعها مسائل وقد ذكرنا أا من فروع أن احلكم يف األ

  .تعليل الربا يف النقدين جبوهريتهما أو بتثمينهما: منها 
  .تعيني املاء لرفع احلدث وإزالة اخلبث الختصاصه بنوع ال يشاكره سائر املائعات: ومنها 
  .على حمل النص وهو اخلروج من املسلك املعتاد أن اخلارج من غري السبيلني ال نيقض الوضوء ؛ ألن العلة قاصرة: ومنها 

  .ينقض بالقصد واحلجامة وحنومها: واعتقد أبو حنيفة أن العلة يف األصل خروج النجاسة من بدن اآلدمي فقال 
  .ال يوجب فطر يف ار رمضان كفارة إال الفطر باجلماع الوارد يف احلديث والعلة مقصورة على الوقاع: ومنها 

  .نيفة عموم اإلفساد فعدى احلكم إىل اإلفطار باألكل والشربوأعتقد أبو ح
  .علة وجوب نفقة األقارب البعضية: ومنها 

  .عموم الرحم: وقال أبو حنيفة 
يعتق الوالدان واملولودون واإلخوة واألخوات ، : من ملك واحًدا من فروعه أو أصوله عتق عليه ، وقال مالك : ومنها 

  .تق كل ذي رحم حمرميع: وقال أبو حنيفة وأمحد 
  من ملك: فالعلة عندنا البعضية كما يف النفقات ، واخلصوم حيتجون حبديث 
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  األشباه والنظائر
  كتاب القياس

ولوصح احلديث ملا كان عنه خملص ، ولوجب الرجوع إليه  1من ملك ذا رحم فهو حر: ذا رحم فهو عتيق ويف لفظ 



سنن األربعة متكلم يف إسناده من قبل أن راويه محاد بن سلمة عن قتادة عن احلسن عن مسرة ولكنه وإن رواه أصحاب ال
بن جندب والكالم يف مساع احلسن عن مسرة شهري ومن قبل أن محاد انفرد به وشك فيه عن احلسن عن مسرة فيما حيسب 

احلديث إذا انفرد به محاد مث شك فيه مث  :محاد مث إن غري محاد خالفه فيه وروي موقوفًا بإسناد آخر ، وقال البيهقي 
  .خالفه من هو أحفظ منه وجب التوقف فيه

  : مسألة 
  .وهذا أصل مل أجد لألصوليني فيه كالًما ولكن تلقفته من كالم الفقهاء. التماثل يف العلة قد مينع تأثريها يف عليتها

  : ويتضح بأمثلة 
  .يغري املعىن مبثلهجيوز اقتداء األمي مبثله والالحن حلًنا : منها 

  .لو جلل الكلب واخلنزير جبلد كلب أو خنزير جاز يف األصح الستوائهما يف غلظة النجاسة: ومنها 
  .يف العيوب املثبتة للخيار إذا كان بكل واحد من الزوجني مثل ما بصاحبه ثبت لكل منهما اخليار على األصح: ومنها 
  . حيكم بينهمالو حتاكم إليه أبوه وابنه فاألصح ال: ومنها 
  .ال جيوز اقتداء من مل جيد ماء وال ترابًا مبثله على األصح: ومنها 
  : مسألة 

  .يف القياس على اخلارج من القياس ملعىن خالف ذكرته يف شرح املختصر
صالن والذي أراه اآلن جزم القول بالقياس عليه بشرط أن يكون عليه أشبه به من غريه ؛ فإنه يف احلقيقة فرع اجتذبه أ

  .ورأى إمام احلرمني عدم القياس عليه وصمم على ذلك يف كتبه الفقهية واألصولية. فيلحق بأشبههما
  وقد حكى الوجهني فيمن تنفئل مضطجًعا مع العجز عن القعود ومن جيوز: مث قال 

_________  
" 1365"األحكام  يف 646/ 3والرتمذي " 3949"يف العتق  26/ 4وأبو داود  20/ 5أخرجه أمحد يف املسند  1

  .وصححه وأقره الذهيب 214/ 2واحلاكم " 2524"يف العتق  843/ 2وابن ماجة 
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  األشباه والنظائر
  كتاب القياس

  .االضطجاع جيوز االقتصار يف األركان الذكرية كالتشهد والتحكبري وغريمها على ذكر القلب
له وإن ارتكبه من صار إليه كان طارًدا للقياس ؛ لكنه يكون خارًجا عن وهذا يضعف الوجه الثاين من أص: قال اإلمام 

  .الضبط مقتحًما
ووجه خروجه واقتحامه قياسه على صورة خارجة عن القواعد وهي جتويز صالة القادر على القعود مضطجًعا لكن : قلت 

  .1"عدومن صل نائًما فله نصف أجر القا: "ذلك هو الصحيح لقوله صلى اهللا عليه وسلم 



  .فيلزمك ما التزم به اإلمام من جتويز ذكر القلب: فإن قلت 
ال يلزمين ذلك ال على رأي وال على رأيه أما على رأيه فألنه قياس على صورة مستثناة ، وأما على رأيي فلما قاله : قلت 

ر القلب فإن األفعال أشق من الرافعي من أنه ال يلزم من جواز االقتصار على اإلمياء يف األفعال جواز االقتصار على ذك
  .األذكار فهي باملساحمة أوىل

اإلمام قد بني أن العكس أوىل فإن ذكر القلب إىل قراءة اللسان أقرب من إجراء إرسال األفعال يف ذكر جمرى : فإن قلت 
  .صورا فعًال ألن من الناس من يقول إن حقيقة الكالم الفكر القائم يف النفس

نظر فإن ذكر اللسان مطلوب يف الصالة كاألفعال  2]فيه[ابن الرفعة على الرافعي ، ولكن عندي كذا اعرتض به : قلت 
، ومن مل يذكر لسانه مل يأت بذلك املطلوب كمن مل يفعل جبوارحه ففواما واحد وذكر اللسان أخص فكان الفعل 

  .بالتسامح أوىل ، وإن كان ذكر القلب أقرب إليه
  .ريًا من احلنفية على هذا الرأي وهو عدم القياس على معقول املعىن اخلارج عن القياسإذا عرفت هذا فاعلم أن كث

  : بيننا وبينهم من أجل ذلك يف مسائل  3]اخلالف[ومنشأ 
_________  

  ".1116"يف تقصري الصالة حديث  586/ 2البخاري  1
  ".ب"سقط يف  2
  .النزاع" ب"يف  3
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  األشباه والنظائر
  تاب القياسك

  .ختالف املتبايعني والسعلة هالكة فجوزناه قياًسا على القائمة مع أن فيه حديثًا: منها 
  .ومنعوه زاعمني أن احلديث إمنا ورد يف القائمة وأن التخالف من أصله على خالف القياس ، فيقتصر على مورد النص

ساوية بالنسبة إىل اجلناية والنسبة إىل العاقلة بالتحكم تتحمل العاقلة ما دون أرش املوضحة ؛ ألن املقادير مت: ومنها 
  .بالتخصيص حمال

  .وعندهم ال يضرب على العاقلة ألن الضرب على العاقلة خارج عن القياس فال يقاس عليه
  .وقد ذكرنا يف شرح املختصر مسألة العرايا فال نعيدها

ل أن من أفطر إلنقاذ مشرف على اهلالك بالغرق وحنوه ومل ومن املسائل املختلف فيها بني أصحابنا املبنية على هذا األص
  .ميكنه ختليصه إال بالفطر فاألصح أنه يلحق باملرضع ؛ ألنه قطر ارتفق به اثنان فكان كاحلامل واملرضع

  .ال ، ألن الفدية مع القضاء خالف القياس فيقتصر على ما ورد: والثاين 
  .درجتني وأخذ جربانني ونزول درجتني ودفع جربانني بشرط تعذر درجة للمالك يف اجلريان يف الزكاة صعود: ومنها 



  .ال جتوز الزيادة على جربان واحد كما ثبت يف احلديث ؛ فال يتعداه فإنه خارج عن القياس: وقال ابن املنذر 
ألنه إمنا ورد يف  ورد عليه األصحاب بأن هذا يف معىن اخلارج مع اتفاقهم على أنه ال مدخل للجربان يف البقر والغنم ؛

  .على خالف القياس 1]وهو[اإلبل 
  .فيقتصر فيه على مورد النص: قالوا 

قطع نبات احلرم إال األذخر ال جيوز والعلة يف جتويز األذخر حاجتهم لتسقيف بيوم وقبورهم ؛ فلو احتيج إىل : ومنها 
  .فوجهان ورجح اجلواز: قطع غري األذخر للدواء قال الرافعي 

_________  
  ".ب"واملثبت من " أ"سقط يف  1
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  األشباه والنظائر
  كتاب القياس

  .واعلم أن الرافعي جعل حمل الوجهني يف جواز القطع وحكامها عن الشيخ أيب علي يف شرح التلخيص
ا حكى الوجهني يف وقد أتبع يف ذلك اإلمام الغزايل والذي يف شرح التلخيص للشيخ أيب علي اجلزم جبواز القطع ؛ وإمن

  .وجوب اجلزاء
اعترب الشافعي رضي اهللا عنه قياس علية األشباه وهو أن جيتذب الفرع أصالن ويتنازعه مأخذان فينظر إىل أوالمها : مسألة 

  .به وأكثرمها شبًها فيلحق به وعليه نص يف األم ، وقد حكيت نصه يف شرح املنهاج وعليه فروع
زنت : عينك طالق طلقت كيدك وجسمك ، فلو قال : صلني القذف والطالق فلو قال لفظ الظهار دار بني أ: منها 

  .عينك فاملذهب أنه كناية وقيل صريح
  .أنت على كعني أمي ومل يرد الكرامة وال الظهار بل أطلق فاألصح حيمل على اإلكرام تغليًبا: ولو قال 

وذلك يف ثالث : قال القاضي احلسني . غلب التعليقاخللع من جانب الزوج معاوضة فيه شوب التعليق وقد ي: ومنها 
  .مسائل ومن جانب الزوجة معاوضة فيها شوب اجلمعالة

زكاة الفطر ترتدد بني املؤنة والقرابة والكفارة ترتدد بني العبادة والعقوبة واحلوالة بني االستيفاء واالعتياض ، واللعان : ومنها 
األم وإنسان منفرد ، وقطع الطريق بني حق اهللا تعاىل وحق اآلدمي واملسابقة بني بني اليمني والشهادة واجلنني بني أعضاء 

  .بني الزوجة والبائن وغري ذلك 1]الرجعية[اإلجارة واجلعالة ، واإلقالة بني الفسخ والبيع و 
  .وعليه ينبين مسائل خالفية ومذهبية

ر الكثافة كالشارب وغالبه كلحية الرجل ، واألصح إحلاقها ومن املذهبية غري ما ذكرناه عنفقة الرجل الكثيفة ترتدد بني ناد
  .بالنادر
  قيام الصابون واألشنان يف الغسل من الولوغ مقام الرتاب مرتدد بني: ومها 



_________  
  ".ب"الرجعة واملثبت من " أ"يف  1
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  األشباه والنظائر
  كتاب القياس

  .أو بالدباغ واالستنجاء فيقوم إحلاقه بالتيمم فاليقوم وهو األظهر
  .اخلالف يف استيعاب اجلبرية باملاء ووجوب التيمم وتأقيت مسحها فإن منشأه أن املسح أخذ شبًها من أصلني: ومنها 

  .املسح على اخلفني ؛ ألن ما حتت اجلبرية صحيح ميكن غسله: أحدمها 
اجلبرية فمنهم من غلب شبه املسح على اخلفني ومنهم  اجلرح إذا خاف من غسله التلف لوجود اخلوف عند نزع: والثاين 

  .من غلب شبه اجلرح
املكاتب من حيث استحقاقه للعتاقة أشبه املستولدة فيمتنع بيعه وهو اجلديد ومن حيث توقف عتقه على صفة : ومنها 

  .أقامها السيد املعلق عتقه فيجوز بيعه وهو القدمي
  .ك يف االسم جنس واالختالف يشبه اختالف أنواع الرطب والعنبحلوم احليوانات من حيث االشرتا: ومنها 

إن غالب : ومن جهة أا فروع أصول خمتلفة أجناس كما يف األدقة وهو األظهر والفروع يف هذا الباب كثرية ، ولو قال 
  .املسائل املقيسة منه ملا كان مبعًدا

  : تنبيه 
أشبه فإن مل يرتجح أحدمها على اآلخر فال طريق إال التخيري إذ ال  هذا الذي ذكرناه يف فرع تنازعه أصالن هو بأحدمها

  .ميكن اجلمع بينهما ، وليس أحدمها بأوىل من صاحبه
وهذا مثل نذر اللجاج والغصب فإنه أخذ شبًها من أصلني من نذر اازاة ألنه التزم طاعة ومن اليمن لكونه منًعا للنفس 

  .و الوفاء مبا نذر أو كفارة ميني وهذا هو األصحفخري بني موجبهما وه-من فعل أو ترك 
  : تنبيه آخر 

هذا الذي ذكرناه يف فرع يتجاذبه أصالن يتنازعانه ورب فرع سالب يصنعه أصالن يتعاضدانه ، وهذا هو القياس املركب 
  .ذا لعلةوهو أن جتتمع العلتان املتنازع فيهما يف األصل على فرع فيتفق اخلصمان على القول به هذا لعلة وه

  رضي اهللا"على أن البكر الصغرية ال جترب لكن الشافعي  1]اإلمامان[كما يتفق 
_________  

  ".ب"سقط يف  1
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  األشباه والنظائر
  كتاب القياس

وهو من أعقد أبواب القياس وأحسن أقسام "لكوا صغرية : ال جترب لكوا بكرًا وأبو حنيفة يقول : يقول  2"عنه
  ".اجلدل

  : تنبيه ثالث 
  .قدمنا اخللع وهو من جانب الزوجة معاوضة فيها شوب اجلعالة بأي صيغة أوردته

طلقتك "خالعتك بألف أو كانت الصيغة : وأما من جانب الزوج إن جعل فسًخا فمعاوضة حمضة وإن جعل طالقًا فقال 
ًفا أليب عاصم العبادي ، وتقبل باللفظ على الفور فمعاوضة فيها شائبة التعليق ؛ فله الرجوع قبل قبوهلا ، خال" بألف

  .بكل العوض
  .فهذه أربع مسائل غلب فيها جانب املعاوضة

  .ومل يغلب جانب املعاوضة إال فيها: قال القاضي احلسني 
 يقع املقبول مبهر: ال يقع شيء ، وقيل : فلو قبلت به بعض العوض كواحدة من ثالث فيقع كله به على األصح ، وقيل 

  .املثل
  .وإن كانت مىت أو أي وقت أعطيتين ألًفا فأنت طالق ، فتعليق فيه شوب العوض فال رجوع وال قبول وال فور

  .وهذه هي الثالث مسائل اليت غلب فيها جانب التعليق وإن زاد مثل مىت وأي
حو زق مخر ، وأما إذا كان تعجل احلرة العوض وكذا األمة إذا كان التعليق يف التعجيل بن: غري أن صاحب التتمة قال 

  .بنحو ألف فاألمة ال متلك فال تعجيل
  .وحكاه الرافعي ساكًتا عليه ونازع فيه ابن الرفعة وصوب الشيخ اإلمام كالم صاحب التتمة

  .إذا علمت هذا فقد ظهر لك أن للزوج الرجوع ؛ حيث كان معاوضة ال حيث يكون تعليًقا وهو واضح
ل قبول الزوج بكل صيغة يأيت ا ألنه من جهتها معاوضة بكل حال ، وبذلك صرح الرافعي وقضيته أن للزوجة الرجوع قب

  .تبًعا للغزايل
: وإذا كانت لرجل فقالتا له : وقد رأيت يف األم ما ينازع يف جواز الرجوع إذ قال الشافعي رضي اهللا عنه : قال ابن الرفعة 

  طلقنا بألف لك علينا فطلقهما يف
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  األشباه والنظائر
  كتاب القياس



وإن أرادتا الرجوع فيما جعلتا له يف وقت اخليار مل : ذلك الس لزمهما الطالق وهو بائن وساق الكالم إىل أن قال 
  .يكن هلما

  .إن أعطيتماين ألًفا فأنتما طالقتان مث أراد أن جيرع مل يكن له ذلك يف وقت اخليار: وكذلك لو قال هلما 
وقد رأيت ذلك يف األم والرافعي والغزايل جزًما بالرجوع ، فلينظر ما يقتضيه كالم بقية األصحاب ، : شيخ اإلمام قال ال

  .لعظمة كالم الشافعي رضي اهللا عنه.. الفقه ما قااله: وال أجسر أقول 
على تكملة شرح املنهاج قلت مل يستوف الشيخ اإلمام رمحه اهللا النظر يف هذا النص ؛ ألنا كنا نستحثه يف آخر الوقت 

  .خشية اخرتام املنية ، وكان يقتصر على ما يراد منه مما ال يوجد إال عنده من املباحث اليت تثريها فكرته الظاهرة
هذا مكان مبهم ونص مشكل ، والذي ذكره الغزايل والرافعي هو الذي ذكره الروياين يف البحر واملتويل يف التتمة : وأقول 

طلقين غًدا بألف ، أو إن طلقتين . هذا أسوأ: الشيخ عز الدين بن عبد السالم يف خمتصر النهاية وقال وغريمها وصرح به 
  .غًدا فلك ألف ، ولعله أوضح من أن ينبه عليه

وهذا النص وإن كان كما نقله ابن الرفعة والوالد فيجب تأويله غري أين لست على ثقة منه ؛ فإين وقفت عليه يف كتاب 
وإذا  : قال الشافعي يف كتاب اخللع والنشوز : مسألة يف خلع امرأتني : هقي رمحه اهللا فوجدته قد حكاه فقال املبسوط للبي

وله أن ال : كانت لرجل امرأتان إىل أن قال بعد أن ذكر أن له أن يطلق الواحدة يف وقت اخليار دون األخرى ، قال 
لنا له وقت اخلاير ومل يكن هلما قال البيهقي ويف نسخة أخرى ومل يطلقها يف وقت اخليار وال بعد إن أراد الرجوع فيما جع

  .جيعل هلما انتهى
قلت فاختالف النسخ مع عدم انتظام الكالم مما يوجب احليد عن هذا النص ومل أره يف عيون املسائل أليب بكر الفارسي 

  .ها ألنه من األم ، وهي رواية الربيع؛ فلعله تركه قصًدا لالضطراب فيه وإال فهو يستوعب روايات الربيع ، وهذا من
ومن العجب أين رأيت املرعشي فيرتتيب األقسام قد أتى بكالم يشابه هذا النص ظاهره أنه ليس هلا الرجوع ما هو ظاهر 

  .النص
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  األشباه والنظائر
  كتاب القياس

  : فصل 
  ".ستقًال مما دار بني أصلني احلمل أشبه بعض األم وأشبه آدمًيا م

  هل له حكم أم ال ؟: أشبه املعدوم وأشبه املوجود ومن مث اختلف يف أنه هل يعلم أوًال ؟ ومما قيل : ولك أن تقول 
  !والعبارة األوىل أكثر حتريرًا ؛ فإنه يرث إمجاًعا فكيف ال يكون له حكم

جرت هذه املسألة بيين "األب  ومن مث قال أبو علي فيما نقل صاحب العدة فيما إذا أوصى للحمل بشيء هل يقبله
ال يصح وجيب قبوله بعد خروجه من البطن ألنه ال حكم له ما مل خيرج فقبوله يف وقت ال ندري : فقال : وبني القفال 



أله حكم ال يقع كما لو أوصى لرجل بشيء واملوصي له غائب فقبل الوصية ومل يعلم هل مات املوصي مل يصح ، وإن  
الن ، كما لو باع مال أبيه ومل يعلم أنه ميت فكان ميًتا ولو جعلت املسألة على وجهني بناء كان مات فقبلت فيها قو 

  .مل يبعد 1]أم ال[على أن احلمل هل يعرف 
ولو ثبتت الشفعة يف شيء فأخذه األب مث خرج حًيا صح األخذ على أحد الوجهني ؛ فإن صحت الشفعة فالوصية 

  .أوىل
  .أخذ الشفعة للحمل حىت يولدوحكي عن ابن سريج أنه ال جيوز 

قد يعلم : إن مت ما قاله أبو علي وكان طريقه قاطعة بأن قبول األب ال يصح وال خيرج على العلم لزم أن يقال : قلت 
ومن املباحث يف احلمل أيًضا أنه هل يقابله قسط . وحلكن ال حكم له ؛ فتكون مسألة هل له حكم غري مسألة هل يعلم

  .امًال مثًال من الثمن إذا باع ح
وفيها خالف معروف ذكره الرافعي يف مسائل بيع وشرط فيما إذا شرط أن تكون حامًال وخرج على أنه هل يعلم وهل 

  .هو عيب ونقص
. إنه عيب يرد به املبيع: وقد قالوا يف الزكاة ليس بعييب ، ويف األضحية عيب ؛ ألنه يهزل اللحم وقال الرافعي يف البيع 

إشكاالت يف املنقول لسنا هلا اآلن وهل يتبع أمه فيما يتجدد هلا من األحكام فيتبع قطًعا يف البيع ويف هذه املواضع 
  .والعتق ، مث هو يف العتق تابع وال يعتق بالسراية

_________  
  ".ب"سقط يف  1
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  األشباه والنظائر
  كتاب القياس
  .األشخاص وال يتبع قطًعا فيما إذا كان احلمل لواحد واألم آلخرألن السراية يف األشقاص ال يف : قال الرافعي 

  ومن مث مسائل اختلف فيها هل يتبع ؟
املعيبة مث اطلع املشرتي على عيبها ومل ينقص باحلمل أو كان احلمل يف يد البائع فردها املشرتي ؛  1]لو اشرتى: [منها 

ه إذا انفصل وإال فهو للبائع ويكون تبًعا لألم عند الفسخ كما احلمل يعرف ويأخذ قسطًا بقي للمشرتي فيأخذ: فإن قلنا 
  .يكون عند الرد

  .للحمل حكم كان الولد وقًفا ؛ وإال فوجهان: قال ابن الصباغ إن قلنا . لو وقف للحامل مملوك: ومنها 
، ويدل عليه قوهلم  وهل يتصور للجنني ملك ؟ الظاهر ذلك. هل النفقة للحمل أو للحامل ؟ فيه قوالن: ومسائل كثرية 

  .يف باب الغرة أا لورثة اجلنني
والصحيح أن له ذلك ذكره يف : وهل يتصرف احلاكم يف مال األجنة ؟ نقل الغزايل عن القفال أنه ليس له ذلك ، قال 



  .مرياث احلمل
موقوف ، وال خمالقة بني وجزم ابن الرفعة يف كتاب الزكاة بأن القضاة ال ينصبون القوام للتصرف يف أموال األجنة بل هو 

  .الكالمني
: قال ابن كج : وهل على اجلنني نفقة أمه ؟ قال الرافعي يف النفقات يف الفروع املبنية على أن النفقة للحمل أو للحامل 

: قال . النفقة له فيؤخر إىل أن تضع ، فإذا وضعت سلمت من ماله إىل األم كما ينفق عليه: إذا كان احلمل موسرًا وقلنا 
  .جيب التعجيل فال يؤخذ من مال احلمل املسألة فلينظر: وحيتمل عندي أا على األب ، وإن قلنا 

  وكل هذه األصول راجعة إىل أن احلمل هل يعلم ويعطي حكًما ؟
  : فصل 

يء يف مسائل من الشبه الصوري واحلكمي ؛ منها يف جزاء العبيد ، ومنها يف األطعمة إذا مل يعلم من العرب استطابة ش
وال استخباثه اعترب بأقرب األشياء شبًها به قال األصحاب والشبه تارة يف الصورة وأخرى يف طبع احليوان وأخرى يف طعم 

  اللحم
_________  

  .إذا محلت" ب"يف  1
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: ن يراد ذوقه وإن عرف ال بطريق حالل ومنها واعتبار طعم اللحم موقوف على ذوقه املوقوف على حله إال أ: قلت 
يف باب الربا املماثلة كيًال ووزنًا فما مل تكن مكيًال وال : وجوب رد املثل الصوري يف الفرض على وجه صححه ومنها 

دواب  اعتبار: موزونًا يعترب فيه عادة احلجاز ؛ فإن مل يكن فيه عادة ففي وجه يعترب أشبه األشياء به يف احلجاز ومنها 
البحر بالرب ففي وجه ما أشبه حرام الربكان حراًما ومنها أعطاء العصري أو اخلل عن اخلمر يف الصداق واخللع ونكاح 

املشركات ومها على وجه فيمن قتل خبمر أو لواط أنه يسقي ماء وخيسر خشبة رعاية املماثلة ومنها إحلاق احلر بالعبد يف 
ال تتقدر أرشها من احلر مبا نقص من قيمته كنحول اجلسد وكذا يف الغصب إن  احلكومات ، ومنها أبعاض العبد اليت

أتلفت فكذا يف القدمي إحلاًقا له بالبهيمة ؛ ألنه يضمن باليد وال حيمله العاقلة وعلى اجلديد يتقدر من الرقيق والقيمة فيه  
ليه احلدود وإذا دار فرع بني أصلني كالدية يف احلر من حيث أنه يضمن بالقصاص وجتب فيه الكفارة وحيلف وتقام ع

أجرى عليه حكم أكثرمها شبًها به وهو احلر فيما حنن فيه فلم نقدم هنا الشبه الصوري رده بل العتضاده بأكثر 
  .األحكام

  .جراح العبد من مثنه كجراح احلر من دينه: يقول سعيد بن املسيب : قال الشافعي رضي اهللا عنه 
  : مسألة 



جيوز كوا نفس احلكمة ، وقيل إن انضبطت كانت هي العلة أو : شرتط كون العلة ضابطًا حلكمة وقيل الصحيح أنه ي
علة العلة ؛ فهذا القول خارج عن حمل النزاع ، إذا عرفت هذا فمن حماسن الشرع ضبط األحكام باألسباب الظاهرة 

اب اخلفية وإن كانت هي احلكم وهلا مناط احلكم وإقامتها علًال يدور احلكم معها وجوًدا وعدًما ، والعدول عن األسب
  .باألصالة لعسر انضباطها وما تؤدي إليه حماولته إليه من املنازعة

قال األئمة ملا كانت عدة الطالق لطلب الرباءة مل جيب : وقد تكلم الرافعي على هذه القاعدة يف أول باب العدد ؛ فقال 
سبب شغل الرحم ليحتاج إىل معرفة براءته ، مث ال يعترب حتقق الشغل وال  بالفراق عن مطلق النكاح ؛ بل اعترب جريان

تومهه ؛ فإن اإلنزال خفي خيتلف يف حق األشخاص ، ويف الشخص الواحد باعتبار ما يعرف له من األحوال فيعسر تتبعه 
صيغة يف تعليق  ويقبح ، فأعرض الشرع عنه واكتفى بسبب الشغل وهو الوطء ومن الوطء بتغيب قدر احلشفة وهذا

  األسباب باملعاين اخلفية أال ترى أن
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االعتقاد الصحيح الذي هو مطلوب وبه حتصل النجاة ملا كان أمرًا خفًيا لكونه يف الضمري علقت األحكام بالكلمة 
للظاهر كما إذا أكره على اإلسالم بالسيف ال ينال ا  الظاهرة حىت لو توفرت القرائن الدالة على أن الباطن خمالف

وندير احلكم على الكلمة وإن مناط التكليف وهو العقل والتمييز ملا كان خفًيا حيصل على التدريج وخيتلف باختالف 
  .انتهى. األشخاص واألحوال أعرضنا عن تتبعه وعلقنا البلوغ بالسن واالحتالم

  .أكره بالسيف احلريب أما الذمي فالصحيح عنده أنه ال يصح إسالمه مكرًهاومراده بالذي يصح إسالمه وإن 
  .وإذا ظهر لك أن التعليق بالظاهر املنضبط دأب الشرع دون اخلفي املضطرب

  .التعليق بالظاهر النضباطه أوىل من اخلفي الضطرابه: ولك أن تقول 
ما ال يطلب يف حق شخص واحد لكونه أخرب مث خيتلف الظهور واخلفاء ؛ فقد يطلب من الظهور يف حق شخصني 

  .بنفسه ، ويف حق أشخاص ما ال يطلب يف حق شخصني
أال ترى إىل منع انعقاد النكاح بالكنايات جلريانه بني موجب وقابل وشاهدين ، وثبوت الطالق والعتاق واإلبراء بالكناية 

  .صني موجب وقابلالستقاالل املرء ا والرتدد يف البيع على وجهني الحتياجه إىل شخ
ومن مث ظهر لك أن األب إذا اشرتى مال ابنه من نفسه أو بالعكس انعقد بالكناية وال يطرقه اخلالف فيما يظهر ، 

  .تكفي فيه النية وال حيتاج إىل لفظ مطلًقا وهو وجه حكاه املاوردي: وألجله قيل 
طلق تغيب احلشفة حيث يطلب الوطء كما ذكر الرافعي ومن األمور املتعلقة بالظواهر املنضبطة كلمة اإلسالم والبلوغ وم

فكل حكم تعلق بالوطء كفى فيه تغييب احلشفة من الغسل والزنا والتحليل والعنة واستقرار املهر ؛ وهكذا إىل حنو من 
  .البيع مناطه الرضا ، وملا كان أمرًا باطًنا ال يطلع عليه نيط باإلجياب والقبول: مائة حكم ومنها 



بني لك ضعف القول بانعقاد البيع باملعاطاة على أنه بيع ، والقائل به يعتذر بتوفر القرائن فيه ؛ وإمنا بيع ، ألين ومن مث ت
  .أميل إىل أنه مساحمة
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ت بالسفر وضبطت به رخص السفر حكمتها املشقة وهي مضطربة ختتلف باختالف األشخاص واألحوال فنيط: ومنها 
  .إما بطويلة وقصرية على اخلالف فيه ، وأمثلته تكثر

وإذا تقرر هذا األصل ظهرت قوة الوجه الذي حكاه صاحب التتمة يف أن استدخال املرأة ماء من تظنه زوجها ال يوجب 
ب عنه بأن استدخال املاء إىل شغل الرحم وإدارة احلكم على اإليالج ، غري أنا جني 1العدة إعراًضا عن النظر يف العدة

  .ظاهر يف شغل الرحم فيحتاط فيه لإلبضاع
  .فيلزمكم إقامة اخللوة مقام الدخول يف تقرير الصداق كما هو القدمي: فإن قلت 

  !أين اخللوة من استدخال املاء: قلت 
  : فائدة 

حمدد : ضربان -ي حكم األحكام ما ذكرناه من التعليق باملنضبط هو فيما إذا أمكن ؛ فإن املصاحل واملفاسد اليت ه
  .منضبط كالقتل والقطع وغري منضبط ويف هذا القسم ال ميكن أن يتعلق مبنضبط

وذلك كالتعزيرات ، واملشاق املبيحة للتيمم واالنتقال من قيام الصالة إىل قعودها إىل االضطجاع إىل اإلمياء واألعذار 
  .املبيحة حملظورات اإلحرام
  .اإلقدام على األحكام ، واملرض املبيح لإلفطار يف الصياموقدر الغضب املانع من 

  .فهذه ومثلها أمور يشرق فيها نور اهللا على اتهدين وال ميكنهن ضبطها وإمنا حياولون قدرًا من التعريف
  .وعندها تتبني مقادير الرجال ودرجات املتورعني وأحوال احملتاطني لدينهم

  .جرد االسم ويكتفون بأقل ما ينطبق عليهوالظاهرية يف هذا الباب يتعلقون مب
  .خلصت الظاهرية من هذا اإلشكال: قال شيخ اإلسالم عز الدين بن عبد السالم يف قواعده الصغرى 

_________  
  .ما مل يطلب يف حق شخص واحد لكونه أخرب بنفسه يف حق أشخاص ما مل يطلب يف حق شخصني" أ"يف هامش  1
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  والنظائراألشباه 
  كتاب القياس

  .وفهم مقاصد الشريعة أمر عظيم 4وفام به من دقائق الفقه: قلت 
  .إذا قطع بانتفاء احلكمة يف صورة من الصور ففي ثبوت احلكم خالف: مسألة 

  .مةيثبت احلكم للمنضبطة فإن احلكم قد صار معلًقا ا وال نظر بعدها إىل احلك: قال الغزايل وتليمذه حممد بن حيىي 
  .ال يثبت النتفاء احلكمة فإا أصل العلة وعلى هذا مسائل: وقال اجلدليون 

أنت طالق مع آخر جزء من أجزاء حيضك فاألصح أنه سين نظرًا إىل احلكمة يف حترمي طالق : قول الرجل المرأته : منها 
  .احلائض وهي تطويل العدة فقد قطعنا بانتفائها يف هذه الصورة إذ ال طول

ر إىل العلة وهي احليض جعلها بدعًيا ، لوقوعه يف احليض والناظرون إىل أن العلة يف هذا احملل ظاهرية أهل ومن نظ
  .القياس

  .وقد أشار إىل هذا البناء ظاهرية أهل القياس
  .أنت طالق مع آخر طهر مل أطأك فيه: عكسها وهي ما إذا قال : ونظري املسألة 

  .احليض قرء ؛ فهي سين ملصادقة الطهر والشروع يف العدةاالنتقال من الطهر إىل : فإن قلنا 
ليس قرًءا فعلى الوجهني السابقني من نظر إىل احلكمة وجعله يف الصورة السابقة سنًيا جعله هنا بدعًيا لتطويل : وإن قلنا 

  .العدة ومن عكس فهو يعكس هنا
  .حلكم دائرًا مع أي األمرين وجد من حكمة ومظنةوحكم ابن سريج بأنه يدعي يف الصورتني عمًال باألغلظ وكأنه جيعل ا

  .طالق احلامل إذا كانت حائًضا جائز كما لو مل تكن حائًضا ألن تطويل العدة منتف ؛ فإن عدا بالوضع: ومنها 
  .أنت طالق للسنة ال يقع عليها طالق حىت تطهر: لو كانت ترى الدم وجعلناه حيًضا فقال هلا : قال أبو إسحاق 

  .وعلى هذا فللحامل حال بدعة كما للحائل: افعي قال الر 
  منع الراهن من وطء اجلارية املرهونة خشية احلبل وإن كات ممن ال: ومنها 
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ال مينع :  قال ابن أيب عصرون تفقًها- حتبل على الصحيح ؛ فلو قطع بعدم احلبل كما لو كان سنها أقل من تسع سنني 
  .وجوزه الولد

  .وفيه نظر ذكرته يف ترشيح التوشيح: قلت 
  : مسألة 

ويعرب عن ذلك بأن العلة النتفاء احلكم هل يكون وجود مانع أو . اختلف يف تعليل احلكم العدمي بالوصف الوجودي



  .انتفاء شرط من غري نظر إىل وجود املقتضى
واختياري يف مجع اجلوامع أوًال جيوز التعليل ا عند انتفاء . بن احلاجب وهذا هو الراجح عند اإلمام الرازي وأيب عمرو

املقتضى ؛ ألن اإلحالة عليه أوىل وهذا هو الراجح عند اآلمدي واختياري يف شرح املختصر والذي أراه اآلن جواز التعليل 
  .وجود املقتضيباملانع ملن مل يدر بانتفاء املقتضى سواء أظن وجوده أو علل باملانع على تقدير 

وعدم جوازه إن علم بانتفاء املقتضى فإن إسناد احلكم إليه أوىل فإذا قتل األب ولده قتًال شككنا يف أنه صدر عن خطأ 
  .ال قصاص عليه ألبوته املانعة من وجوب القصاص ؛ سواء أقام املقتضى وهو قتل العمد أو مل يقم: أو عمد قلنا 

  .قاطع لعلمه وعند انتفائه ال وقع له الستبداد املقتضى بإثارة انتفاء احلكمغري أن املانع عند قيام املقتضى 
  : األب عند القتل العمدآت مبا يقتضي قصاًصا ؛ غري أن الشارع درأه عنه حلكمة رآها : ومن مث نقول 

  .كافئاألب مكافئ لالبن ألنه مكافئ للعم والعم مكافئ لالبن ، ومكافئ املكافئ م: وبه يصح قول الغزايل 
وتردد األصحاب يف الشيخ اهلرم هل يتوجه عليه اخلطاب بالصوم مث ينتقل إىل الفدية للعجز أم خياطب بالفدية ابتداء ؟ 

  وبنوا عليه خالفًا يف أنه لو نذر يف حال العجز صوًما هل ينعقد نذره ؟
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  : كتاب االستدالل 

  الكالم يف االستصحاب أول الكتابتقدم 
  : مسألة 

  .حجة وعليه مالك وأمحد على أصح الروايتني: قول الصحايب غري حجة على القول املنصور ، وقال أبو حنيفة 
  : وفيه مسائل 

 أن يشرتي ما باعه بأقل مما باعه قبل نقد الثمن قال الشافعي رضي اهللا: مسألة العينة وهي السلف وصورا : منها 
  .يصح طرًدا للقياس: عنه 

إنه أبطل جهاده مع رسول : ال يصح متسًكا بإنكار عائشة رضي اهللا عنها وذلك يف قضية زيد بن أرقم وقوهلا : وقالوا 
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال أن يتوب رواه أمحد والدارقطين

ج بقول الصحايب فإن الشافعي رضي اهللا عنه واعلم أن القوم ال تنتهض هلم حجة ذا احلديث ، ومل يسلم هلم االحتجا 
  .ذكر أنه ال يثبت مثله عن عائشة رضي اهللا عنها

إنه أبطل جهاده ومل يقل أحد إن من يعمل بالعينة حيبط عمله فلم يقولوا : وفيه ما ينبه على عدم ثبوته وهو قوهلا : قلت 
  .مبقتضى ما رووا

  يوسف واملزين وفيه فروعداللة االقرتان غري حجة خالفًا أليب : مسألة 



رًا َوَآتُوُهْم ِمْن َماِل اللِه الِذي َآتَاُكمْ {: قوله تعاىل : منها  فمن مجع بني إجياب الكتابة } َفَكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخيـْ
و مذهب بعضهم ، مل كما هو قول جملي عن صاحب التقريب فيما إذا طلب العبد الكتابة ونفًيا كما ه. واإليتاء إثباتًا

  .يرد عليه داللة االقرتان
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ال : ال جتب الكتابة وجيب اإليتاء وهو جادة مذهب الشافعي رضي اهللا عنه مل يبال بداللة االقرتان وقال : ومن قال 
  .حجة فيها

  .ي اهللا عنه مسألة أصعب مسلًكا من مسألة اإليتاءمل أر على مذهب الشافعي رض: وقال إمام احلرمني 
َها َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقري{: قوله تعاىل : ومنها    .مشهور املذهب أنه ال جيب اإلطعام وال جيب األكل} َفُكُلوا ِمنـْ
  .مث اقرصيه مث اغسليه باملاء 1]حتيه: [قوله صلى اهللا عليه وسلم : ومنها 

  .وهو احلث والقرص-املاء متعني إلزالة النجاسة ومل يبال باقرتانه مبا ليس بواجب :  عنه قال الشافعي رضي اهللا
  : مسألة 

فيما ] رضي اهللا عنه[االستحسان قال به أبو حنيفة رضي اهللا عنه ، واشتد النكري عليه سلًفا وخلًفا حىت قال الشافعي 
  .من استحسن فقد شرع: نقل عنه الثقات 
اآلن هذا يف كالمه نًصا ولكن وجد يف األم يف اإلقرار واالجتهاد ما يدل على أنه يطلق على القائل به وأنا مل أجد إىل 

إن من قال باالستحسان فقد قال قوًال عظيًما ووضع نفسه يف رأيه : أبلغ من االستحسان فلقد قال يف هذا الباب 
أيه كما ابتغاه ، ويف أن رأيه أصل ثالث أمر الناس واجتهاده واستحسانه على غري كتاب وال سنة موضعها يف أن يتبع ر 

  .باتباعه
  .وهذا خالف كتاب اهللا عز وجل ألن اهللا تعاىل إمنا أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى اهللا عليه وسلم

أن املستحن ال يتمسك خبالف القايس ، وإن القايس كان ال يأمن اخلطأ إال أنه : مث قال رضي اهللا عنه ما حاصله 
  .وأطال يف ذلك حبق من القول. إىل أصل من كتاب وسنة مؤد لفرضه خبالف املستحسن برجوعه
هذا ممن يعقل ما تكلم فتكلم به بعد معرفة هذا ، فأرى لإلمام أن مينعه ، وإن كان غبًيا علم : فإن قال قائل : مث قال 

فسريه بأمور ال خالف فيها ، وقد عرفت واعلم أن القوم ملا اشتد عليهم النكري يف االستحسان أخذوا يف ت. حىت يرجع
  .يف كتب األصول

_________  
  ".ب"سقط يف  1
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  األشباه والنظائر
  كتاب االستدالل

  .ما تشتهيه نفس العامل ومتيل إليه من غري تعلق بأصل موجود جيده. والذي اعتقده يف تفسريه أن املعىن به
  .ليل ينقدح يف نفسه اتهد تقصر عنه عبارتهوهو قريب من تفسري من فسره بأنه د

مظنون ألنه ال يتحقق كونه دليًال إال بعد املعرفة بعينه ، فهذا هو الذي اعتقد : غري أن صواب العبارة عن هذا أن يقال 
وأن أن القائل باالستحسان من القدماء عناه ، وإياه أنكر الشافعي رضي اهللا عنه وألزمه أن يستحسن كل أحد بعقله 

  .يستوي العامل واجلاهل إىل غري ذلك من إلزامات ذكرها يف األم يف مواضع عديدة
  .وما تفسريه خبالف هذا الذي أنكره الشافعي رضي اهللا عنه فعادم التفسري كما قال إمام احلرمني يف باب أدب القضاء

  .ة ؛ فإن قبول الدليل حتم وال حميد عنهإن التعبري حينئذ عما قامت داللته باالستحسان على اية السخافة والعباث
  .واالستحسان يشعر برتدد وميل خفي إىل جانب: قال 
ومعظم قواعد االستحسان استصالح جلي أو خفي ال أصل له يف الشريعة ، ومعىن قول صاحب مقالة : قال 

  .ح ال أصل له يف الشريعةأن القياس اجلاري على وفق قواعد الشريعة يؤخر عن استصال" االستحسان مقدم على القياس"
  .انتهى. من استحسن فئقد شرع: وقد عرب الشافعي عن غور هذا الفصل بكلمات وجيزة إذا قال : قال 
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  األشباه والنظائر
  كتاب الرتجيح
  : كتاب الرتجيح 

  إذا تعادلت األمارتان فالتخيري والتساقط والوقف أقوال يتخرج مسائل: مسألة 
إذا اتفق فرضان يف نصاب كاملائني فيها أربع حقاق أو مخس بنات لبون اختيار الشافعي أنفعهما للمساكني ، : منها 

  .يتخري ، لتعادل اإلمارتني: وقال ابن سريج خترًجيا 
واألوىل أصح كما إذا دل دليل على إجياب شيء ، ودليل على إجياب شيئني أخذ بالزائد ، مث على رأي ابن سريج 

للمالك إخراج األغبط إال أن يكون ويل يتيم فرياعي حظه وهنا أيًضا ، تعادل شيئني لكنه رجح النظر إىل اليتيم يستحب 
  .لكونه معيًنا

  : مسألة 
  : ومن مث مسائل فقهية " يقضي على العام ويقدم عليه عند التعارض" اخلاص"

ألن حترمي  2]االضطرار[امليتة ويأكلها على  1]على[اب إذا مل جيد احملرم إال صيًدا وميتة يقدم الصيد يف االجتن: منها 



  .باالجتناب ال دالئه باخلصوصية 4]أوىل[حترمي الصيد  3]خاص باحملرم وحترمي امليتة عام يف احلاج وغريه فكان[الصيد 
حوز السفينة إذا وثبت فيها مسكة يف حجر إنسان فهي له دون صاحب السفينة ، ألن حوزه إياها أخص من : ومنها 

؛ فهو أخص  5]ال يتعداه[صاحب السفينة ألن حوز صاحب السفينة يشمل هذا الرجل وغريه ، وحوز هذا الرجل 
  .بالسمكة من صاحب السفينة

_________  
  .عن" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  ".ب"سقط يف  3
  ".ب"واملثبت من " أ"سقط يف  4
  .يتعد له" ب"يف  5
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  راألشباه والنظائ
  كتاب الرتجيح

  .احلرير على الصحيح فيهما 1]يف[إذا مل جيد املصلي إال ثوبًا جنًسا وثوبًا حريرًا يصلي : ومنها 
  التخصيص أوىل من ااز: مسألة 

  : ومن مث مسائل 
لو وقف يف موات وإمامه يف مسجد وحال بينهما جدار ال باب فيه أو فيه باب مغلق أو مفتوح ولكن مل يقف : منها 

خرج منه ما عدا هذه الصورة بدليل " ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد: "قبالته منع لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم 
  .يبقى فيها على مقتضى احلديث ، ويرتجح على محله على نفي الكمال ؛ ألن التخصيص أوىل من ااز

  .رب أرجح من الثابت باالجتهادما ثبت بالنص أوىل مما ثبت باإلخبار والثابت باخل: قاعدة 
وهذه قاعدة تكرر ذكرها يف كالم املتقدمني من فقهائنا ، وحاصلها أن القطع مقدم على الظن وأن أقوى الظنني مقدم 

  .2]األصويل املشهور[ومسألة اخلرب واالجتهاد هي مسألة تعارض القياس وخرب الواحد وفيها اخلالف 
  : ويف القاعدة مسائل 

  .لقها قبل الدخول وجاء الشفيع يريد أخذه بالشفعة بأن الزوج أوىل"بعضهم فيما إذا أصدقها شقًصا مث قطع : منها 
قطع بعضهم بأنه لو اشرتى شقًصا وأفلس مث طلقها قبل الدخول وجاء الشفيع يريد أخذه بالشفعة بأن الزوج : ومنها 

  .أوىل
  .إن البائع أوىل من الشفيعقطع بعضهم بأنه لو اشرتى شقًصا وأفلس بالثمن ف: ومنها 

وسر ذلك على ما ذكر القاضي احلسني أن احلق ثبت للزوج نًصا فهو أقوى من حق البائع ؛ إذ مل يثبت إال باإلخبار ، 



  .فكان أضعف
  .ترث املبتوتة: أبان أربًعا يف مرض موته وتزوج أربًعا وقلنا : ومنها 
يرث املطلقات فقط لسبق : باالجتهاد وقيل يرثن كلهن ، وقيل  ترث الزوجات خاصة ؛ إذ هو بالنص واملبتوتة: قيل 

  .وهو أضعفها: قال الروياين يف الفروق . حقهن وهو الزوجية
_________  

  .على" ب"يف  1
  .األصول املشهورة" ب"يف  2
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  األشباه والنظائر
  كتاب الرتجيح

لى صورة الشهادة مل يشرتط االسترباء على املذهب ، وإن كان قذف القاذف إذا تاب بالقول فإن كان القذف ع: ومنها 
  .سب وإيذاء اشرتط على املذهب

واألول يقبل خربه دون الثاين فإن : واملاوردي والروياين يف البحر ويف الفروق  1قال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب
ذف يف حال السب فإن فسقه ثبت بالنص فردت فسق األول ثبت باالستدالل فأثر يف شهادته فقط ، خبالف القا

  .شهادته وخربه
  ".فنقص عنها فالنص أنه يلغو"خالع مبائة : إذا قال الزوج لوكيله : ومنها 

  .ولو أطلق التوكيل باخللع ومل يقدر املال فنقص عن مهر املثل فالنص أنه يقع الطالق
ص ويف صورة اإلطالق خمالف لالجتهاد ؛ ألن إجياب مهر فمن األصحاب من قرر النصني وفرق بأنه يف األول خمالف للن

  .فلم يستويا 2]الالفظ[املثل باالجتهاد ال بنص 
  .ومنهم من نقل وخرج وهو األصح

صحيح الرافعي أنه يأكل امليتة ؛ ألن إباحتها للمضطر منصوص وأكل . إذا وجد املضطر ميتة وطعام الغائب: ومنها 
  .مال الغائب متلقي من االجتهاد

ال أسلم وجود النص مع وجود طعام الغائب إمنا النص يف املضطر ، واملعىن به من ال جيد طعاًما ولو : ولك أن تقول 
  .لغائب
والصيد : قال . رجع الرافعي أيًضا أنه يأكل امليتة ألا منصوصة. إذا اضطر احملرم ومل جيد إال صيًدا أو ميتة: ومنها 

  .ادمستثين يف حال االضطرار باالجته
فلحم الصيد - إذا وجد احملرم حلم صيد ذحبه وهو يف حالة اإلحرام أو ذحبه حمرم آخر ومل جيعل ما ذحبه احملرم ميتة : ومنها 

  .أوىل منه وقيل امليتة أوىل



  .وقد يوجه مبا سبق من أن استثناء امليتة عند االضطرار منصوص: قال الرافعي 
  ني السابقتني أكل امليتة ؟هال رجحه لكونه رجح يف املسألت: فإن قلت 

_________  
  .القاضي أبو الطيب والقاضي حسني" ب"يف  1
  .اللفظ" ب"يف  2
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  األشباه والنظائر
  كتاب الرتجيح

  .الضمان 1]وبلزوم[ألنه مل يقتصر فيهما على االحتخجاج بتقدمي النص على االستنباط ، بل به : قلت 
  : وفيه مسائل 

يف الربا أوىل  3األخذ حبديث عبادة: الرواة خالفًا للكرخي ومن مث قال الشافعي رضي اهللا عنه  2]لكثرة[ترتجح : األوىل 
من حديث أسامة ألن مع عبادة عمر وعثمان وأبو سعيد وأبو هريرة واخلمسة أوىل من الواحد ، وحديث رفع اليدين 

  .أرجح من مقابله لكثرة رواته
زوجتكها مبا معك من . علم والثقة ، ومن مث رجح علماؤنا ورواية مالك وسفيان يف حديثترجح بزيادة ال: الثانية 
  .على رواية عبد العزيز بن أيب حازم وزيادة ملكتكها ألن مالًكا وسفيان أرجح من عبد العزيز وزائدة 4القرآن
لعمل  5"يف عبده وال فرسه صدقة ليس على املسلم"ما عمل به رواية أرجح من مقابله ، ومن مث رجحنا حديث : الثالثة 

  .ألن أبا يوسف رواه عن غورك وترك العمل به 6رواية على حديث غورك السعدي يف كل فرس مائة دينار
جنيب عنها ، ومن مث رجحنا رواية أيب مباشرة أو حنوها أرجح من األ 7]من[رواية من كان له يف الواقعة مدخل : الرابعة 

رافع نكح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميمونة وهو حالل على رواية ابن عباس أنه نكحها وهو حرام لكن أبا رافع  
  .كان السفري

فرد كونه أقرب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن مث رجحنا رواية ابن عمر أنه صلى اهللا عليه وسلم أ: اخلامسة 
  .احلج على رواية أنس أنه قرن ألن ابن عمر كان جير خطام ناقته

_________  
  .لزوم" ب"ويف  1
  .يكثره" ب"يف  2
يف  1211/ 3إخل احلديث انظر مسلم . وحديث عبادة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري 3

  ".1587/ 81"املساقاة 
  ".1425/ 76"يف النكاح  140/ 2ومسلم " 5135"يف النكاح  190/ 9البخاري  4



  ".982/ 8"حديث  675/ 2ومسلم " 1464" 327/ 3البخاري  5
  .119/ 4انظر السنن الكربى للبيهقي  6
  .يف" ب"يف  7
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  األشباه والنظائر
  كتاب الرتجيح

  .ة ابن عمر املذكورة على رواية أنسمن يتحمل بالًغا أرجح ممن حتمل يف الصبا ومن مث رجحت رواي: السادسة 
  .غري املبتدع أولة إال أن تكون بدعته بذهابه إىل تغليظ معصية الكذب فلي فيه نظر واحتمال: السابعة 

النهي عن صيام " مع رواية غريه"ومن أمثلته رواية إبراهيم بن أيب حيىي من صام الدهر كله فقد وهب نفسه هللا تعاىل 
  .جهمًياوكان إبراهيم . الدهر

  .صفة مرجحة 1الشهرة بالعدالة: الثامنة 
  .على رواية حممد اخلزاعي يف الوضوء من الضحك" ال وضوء إال من صوت أو ريح"$ومن مث ترجحت رواية شعبة 

  : قال أبو احلسن علي بن أمحد اإلسفراييين السهيلي . أن يكون ذكرًا فهو أوىل من املرأة: التاسعة 
ذكره يف كتاب أدب " تص بالنساء فتكون املرأة أوىل ، ألن مهتها وقصدها إىل حفظه أكثرإال أن يكون يف حكم خي"

  .اجلدل وذهب األستاذ أبو إسحاق إىل أنه ال أولوية للرجل يف الرواية مطلًقا
_________  

  .من العدالة" ب"يف  1
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  األشباه والنظائر
  كتاب االجتهاد
  :  1كتاب االجتهاد

  : ة مسأل
الصواب عندنا أن اجتهاده صلى اهللا عليه وسلم ال يقبل اخلطأ بوجه من الوجوه ، وأنه عليه أفضل الصالة والسالم على 

  .الصواب يف حركاته وسكناته ونومه ويقظته مربأ عن خطأ الباطل وعمده
صوًصا للشافعي رضي اهللا عنه يف  وأعتقد ذلك أمرًا جممًعا عليه قبل حمدثات البدع وتشتت األهواء واآلراء ، ووجدته من

واالجتهاد يف احلكم بالظاهر ومل يؤمر الناس أن يتبعوا إال كتاب اهللا تعاىل أوسنة : فقال يف كتاب اإلقرار "كتاب األم ؛ 



فأما  2}يمٍ َوِإنَك لَتَـْهِدي ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتقِ {: رسوله صلى اهللا عليه وسلم الذي قد عصمه اهللا من اخلطأ وبرأه منه فقال 
  ".من إمنا رأيه خطأ أو صواب فلم يؤمر أحد بإتباعه
وال يربأ أحد من اآلدميني من اخلطأ إال األنبياء عليهم الصالة : "مث قال رضي اهللا عنه بعد ذلك بنحو عشرة أسطر 

ه اخلطا إن كان قائل فمن أمر باتباع غري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ممن ميكن من: "والسالم وقال بني هذين النصني 
  ".هذا ممن يعقل ما تكلم به فتكلم به بعد معرفة هذا فأرى لإلمام أن مينعه ، وإن كان غبًيا علم حىت يرجع

على أن انتفاء اخلطأ عن منصب النبوة  - رضي اهللا عنه 3انتهت هذه النصوص الثالثة ، وهي دالة من هذا اإلمام املطلب
  .واملعتقدأمر مفروغ منه وهو احلق والدين 

  : فصل 
وراء ما -هذا آخر ما ذكرناه من مسائل األصول ذوات الفروع ، وقد تركنا كثريًا ذكرناه يف كتبنا األصولية ، فإن فيها 

ذكرنا هنا من الفروع املخرجة على األصول أضعاف ذلك ، فليقع االكتفاء يف هذا الكتاب مبا سطرناه ونذكر بعده 
  .مسائل اخلالف

_________  
  ".ب"قط يف س 1
  .52سورة الشورى آية  2
  .وهو اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه 3
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  األشباه والنظائر
  يف املفردات من األمساء واحلروف وبعض األفعال

  " : كلمات حنوية يرتتب عليها مسائل فقهية"
  : يف املفردات من األمساء واحلروف وبعض األفعال 

كالواو ، والفاء ، ويف زدنا عليهم يف - روا حروفًا تتداول بني الفقهاء متس حاجتهم إىل معرفتها أعلم أن األصوليني ذك
  .مجع اجلوامع فذكرنا من الكلمات املفردة من األمساء والظروف واحلروف قدرًا يكثر تداوله يف الفقهيات"

ملفردات وهو كلمات حنوية ، وآخر يف وحنن نأيت بنحو من ذلك هنا ، ونرتب ما نوده من فن النحو فصوًال فصل يف ا
  .املركبات والتصرفات العربية وثالث يف إعراب آيات يرتتب على خترجيها أحكام شرعية

  ".ونذكر فيه بعض األفعال-القول يف املفردات من األمساء واحلروف "
  : مسألة 

فأنت طالق ؛ غري أن شرط ما املكسورة اخلفيفة ترد للشرط فيوقف احلكم على وجوده مثل إن دخلت الدار " إن"
  .يتوقئف احلكم على وجوده أن يكون شرطًا يف اللفظ واملعىن



إن شئت فأنت طالق ، فال بد من لفظ : فأردنا به أن يكون احلكم موقوفًا على لفظ املعلق عليه مثل : أما يف اللفظ 
  ".ال يقع باطًنا: يل وقع ، وق" شئت كارًها: "املشيئة مث ال يشرتط معه مشيئة القلب ، فلو قال 

إن طرت أو صعدت : فأردنا به أن يكون املعلق عليه ممكًنا ، وإال فاملوجود صورة تعليق ال نفسه ، مثل : وأما يف املعىن 
  .تطلق يف احلال: السماء فأنت طالق ، وإال فال تطلق على املذهب ، ويف قول 

مبفرده " أنت طالق: "أن يلغي ذلك املستحيل ويبقي قوله وال قائل بتوقف الطالق على ما ذكر الستحالته ؛ بل إما 
  .فيعمل عمله ، وإما أن يهمل الكالم بالكلية فال تطلق

إن أعطيتين ألًفا فأنت طالق اشرتط اإلعطاء على الفوز ال لداللة إن عليه ؛ فإنه داللة هلا على الزمان وما : إذا قال : فرع 
  .كن لقرينة العوضيةهي إال حرف تربط الشرط باجلزاء فقط ول
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  ".ال داللة إلن على الفور وال تراخ ؛ سواء أدخلت على إثبات أو على نفي: "تنبيه 
لق حىت يقع اليأس من فاملذهب أا ال تط" إن مل تدخلي"طلقت أي وقت دخلت ، وإن قال " إن دخلت: "فإذا قال 
  .الدخول

مىت  -كإذا ومىت ، فإن املذهب فيهما اعتبار الفور ، وهذه قاعدة عند األصحاب- خبالف التعليق بغريها من الصيغ 
  .علق بأن نفي فعل مل يلزم الفوز وإن علق بغريها لزم على املنصوص فيهما وهو الصحيح

اللة على الزمان فيعترب يف طرف النفي انتفاؤه لكونه نكرة يف سياقه شرط يتعلق مبطلق الفعل ال د" إن"والفرق أن كلمة 
وال ميكن معرفة انتفائه إال بانتفاء مجيع األزمنة ، والتوقف على مضي األزمنة لتحقق انتفائه ال لكوا جزًءا من مدلوله ، 

  .يأسومن مث لو حلف ليكلمنه بر مبرة وإن حلف ال يكلمه مل يرب إال برتك الكالم إىل ال
ويف . وأما إذا وما أشبهها فمعناه أي وقت ففي طرف اإلثبات أي وقت فعلت ؟ صدقت الصفة ، وهنا تساوي إن

  .النفس معناه أي وقت فعلت فإذا مضى زمن ميكن الفعل فيه فلم تعل صدقت الصفة وهنا تفارق إن
   التعليلترد حرفًا مصدريًا ناصًبا للمضارع فتفيد معىن -بفتح اهلمزة-" أن: "مسألة 

ُ اللُه َلُكْم َأْن َتِضلوا{: يف قوله تعاىل " قد تكون مبعىن لئال: "ومن مث قيل  ا مصدرية ، واألصل كراهة } يـُبَـنيوالصواب أ
  .أن تضلوا

أنت طالق إن دخلت الدار تطلق يف احلال إذا كان يعرف : التعليل فيها أنه إذا قال  1"وقضية"وفيه معىن التعليل ، 
ذكره املصنف . إال أن يريد وقًتا معيًنا وإن بعد على ما نقله الرافعي عن البوشنجي على توقف فيه[حو ، وهو الصحيح الن

  .2]يف ترشيح التوشيح عن حممد بن يوسف
أنت طالق إن أعطيتين ألًفا غري أن : الفرق بني عارف النحو وجاهله فيما إذا قال -هذا  3]على[ -وينبغي أن جيري 



وإن طالبته باأللف عند إنكارها اخللع لزمه ردها وسنحكي عنه يف إذ مثل : قال . ي أطلق أا تطلق يف احلالاملاورد
  .ذلك

_________  
  .أو قضية" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  ".ب"سقط يف  3
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  رف جر النتهاء الغاية وملعان آخرح" إىل: "مسألة 
  .ومن مباحث الغاية أا إن كانت من اجلنس دخل ، ومعىن هذا أا إذا كانت جزًءا من املغيا تدخل

قرأت القرآن من فاحتته إىل خامتته ، ومن مث : وقد يعرب عن هذا بأا إذا كانت بيانًا ملا قبلها دخل طرفاها كما تقول 
  .النخلة إىل هذه فندخلها يف البيع ، ومن درهم إىل عشرة ففيه اخلالف اآليتيفرق بني بعتك من هذه 

إن اقرتنت : ال مطلًقا ، وقيل : وإذا مل يكن قرينة تدل على دخول ما بعدها وال على خروجه فقيل تدخل مطلًقا ، وقيل 
  .مبن مل تدخل ؛ وإال فيحتمل

ن درهم إىل عشرة فالصحيح عند الشيخ اإلمام الوالد أنه ضمنت مالك على فالن م: لو قال . منها: وفيها مسائل 
  .، ويف وجه ثالث لثمانية ، وإليه ميل الرافعي يف الشرح 1]لتسعة[ضامن للعشرة ، ورجحه الرافعي يف احملرر وعند النووي 

اب الضمان ومنها إذا قال أبرأتك من درهم إىل ألف فوجهان املنصوص يف البويطي الصحة وصححه الشيخ اإلمام يف ب
من شرح املنهاج ، وحكى من نصه يف البويطي أيًضا ما يقتضي الرباءة من األلف بتمامها ، إذا حكى يف نصه يف 

  .البويطي
  .فإن مل يعرف قدره حلله من كذا إىل كذا 2]وجب عليه[ولو أن رجًال حلل رجًال من كل شيء 

غالمي من دينار إىل مائة فهو جائز أنه إن زاد على وحكي عن النص يف البويطي أيًضا فيمن قال الرجل ما عاملت 
  .ذلك مل جيز وقضية هذا صحة ما مل يزد

قال يف التنبيه مل تطلق إالبعد شهر وهو منقول الرافعي من التتمة وغريها ، وعزي إىل . ومنها لو قال أنت طالق إىل شهر
ة ووجه بأن اللفظة كما حتتمل تأجيل الواقع حتتمل النص يف البويطي ، وروي عن ابن عباس قيل وال خمالف له يف الصحاب

  .تأجيل اإليقاع ، أال ترى أن القائل إين مسافر إىل شهر يريد ، بعد شهر وإذا ثبت االحتماالن وجب األخذ باليقني
  قلت ويف هذا التوجيه نظر ، وليس من معاين إىل أن تكون مبعىن بعد ، وما

_________  



  .تسعة" ب"يف  1
  ".ب"واملثبت من " أ"سقط يف  2
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استشهد به يف املسافر غري مسلم له لغة وال عرفًا ال جرم نقل الرافعي عن البوشنجي أنه ذكر وجًها آخر احتماًال أنه يقع 
  .يف احلال

  : معىن عند كما قيل به يف قول الشاعر  1]على[حيمل ومل أجد لألول خمرًجا إال أن : قلت 
  2أم ال سبيل إىل الشباب وذكره أحلى إيل من الرحيق السلسل

شهر ، وقد يقال ملا أقت ، بالشهر كان قضيته أا طالق  3]إىل[لكن أين الدليل على هذا النادر يف قولك أنت طالق 
ا إذا طلقت يف هذا الشهر طلقت دائًما ، فاحتمل أن حيذف هذا يف هذا الشهر غري طالق بعده ، وهذا ال يضر ؛ أل

  .اجلار وارور مجلة ويعمل قوله أنت طالق عمله وهو وجه البوشنجي
واحتمل أن ال يقع ، ويقال ملا تعذر طالق اآلن دون غد مل يتعذر عكسه فحملناه عليه ولعل هذا مراد من قاله إنه 

  .العكس حيتاج إىل دليلتأجيل اإليقاع إال أن القول على 
ويشهد لوجه البوشنجي قول األصحاب يف اخللع لو قالت طلقين بألف طالًقا ميتد حترميه إىل شهر مث أكون يف نكاحك 

  .حالًال لك فطلقها لذلك ، أنه يقع الطالق يف احلال مؤبًدا ، والصحيح وجوب مهر املثل
سكويت ، فاألوىل االقصتار يف االحتجاج عليه ، وإال فللنزاع يف  فإن صح ما نقل عن ابن عباس وأنه ال خمالف فهو إمجاع

  .املسألة جمال
ومنها حلف أنه بعث فالنًا إىل بيت فالن وعلم أن املبعوث مل ميض إليه مل يقع ؛ ألن احمللوف عليه البعث ال االمتثال 

  .وقد وجد وقيل يقع ، ألنه يقتضي حصوله هناك
_________  

  .إىل" ب"يف  1
، مهع اهلوامع  236/ 2خزانة األدب  25/ 3شرح املفصل  309بيت من الكامل وهو المرئ القيس انظر ديوانه وال 2
  .57/ 1، مغين اللبيب  272/ 2، شرح األمشوين  64/ 2، الدر اللوامع  51/ 2

  .أحلى إيل ؛ حيث جاءت إىل مبعىن عند: والشاهد فيه قوله 
  ".ب"سقط يف  3
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  .من الرافعي عن الروياين أيب العباس 1]الطالق[واملسألة يف آخر تعليق 
ألن الغاية مل توجد ، وكذا لو انعكس  2]حنث[ومنها حلف ال خترج امرأته إىل العرس فخرجت من أجله ومل تصل فال 

لت إليه خبالف ما إذا أتى بالالم ؛ فقال للعرس فإنه ال يشرتط وصوهلا مىت خرجت له احلال فخرجت لغري العرس مث دخ
إما وحده وإما مع غريه طلقت ؛ ألن حرف الغاية وهوإىل مل يوجد ، قال القاضي أبو الطيب يف كتاب اإلميان من تعليقته 

  .يف فرعني متصلني
  .فإن تعذر محل ما يقتضيه السياق من التعليق واالنتهاءووجه التفرقة أن أصل إىل الغاية ، وأصل الالم للملك ؛ 

  : مسألة 
موضوعة ألحد الشيئني أو األشياء هذا موضوعها وتأيت للشك واإلام والتخيري واإلباحة والتقسيم ومطلق اجلمع " أو"

  .وفيها فروع. وغريها وهذه املعاين ليست يف احلقيقة معانيها ؛ وإمنا هي معاين الكالم
  .قال بع هذا أو هذا مل يصح عزاه يف الروضة إىل أصحابنا منها لو

قال الشيخ اإلمام وهو ظاهر إن محل على الرتدد يف التوكيل كأنه قال وكلتك إما يف هذا وإما هذا إذا أراد بع أحدمها 
  .فينبغي أن يصح على األصح ، كبع من شئت منهما

  .شك والرتديد إمنا يظهر يف شيء وقعقلت وهذا حق ، واحلمل على الرتديد فيه بعد ، فإن ال
  : تنبيه 

َوَال ُتِطْع {: نقل الرافعي يف آخر اإلميان عن كتب احلنفية أن دخول أو بني يقينني يقتضي انتفاءمها كما يف قوله تعاىل 
ُهْم َآِمثًا أَْو َكُفورًا أدخل هذه فأيتهما دخل ، وبني إثباتني فيقتضي ثبوت أحدمها فإذا قال ال أدخل هذا الدار أو ال } ِمنـْ

  .ا حنث
  .ولو قال ألدخلن هذا الدار أو هذه الدار األخرى يرب بدخول واحدة

مث قال الرافعي ويشبه أن يقال إذا دخلت بني نفيني كفى للرب أن ال يدخل واحدة وال يضر دخول األخرى كما تكفي 
  .الواحدة يف طرف اإلثبات

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  .حينث" ب"يف  2
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إنه قيل إنه مل ترد به اللغة  1]قيل[وإىل مقالة احلنفية أشار املازري يف شرح الربهان يف مسألة حترمي واحد ال بعينه : قلت 
حيان يف االرتشاف وإذا يت عن املباح استوعب ما كان وقد حكيناه يف مجع اجلوامع ، وإليه اإلشارة بقول شيخنا أيب 

ُهْم َآِمثًا أَْو َكُفورًا{مباًحا باتفاق من النحاة ، ومنه  إىل أنه  3وإذا يت عن املخري فيه فذهب السرايف 2}َوَال ُتِطْع ِمنـْ
  .إىل جواز أن يكون النهي عن واحد وعن اجلميع 4يستوعب اجلميع كالنهي ، وذهب ابن كيسان

  : تنبيه 
والتخيري خذ من  5}َوِإنا َأْو ِإياُكْم َلَعَلى ُهًدى أَْو ِيف َضَالٍل ُمِبنيٍ {: مثال الشك قام زيد أو عمرو ، واإلام قوله تعاىل 

  .مايل دينارًا أو درمهًا ، واإلباحة جالس احلسن أو ابن سريين
ا يف الذي أخرب به ومن مث ميتنع ورودها للشك يف كالم اهللا والفرق بني الشك واإلام أن الشك يكون املتكلم به مرتددً 

  .أنه باعتبار املخاطب 6}َوأَْرَسْلَناُه ِإَىل ِمَئِة أَْلٍف َأْو يَزِيُدونَ {تعاىل إال أن يصرف إىل تردد املخاطب كما قيل يف 
ا مبا أخرب به قاصًدا اإلام على السامع

ً
  .وأما اإلام فإن املخرب يكون عامل

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  ".24"سورة اإلنسان آية  2
هو احلسن بن عبد اهللا بن املرزبان القاضي أبو سعيد السريايف النحوي كان يدرس ببغداد علوم القرآن والنحو واللغة  3

  .والفقه والفرائض قرأ القرآن على أيب بكر بن جماهد واللغة على ابن دريد وقرآ مها عليه النحو
أبو سعيد السريايف شيخ الشيوخ وإمام األئمة معرفة بالنحو والفقه واللغة والشعر والعروض : التوحيدي  قال أبو حيان

والقوايف والقرآن والفرائض واحلديث والكالم واحلساب واهلندسة وله تصانيف منها شرح كتاب سيبويه شرح الدريدية 
  .اإلقناع يف النحو مل يتم فأمته ولده يوسف وغري ذلك

  .294/ 11، البداية والنهاية  507/ 1لوعاة بغية ا
حيفظ املذهب البصري والكويف يف النحو ألنه : حممد بن أمحد بن إبراهيم بن كيسان أبو احلسن النحوي قال اخلطيب  4

إنه أحنى منهما ، من تصانيفه املهذب يف النحو ، الربهان ، : أخذ عن املربد وثعلب وكان أبو بكر عن جماهد يقول 
/ 1احلديث ، معاين القرآن وغري ذلك ، مات لثمان خلون من ذي القعدة سنة تسع وتسعني ومائتني بغية الوعاة  غريب
18- 19.  

  ".24: "سورة سبأ آية  5
  ".147: "سورة الصافات آية  6
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 واإلباحة أن التخيري ال يكون إال بني ممنوعني يف األصل كالدينار والدرهم يف املثال وقيل فيه ختيري ؛ والفرق بني التخيري
  .ألن املخري ال يأخذ غالًبا إال خريمها ومن مث ال جيوز اجلمع بني الشيئني املخري بينهما

  .عطوف واملعطوف عليهواليت لإلباحة ال تكون إال بني مباحني يف األصل ، ومن مث جيوز اجلمع بني امل
أحد الشيئني أو األشياء ، وأن املعاين املذكورة مستفادة من مورد الكالم ال من موضع أو " أو"قدمنا أن موضوع : فائدة 

على ما ذكرناه ؛ فعلى هذا إمنا جاز قولك جالس احلسن أو ابن سريين وأنت تريد جالسهما باعتبار  1]مدلوهلا[فال يزيد 
س فيه أحدمها غري اآلخر وتقع الواو مكاا باعتبار أنك أمرته مبجالستهما ، أو أما مجيًعا أهل الوقت الذي جيال

  .للمجالسة ، فإن أردت هذا وجالس أحدمها مل يكن عاصًيا
َا الصَدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكنيِ {: وعلى هذا املعىن األخري أخذ مالك رضي اهللا عنه قوله تعاىل  وأخذها الشافعي  2}ِإمن

على معىن التشريك وهو األصح أو الصواب ، وتقول اشرت هذا بعشرة أو تسعة باعتبار أن الواقع الشراء بأحدمها ، وجيوز 
وضع الواو مكاا باعتبارها أنك جعلتهما مًعا مثًنا ، وكذا تقول خذه مبا عز أو مبا هان أو مبا عز وهان باالعتبارين ، 

كون حيث ميكن فيه تلك املالحظة كما ذكرنا فال جيوز استعماهلا يف حنو جلست بني يدي زيد وعمرو إمنا ي" أو"وإيقاع 
  .، وال يف اختصم زيد وعمرو واشرتك زيد وعمرو ؛ ألن هذا كله ال ميكن فيه تلك املالحظة

واو املعاقبة هلا قال يف حنو جالس احلسن أو ابن سريين ؛ بل أثبت بال" بأو"قال شيخنا أبو حيان فيما إذا مل تأت 
  .أصحابنا إنه بالواو ال جيوز له جمالسة أحدمها دون اآلخر وبأو جيوز

  .مع هذا: وعليه إذا قال : قلت 
  : مسألة 

إذا أعطيتين ألًفا فأنت طالق بإعطائها لكن يشرتط : ظرف مستقبل خافض لشرطه منصوب جبوابه ؛ فإذا قال " إذا"
  على مطلق الزمان ، فالفور يف إذا أوضح منه يف إن 3]وال داللة له[إن لقرينة العوضية اإلعطاء على الفور كما قلنا يف 

_________  
  .مدلولنا" ب"يف  1
  ".60"سورة التوبة  2
  .وال ذا داللة" ب"يف  3
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  األشباه والنظائر
  يف املفردات من األمساء واحلروف وبعض األفعال

وقت إعطائك : " وقد خيطر للفطن أن إذا مضافة ملا بعدها ؛ فقوله إذا أعطيتين يف قوة قوله قال الشيخ اإلمام رمحه اهللا



  .ولو صرح بذلك القتضى العموم ؛ ألنه مضاف إىل معرفة فكذلك صفة إذا" إياي
ن مننع وهذا يلتفت يل خط من النحو وهو أن العامل يف إذا جواا أو فعل الشرط وعلى كل من التقديرين لنا أ: قال 

تقدير اإلضافة فيها ونقدره وقًتا منونًا منكرًا يف قوله وقًتا تعطيين فيه فال يلزم العموم ، وعلى تقدير اإلضافة فتعميم 
  .اإلضافة خمتلف فيه وبتقدير ثبوته فليس يف مرتبة العموم الصريح الذي هو موضوع مىت

أخص األزمنة ا الفور لقرينة العوضية ، على أن  قلت احلق هو اجلواب األول ؛ فإذا دلت على مطلق الزمان كان
أصحابنا محلوها على الفور وإذا مل يكن قرينة عوض بدليل أن الصحيح فيمن قال إذا مل أطلقك فأنت طالق أنه إذا 

مضى زمان ميكنه أن يطلقها فيه فلم يطلقها مع عدم العوض ، وكان ميكن أن يقال إذا مل يكن قرينة عوض فال يتعني 
  .1...فور ، كما لو قال إن مل أطلقك واقتضى كالم الغزايل يف الوسيط يف هذه املسألة أن إذا مثل أي إذا قالال

طلقت بالقيام األول ، " إذا قمت فأنت طالق: "إذا الشرطية ال تدل على التكرار خالفًا البن عصفور ؛ فإذا قال : فرع 
  .تعليق الطالق مث ال تطلق بالثاين كما جزم به الرافعي يف أوائل

وال تدل على العموم أيًضا خالفًا لبعضهم كما حكاه شيخنا يف باب اجلوازم يف االرتشاف ؛ فإذا قال إذا طلقت امرأة 
فعبد من عبيدي حر فطلق أكثر من واحدة مل يعتق إال واحد وينحل اليمني ؛ قاله الرافعي يف الكالم على التعليق 

  .بالتطليق
  .شرطها وجزائها يف الزمانوال يلزم اتفاق : فرع 

  .قال أبو حيان خبالف مىت فإن ذلك شرط فيها ؛ تقول إذا زرتين اليوم زرتك غًدا ، وال يصح ذلك يف مىت
  .وما قاله ظاهر ، وبه صرح األصحاب يف إذا جاء اليوم فأنت طالق غًدا أو عكسه ومل يذكروا مىت

_________  
  ".ب"بياض يف  1
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  باه والنظائراألش
  يف املفردات من األمساء واحلروف وبعض األفعال

  : مسألة 
واختلف . 1}ِإال تـَْنُصُروُه فـََقْد َنَصرَُه اللُه ِإْذ َأْخَرَجُه الِذيَن َكَفُروا{: أغلب معانيها أن تكون ظرفًا للزمن املاضي حنو " إذا"

َوِإْذ قَاَل اللُه { 2}يـَْوَمِئٍذ ُحتَدُث َأْخَباَرَها{: ه استشهد بقوله تعاىل هل يكون اًمسا للمستقبل فتقع موقع إذا ؟ فمن قائل ب
  .4"ليتين أكون حًيا إذ خيرجك قومك"ويف حديث ورقة  3}يَا ِعيَسى اْبَن َمْرميََ 

الة ، ومن مث ومن منكر ، وهم اجلمهور ، وجعلوا ما ذكر من باب ما نزل فيه املستقبل منزلة احلاضر إذ كان واقًعا ال حم
أنت طالق إن أعطتين ألًفا تطلق يف احلال طالقًا بائًنا ، العرتافه بصدور خلع مقبوض فيه العوض ، وهلا : إذا قال هلا 

  .مطالبته باأللف إذا أنكرت ذلك صرح باملسألة املاوردي



يل ألف فإن التزمه فقد  4]ائكوقت إعط[ولك أن تقول إن استفاد املاضي من إذ فينبغي أن جتريه فيما إذا كانت الصيغة 
واعلم أن إذ ترد حرف تعليل . أعطيت 5]قول[ويف مبقتضى الصيغة وإال فما املاضي مستفاد إال من فعل املاضي ، وهو 

فلو } ميٌ َوِإْذ ملَْ يـَْهَتُدوا بِِه َفَسيَـُقوُلوَن َهَذا ِإْفٌك َقدِ {: على ما قال ابن مالك ونسبه بعضهم لسيبويه وجعل منه قوله تعاىل 
محل هنا على ذلك أو ادعى إرادته مل يقع الطالق فيما يظهر إال جرعًيا ، واملعىن أنت طالق لكونك أعطيتين ألًفا ، 

وليس بالزم أن يكون هذا يف مقابلة الطالق حى يكون بائًنا ، وقد محلها األصحاب على التعليل يف حنو أنت طالق إذ 
  .ألجل القيام والفعل قام زيد أو إذا فعلت كذا فقالوا يقع

  .قال الرافعي وميكن أن يكون احلكم فيه على التفصيل بني أن املفتوحة بني العارف بالنحو وغريه
  .ونقل ابن الرفعة عن صاحب الذخائر أن الشيخ أبا إسحاق الشريازي قال ذا الذي حاوله الرافعي

اهلمزة الثانية واًوا مث أدغمت ، ومن مث يقال هذا أوىل على وزن أفعل فقلبت  6]أو أل[الصحيح أن وزنه " أول: "فائدة 
  .أصله وول فقلبت الواو األوىل مهزة ووزنه فوعل وله استعماالن: منك وجتمع على أوائل وأوايل ، وقال قوم 

_________  
  ".40: "سورة التوبة آية  1
  ".4: "سورة الزلزلة آية  2
  ".116: "سورة املائدة آية  3
  .عطاؤك البيت" ب"يف  4
  .قوله" ب"يف  5
  .أو أن" ب"يف  6
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  األشباه والنظائر
  يف املفردات من األمساء واحلروف وبعض األفعال

ويف حمفوظي أن هذا يؤنث : قال شيخنا أبو حيان " ماله أول وال آخر: "أن يكون امسًا فينصرف ، ومنه قوهلم : أحدمها 
  .ره بالتنوينبالتاء ويصرف ؛ فتقول أوله وآخ

أن يكون صفة أي أفعل تفضيل مبعىن األسبق ، فيعطى حكم غريه من صيغ أفعل التفضيل من دخول من عليه : والثاين 
  .ومنع الصرف وعدم تأنيثه بالتاء فتقول هذا أول من هذين ، وما رأيته منذ أول من أمس

  .الضم اتفاقًا 1]على[مبنًيا -وقالوا ابدأ ذا أول 
  حاة ، وفيه كالمان هل من شرط األول أن يكون فرًدا ؟وهذا حظ الن

  والثاين هل من شرطه أن يكون له ثان ؟
  .نعم ، وأرجحهما عند الرافعي والنووي ال: فيه وجهان أرجحهما عند الوالد رمحه اهللا وبه قال 



لق على األول ، وطلقت على إن كان أول ولد تلدينه ذكرًا فأنت طالق فإن ولدت ذكرًا ومل تلد غريه مل تط: فإذا قال 
  .الثاين
الفردية ، وحكى الوالد رمحه اهللا يف تفسريه يف سورة احلشر فيه خالفًا ؛ فإن كان نقل ذلك " األول"ليس من شرط : تنبيه 

عن حترير فسمًعا له وطاعة ومن ثقة ثبت ، وإال فلعله أخذه من قول املزين يف أول من حج عين فله مائة فحج اثنان ، مث 
  الث إنه ال يستحق واحد منهم قال العبادي ألن األول اسم ملفرد ، ث

والثاين ليس بأول أو من قول األصحاب يف باب العتق إذا قال أول من دخل من عبيدي دخل أوًال فهو حر فدخل اثنان 
: ا للمتسابقني وقال مًعا مث ثالث مل يعتق واحد أو من قول الرافعي يف كتاب الطالق قبيل التعليق باحليض لو أخرج درمهً 

  .من جاء منكما أوًال فله كذا فجاءا مًعا ، مل يستحقا شيًئا وليسلهم معصم يف شيء من هذا
أما مسألة املزين فلعله إمنا قال ال يستحق األوالن ، المتناع حج اثنني عن واحد يف عام واحد وهو وجه حكاه املاوردي 

  يف باب جزاء الصيد ، أو ألن لفظ من منفرد
_________  

  .علم" ب"يف  1
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  األشباه والنظائر
  يف املفردات من األمساء واحلروف وبعض األفعال

  .اشرتاط الفردية 1]ألجل[فروعي ، ومن مث يتطرق إىل منازعة العبادي يف فهمه عن املزين أن ذلك 
  .وأما العتق فلما ذكرناه

  .2]أول[لنسبة إىل اآلخر وأما مسألة املسابقة فألنه ليس أحدمها با
ولو كان األول الفرد مل يكن أولون ، وقال  3}والسابقون األولون{: مث يستدل على عدم اشرتاط الفردية بقوله تعاىل 

، وقال صلى اهللا  5"أول ما خلق اهللا العقل"مع قوله عليه السالم  4"أول شيء خلق اهللا القلم"صلى اهللا عليه وسلم 
  .6"يرفع من هذه األمة احلياء واألمانة أول ما: "عليه وسلم 

  ".أول ما يرفع من هذه األمة األمانة واخلشوع"ويف مسند أمحد 
  : مسألة 

  .ترد لالستثناء ، ومبعىن غري فيوصف ا ويناد ا مجع منكر أو شبهه وعاطفة ، وزائدة" إال"
  .املتصل ، وهو حقيقة 7]زيًدا ، فهو االستثناءفقد يستثين ما هو من اجلنس حنو جاء القوم إال [أما اليت لالستثناء 

  : وفيه مسائل 
  ...8: منها 
  : فصل 



  وقد يستثىن بإال ما ليس من اجلنس وهو االستثناء املنقطع والصحيح أنه جماز ، 
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  .بأول" ب"يف  2
  ".100: "سورة التوبة آية  3
  .تدأ اخللقباب مب/ كتاب السري  3/ 9أخرجه البيهقي  4
قال العراقي يف خترجيه لإلحياء أخرجه الطرباين يف األوسط من حديث أيب أمامة وأبو نعيم من حديث عائشة بإسناد  5

  .479/ 1وانظر إحتاف السادة . من ضعيفني
ل وفيه كما قال اهليثمي أشعث بن نزار وهو مرتوك فقو : عزاه السيوطي للقضاعي يف مسند الشهاب ، قال املناوي  6

  .90 -89/ 3العامزي حسن غري حسن ، فيض القدير 
  ".ب"سقط يف  7
  .بياض 8
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  األشباه والنظائر
  يف املفردات من األمساء واحلروف وبعض األفعال

  .ومذهبنا أنه صحيح ، ومنعه أمحد مطلًقا ، وأبو حنيفة يف غري املكيل واملوزون
  : وفيه مسائل 

ٌة ِإال الِذيَن { 1}َفَسَجُدوا ِإال ِإْبِليس{: الكتاب والسنة حنو  منها قد كثر وروده يف اِس َعَلْيُكْم ُحجَيُكوَن لِلن لَِئال
  .2}ظََلُموا

  .3}َوَال تـَْنِكُحوا َما َنَكَح َآبَاؤُُكْم ِمَن النَساِء ِإال َما َقْد َسَلفَ {
  .4}تََة اْألُوَىل َال يَُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْوَت ِإال اْلَموْ {
َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإال َأْن َتُكوَن ِجتَارَةً {   .5}ال تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بـَيـْ
  .6}َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن يـَْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإال َخطَأً {
} نَباَع الظاتـ 7}َما َهلُْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإال.  
  .8}َن بِِه ِإال َأْن َيَشاَء َريب َشْيًئاَوَال َأَخاُف َما ُتْشرُِكو {
َفُع َماٌل َوَال بـَُنوَن ، ِإال َمْن أََتى اللَه بَِقْلٍب َسِليمٍ {   .9}يـَْوَم َال يـَنـْ
  .10}ِإين َال َخيَاُف َلَدي اْلُمْرَسُلوَن ، ِإال َمْن ظََلمَ {
  .11}ْلَغْيَب ِإالّ اللهُ ُقْل ال يـَْعَلُم َمْن ِيف السَماَواِت َواَألْرِض ا{



ُهْم ِمَن اللِه ِمْن َشْيٍء ِإال َحاَجًة ِيف نـَْفِس يـَْعُقوَب َقَضاَها{   .12}َما َكاَن يـُْغِين َعنـْ
  .13}َال َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا َوَال تَْأثِيًما ، ِإال ِقيًال َسَالًما َسَالًما{
  .14}َزى ، ِإال ابِْتَغاَء َوْجِه َربِه اْألَْعَلىَوَما ِألََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة جتُْ {

وآيات كثرية على خالف يف كثري مما أوردناه ومما مل نورده هل هو فيه متصل أو منقطع أو عاطف أو زائد وكذلك يف 
ا البيان ، والصحيح السنة ، ومنها إذا قال له علي ألف درهم إال ثوبًا صح االستثناء ؛ فإن بني مبا يستغرق قيمة األلف لغً 

  .بطالن واالستثناء حينئذ فيلزمه األلف ، وقيل يطالب بيان صحيح
_________  

  .34سورة البقرة آية  1
  .150سورة البقرة آية  2
  .22: سورة النساء آية  3
  .56: سورة الدخان آية  4
  .29: سورة النساء آية  5
  .92: سورة النساء آية  6
  .157: سورة النساء آية  7
  .80: سورة األنعام آية  8
  .89: سورة الشعراء آية  9

  .10: سورة النمل آية  10
  .65: سورة النمل آية  11
  .68: سورة يوسف آية  12
  .26/ 25: سورة الواقعة آية  13
  .20/ 19: سورة الليل آية  14
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  األشباه والنظائر
  اليف املفردات من األمساء واحلروف وبعض األفع

  ذكرها ابن سراقة: فائدة 
أنه قد يكون عليه ألف درهم ملن له عنده عبد أو ثوب مثًال وخياف أن أقر له باأللف جحده املقر له الثوب أو : وهي 

فللمقر أن يسقط قيمته من األلف  1العبد فطريقه أن يستثىن العبد أو الثوب من األلف ، وإن الغاصب استهلك العبد
  .صادقًا ويقر مبا بقي وحيلف



  .ال خيتلف أصحابنا يف حصته: واالستثناء من غري اجلنس يف اإلقرار ، قال املاوردي 
  .قال واختلفوا يف غري اإلقرار على وجهني

  .قد جييء لفظ يدل على معىن االستثناء وليس هو إياه ، ففي جعله مساويًا له نظر يف مسائل: فائدة 
  .منها يل قيلمنها لو قال هذه الدار لزيد وهذا البيت 

  .قال الرافعي ألنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ فكان كاالستثناء
وفيه . اخلامت له وفصه يل: قلت قد خيرج فيه وجه من الوجهني يف املسألة بعده ، وقد أحلق الرافعي ذه الصورة ما إذا قال 

  .ق خبالف بيت من دارفقد يقال ليس الفص داخًال يف مسمى اخلامت وإن دخل معه حالة اإلطال. نظر
  .له علي ألف أحط منها مائة أو استثىن مائة ، ففيه وجهان حكامها املاوردي: ومنها لو قال 

  : مسألة 
  .الباء ترد ملعان أعمها اإللصاق فقد قي إنه معىن ال يفارقها أبًدا ، ومن مث اقتصر عليه سيبويه

اخلراج "ف ، وأحسن مثال له قوله صلى اهللا عليه وسلم وتأيت للمقابلة وهي الداخلة على األعواض كاشرتيته بأل
؛ غري أن الفقهاء مل جيعوا ما دخلت عليه الباء مثًنا إال إذا كان العوضان نقدين أو دخلت على النقد ، فإن " بالضمان

قيل الثمن دخلت على غري النقد ، ومقابلة نقد قالثمن النقد ، هذا ما صححه الرافعي والنووي والوالد رمحهم اهللا و 
  .مدخول ، الباء مطلًقا وقيل النقد مطلًقا

_________  
  .زيادة أو الثوب من األلف" ب"يف  1

  399|  214: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  يف املفردات من األمساء واحلروف وبعض األفعال

أخذ االجتزاء بأقل ما ينطق  وعلى اإلثبات يتوجه قول من. واختلف يف جميئها للتبعيض ، فأثبته ابن مالك ، ونفاه غريه
ومن مث قيل إنه قول الشافعي رضي اهللا عنه ، والصواب أن  1}برؤوسكم{: عليه االسم من مسح الرأس من قوله تعاىل 

  .الشافعي مل يأخذ من حرف الباء ولكن من غريه كما قرر يف مكانه
ومثل به ابن مالك لباء التعليل ، وجعل باء العلة غري  2}اذُِكُم اْلِعْجلَ ِإنُكْم ظََلْمُتْم أَنـُْفَسُكْم بِاختَ {وترد الباء للسببية ومنه 

وقدمنا الكالم عليه يف مباحث العلل من أصول الديانات وال خيفي أنه أنه إذا اختلفت حماملها محلت عند . باء السببية
نه القدر املشرتك ومن مث يضرب النظر القرينة على ما دلت عليه القرينة ، فإن مل تدل على شيء فليس إال اإللصاق ؛ فإ

إذا تعاوضت القرائن ؛ وذلك فيما إذا قال طلقتك بدينار على أن يل عليك الرجعة ، فقوله بدينار قرينة أنه خلع ، وأن 
له لكن يدرأ هذه القرينة اشرتاطه الرجعة وال رجعة يف البينونة ؛ فاحتمل أن جيعل آخر الكالم دافًعا ألو  3]للعوضية[الباء 

ويتساقطان ، ويبقى قوله طلقتك فيقع الطالق وتثبت الرجعة ال لكونه اشرتطها ؛ بل ألن الواقع طالق غري بائن ، وهو 



أعين وقوعه رجعًيا وال مال ، وميكن أن يقال حذف قوله بدينار عن . الصحيح يف املسألة ومنقول املزين والربيع عن النص
  . العوضية ومحلت على السببيةدرجة االعتبار ، أو حذفت الباء عن معىن

واعلم أن معىن السببية أعم من معىن العوضية ، فبعتك بدرهم معناه بسبب درهم أخذته مقابله ، ومن مث قال بعض 
النحويني باء العوض هي باء السبب وهو الصحيح ؛ فإذا انتفى خصوص العوض مل يبعد بقاء عموم السبب فيحمل 

واحلاصل انتفاء باء العوض هنا ملا دلت القرينة اللفظية عليه وهي اشرتاط الرجعة واحتمل . على عموم السببقية أو غريها
أن ال حتذف الباء عن درجة االعتبار ، وال اشرتاط الرجعة ، وال خيفي أن املصري إىل هذا لو مت أوجه ؛ ألن األعمال خري 

  .وكيف السبيل إىل ذلك. من اإلمهال
  .أن الطالق ليس جمانًا ، ولكنه بعوض وحيتمل أن يقال دلت الباء على

غري أن خصوص الدينار منفي ، لكونه أوقفه على شرط ال حيصل معه ، ودل الشرط على أنه اليكون إال عند حصول 
الدينار فإذا انتفى الدينار ومل يكن شرطًا ، وبقي أصل العوض ، فريجع إىل مهر املثل ويقع بيانه ، وكان هذا خلع بشرط 

  غيفاسد ، فأل
_________  

  .6: سورة املائدة آية  1
  .54: سورة البقرة آية  2
  .للعوض" ب"يف  3

  399|  215: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  يف املفردات من األمساء واحلروف وبعض األفعال

العوض الشرط ، كما إذا خالعها بشرط أن ال عدة عليها وألغي تعيني العوض إذا مل يسلم له الشرط وحصلت البينونة ب
الشرعي وهنا دقيقة وهي أن ما ثبت بالشرع أوىل مما يثبت بالشرط ومهر املثل ثبت يف اخللع بالشرع فهو أوىل من العوض 

  .الذي يعينه املختلع ، وكذلك الرجعة تثبت يف الطالق الرجعي بالشرع ؛ فهي أوىل من إثباا بالشرط
رجعة ال بقوله ، بل بالشرع ، ويسقط العوض مطلًقا وقال فمن مث قال بعض األصحاب االحتمال األول يثبت يف ال

األصحاب هذا االحتمال يثبت مطلق لعوض ال بقوله بل الشرع الذي أثبت يف كل خلع عوًضا ويسقط شرط الرجعة ، 
  .وهذا هو اختيار املزين وطائفة من األصحاب منهم اإلمام والغزايل

عة ، ويكون املال عوًضا عما نقص من عدد الطالق ، وهذا مروي عن وحيتمل أن يصح اخللع ويثبت املسمى وتثبت الرج
  .مالك رمحه اهللا ، وال ميكن القول به عندنا

وحيتمل أن يسقط شرطه للرجعة ويثبت املال املعني ، وهو منقول عن أيب حنيفة رمحه اهللا وأمحد رضي اهللا عنه ورواية عن 
اهللا يف مدلوالت األلفاظ وحرصهم على أعمال الكالم ما وجدوا إليه مالك رضي اهللا عنه ؛ فانظر تصرف األئمة رمحهم 



  .سبيًال 
قاله صاحب التهذيب وحكاه عند . إذا قال أنت طالق برضا فالن أو بقدومه فهو تعليق ؛ كقوله إذا رضي أو قدم: فرع 

  .الرافعي يف فصل التعليق والسنة والبدعة
اب بأنه لو كان موضع الباء الالم كان للتعليل ، واقتضى الوقوع وإن مل ورأيت أنا يف التهذيب مع جزمه مع أكثر األصح

  .يكن فالن راضًيا ، وليس لنا باء للتعليق
  .ولعل مراده بالعوض ونفي عنها السبب كما قدمناه

  : مسألة 
ًنا بعد دل على تأخر سابقه عن الحقه عكس قبل ؛ فإذا قال وقفت على أوالدي وأوالد أوالدي بط 1]زمان[بعد ظرف 

  .بطن ترتب ، وهو الصحيح ، وفاقًا للشيخ اإلمام ، وخالفًا للرافعي والنووي
  : مسألة 

بل حرف إضراب يتلوه مجلة ومفرد ؛ فإن تاله مجلة كان اإلضراب مبعىن االنتقال من غرض إىل آخر وإما مبعىن اإلبطال 
زيد ؛ إذ ليس له أن يبطل ما أقر به فليسلم لزيد ويلزمه ومن مث مل يسمع قوله هذا الدار لزيد بل لعمرو يف إبطال إقراره ل

  غرم قيمتها لعمرو على الصحيح وإن تالها مفرد فهي عاطفة ، مث إن تقدمها إثبات حنو
_________  

  .الزمان" ب"يف  1
  399|  216: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  يف املفردات من األمساء واحلروف وبعض األفعال

ا ، وقام زيد بل عمرو فقال النحاة هي جتعل ما قبلها كاملسكوت عنه فال حيكم عليه بشيء ويثبت أضرب زيًدا بل عمرً 
  .ما بعدها

وأقول هذا يف اخلرب واضح ، أما يف األمر حنو اضرب زيًدا بل عمرًا لو فرض وروده يف كالم الشارع فالظاهر أنه نسخ قبل 
  .الفعل

بلها على حاله وجعل ضده ملا بعدها ، حنو ما قام زيد بل عمرو ، ووافق املربد وإن تقدمها نفي ولو ًيا فهي لتقدير ما ق
  .على ما ذكرناه ، غري أنه أجاز مع ذلك أن تكون ناقلة معىن النفي والنهي إىل ما بعدها

ه أن بل درهم وخيتلف املعىن فإن نصبت الدراهم اجت 1]أو[ويتخرج على اخلالف ما الذي لك عندي دينارًا بل درمهًا ، 
ال جيب شيء ، وجاز النصيب بعد بل ألن املعطوف على خري ما ليس موجًبا فلم يتعني رفعه بل وجب النصب ؛ ألن 

وحينئذ ال جيب الدرهم لكونه نفاه ومل يتقدم منه إثباته وال الدينار لنفيه إياه " بل ما الذي لك عندي درمهًا: "التقدير 
  .أوًال 



  .تهإثبا" بل"لكن مفهوم : فإن قلت 
  .إن سلم أن مفهوم فاألقارير ال تثبت باملفاهيم: قلت 

  ".بل الذي عندي درهم"وإن رفعت الدرهم كنت مقرًا به ؛ إذ التقرير 
  حرف جواب خمتص بالنفي مفيد إلبطاله سواء كان جوابًا السفتهام أو خلرب منفي: بلى : مسألة 
  .بلى: مثل أليس يل عليك ألف ؟ فيقول : فاألول 
كذلك   2بلى ؛ غري أنه يف هذه الثانية يكون مقرًا ملنكر ؛ وإمنا كانت: مثل أليس يل عليك ألف ؟ فيقول :  والثاين

لكوا رًدا للنفي الذي يف كالم املستفهم أو املخرب ونفي النفي إثبات ، وعلى ذلك ورد يف االستفهام التقريري قوله 
ناه أنت ربنا ولذلك قال ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا ووجه ذلك بأن نعم مع 3}أََلْسُت ِبَربُكْم قَاُلوا بـََلى{: تعاىل 

أليس يل : يف جواب من قال " بلى"تصديق ملا وقع اإلخبار عنه بنفي أو إثبات هذا مقتضى اللغة ولذلك يلزم من قال 
  .عليك كذا

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  .زيادة بلى" ب"يف  2
  .172: سورة األعراف آية  3

  399|  217: حة صف

  

  األشباه والنظائر
  يف املفردات من األمساء واحلروف وبعض األفعال

تقرير للمسؤول عنه فإن كان نفًيا فمقتضاها النفي ، " نعم"مع أن " نعم: "وهو الصحيح فيما لو قال : فإن قلت 
  .ولذلك قال ابن عباس رضي اهللا عنهما لو قالوا نعم لكفروا

  .نعم معناه نفي أن له عنده فكيف حكمتم بأنه إقراروحينئذ فيكون اجلواب ب
  .وإال فموضوعه اللغوي ما ذكرت. إمنا حكمنا بذلك للعرف: قلت 

ما تقولون فيما إذا أجاب يف اإلثبات ببلى فإنه على خالف وضع اللغة إذا وضعها حتقيق ما سأل عن نفيه : فإن قلت 
  .ال ما سأل عن ثبوته

ار ملا اشتهر يف العرف من استعماهلا يف حتقيق اجلواب وإن كان إثباتًا ، وهو نظري ما قلناه يف قال أصحابنا إنه إقر : قلت 
ينبغي أن يطرقه اخلالف فيما : ال يكون إقرارًا ومنع اطراد العرف ، وبتقديره قال : وخالفهم الشيخ اإلمام وقال " نعم"

  .تقدم
  : مسألة 

ة إىل عشرة إذا كان املعدود مذكرًا وخترج إذا كان مؤنثًا ؛ فعلى هذا إذا قال تدخل على اسم العدد من ثالث: تاء التأنيث 



  .عشرة من اإلبل كان للذكور وإن قال عشرًا كان لإلناث
  .وهو الصحيح عند الوالد رمحه اهللا يف باب الوصية إال أن يكون القائل جاهًال ، ورجح الرافعي والنووي أنه ال فرق

املبالغة كعالمة ، فإنا استفدنا املبالغة من صيغة  2]ولتأكد[رة للمبالغة كراوية لكثري الرواية ، جتيء التاء املذكو  1]قلت[
  .فعال املشدد العني

ووقع كالم اإلمام يف النهاية يف باب القذف يف املسألة اليت سنذكرها عن بعضهم أن عالمة ونسابة كراوية ، وليس كذلك 
نية فمذهبنا أنه قاذف خالفًا أليب حنيفة رمحه اهللا ؛ غري أن مأخذ مذهبنا يف ذلك يا زا: إذا علمت هذا فإذا قال الرجل 

  .قيل فيه إن اللحن فيما حنن فيه ال مينع وهذا هو الذي ارتضاه اإلمام وغريه وقيل ألن التاء للمبالغة ؛ فقد قذف وزاد
ا جيري فيه القياس ، وال يصح أن يقال ملن يكثر ليس هذا مم: ومل يرتض اإلمام وآخرون هذا النبأ ، وقالوا : وقال الرافعي 

  القتل قاتلة وقتالة ، كذا قال اإلمام يف النهاية وعبارته
_________  

  .مسألة" ب"يف  1
  .لتأكيد" ب"يف  2

  399|  218: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  يف املفردات من األمساء واحلروف وبعض األفعال

  ".فالن قاتله"قياًسا مطرًدا ، فال يقال ملن كثر منه القتل  ألنه مل يتمهد: "أن هذا باطل قال 
ولسان العرب ينقسم إىل ما ال قياس فيه أصًال ؛ وإمنا املتبع فيه السماع احملض وإىل ما يطرد فيه القياس ، وإىل ما جيري 

  .مبثل هذه انتهى 1التعليل[فيه قياس مقرون بالسماع ، وال حاجة إىل 
وف على السماع ، ويؤيد هذا أن شيخنا أبا حيان جزم يف باب احلال يف كالمه على صيغة احلاصل أنه موق: قلت 

وإحلاق هذه التاء . [رواية شاذ وأن مثل هذا موقوف على السماع لكن يف كالم أيب علي الفارسي ما نصه-أن " كأنه"
  .2]بعد ما تزيد فيه املبالغة جائز

  ملهلةحرف عطف للتشريك والرتتيب وا" مث: "مسألة 
إذا : خالف قوم يف اقتضائها الرتتيب ، وآخرون يف اقتضائها املهلة وذهب إليه من الفقهاء القاضي أبو عاصم ؛ فقال 

  .قال وقفت على أوالدي مث أوالد أوالدي ال يقتضي الرتتيب مع قوله إن الواو للرتتيب
أن الوقف إنشاء فال يعقل فيه ترتيب ، وليس ولعل اجلمع بني هاتني املقالتني خرق لإلمجاع ، ولكن مأخذ أيب عاصم 
  .ذلك من مث ؛ كذا نبه عليه الوالد رمحه اهللا تعاىل يف كتاب الطوالع املشرقة

طلقها مث خذ مايل منها جاز تقدمي أخذ املال على الطالق : ونظريه ما قاله الرافعي يف آخر باب القسم والنشوز لو قال 
  .فإنه زيادة خرب انتهى



زيادة خرب كما تقدم ، ال لعدم اقتضاء مث الرتتيب وألنه أيًضا ترتيب يف اإلنشاء ، ألن خذ إنشاء فاجتمع يف فذلك ألنه 
  .هذه الصورة شيئان اإلنشاء وزيادة اخلرب وكان الرتتيب منهما ال من مث

  : مسألة 
  3البحث فيها كما يف إىل ، وقد تقدم" حىت"

_________  
  .التعلق" ب"يف  1
  ".ب"واملثبت من  "أ"سقط من  2
  .زيادة دون ، زها ، سلخ ، سنة ، شطر" ب"يف  3

  399|  219: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  يف املفردات من األمساء واحلروف وبعض األفعال

  : مسألة 
والباء وقد  ذكرا لنحاة جميئها حرفًا مبعىن االستعالء واملصاحبة وااوزة والتعليل والظرفية واالستدراك وموافقة من " على"

اْسَم اللِه ِيف أَياٍم {: وقوله  1}لُِتَكبـُروا اللَه َعَلى َما َهَداُكم{كثر استعمال الفقهاء هلا يف التعليل وشاهده يف التنزيل 
  .2}َمْعُلوَماٍت َعَلى َما َرَزقـَُهْم ِمْن َِيَمِة اْألَنـَْعامِ 

  : نة على أنه ال ييأس من روح اهللا ، ومنه كقوهلم فالن ال يدخل اجل: ويف االستدراك واإلضراب 
  3بكل تداوينا فلم يشف ما بنا على أن قرب الدار خري من البعد

وكثر استعماهلم هلا أيًضا عوًضا ، مثل أنت طالق على ألف ، وحنو بعتك على أن تعطيين عشرة جزم الرافعي يف الصداق 
لبيع وسكت عليه فليحمل على معىن الباء اليت مبعىن العوض ال بأنه يصح ، وحكاه الشيخ اإلمام عنه يف أوائل كتاب ا

  .الباء من حيث هي ومل أجد له شاهًدا
، ومل أجد من ذكره من النحاة يف معانيها ، وأذكر أن الوالد رمحه اهللا حبث عن ذلك  4]وكثر استعماهلم هلا أيًضا شرطًا[

  .نكاح الشغار ، وال أعرف ما الذي حتصل عليه من ذلك انتهى يف شرح املنهاج إىل 5"فيه معنا ملا"وأطال كالمه 
زوجتك بنيت على أن تزوجين بنتك على أن يضع كل واحد منهما صداق  5]أن يقول[وقد قال الغزايل صورة الشغار 

  .األخرى ، ومهما انعقد نكاح ابنيت انعقد نكاح ابنتك
  .إنه يبطل للتعليق: وقال القفال 

  على ؟فانظر كيف فهم التعليق من 
_________  

  .37: سورة احلج آية  1



  .28: سورة احلج آية  2
  ،  223/ 2، شرح األمشوين  145/ 1، مغين اللبيب  82البيت من الطويل البن الدمينة انظر ديوانه  3

  والشاهد يف البيت استعمال
  على أن قرب الدار خري من البعد.................... 
  ".ما بنا مل يشف"فأبطل بعلى عموم قوله 

  ".ب"وكثر استعماله أيًضا شرط واملثبت من " أ"يف  4
  ".ب"سقط يف  5

  399|  220: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  يف املفردات من األمساء واحلروف وبعض األفعال

  .وقال بعض األصحاب أظنه القاضي احلسني إمنا يبطل إذا قصد توقيف االنعقاد فليبحث عن ذلك
وقول بعض الصحابة لعثمان أبايعك على كتاب اهللا  1}َعَلى َأْن تَْأُجَرِين َمثَاِينَ ِحَجج{: قوله تعاىل  ويشهد يئها شرطًا

ويف اخللع ، ويف خالعتك على هذا الثوب على أنه هروي  2]عرفت[، وقد استعملها الفقهاء شرطًا يف نكاح الشغار كما 
إال ارًا ، ويف باب الصداق فيما لو نكحها على أن  3]ال يطأها إال مرة ، أو أن[، وفيما لو نكحها على أن ال يطأها 

  .ألبيها ألًفا
يا أيها الناس على  : "مبعىن الوجوب وهو راجع إىل االستعالء حنو قوله صلى اهللا عليه وسلم " على"تستعمل : تنبيه 
هم ويعلموهم الطهارة والصالة ومبعىن أن يؤدبوا أوالد 4]واألوالد[وحنو قول الشافعي رضي اهللا عنه على اآلباء ..." كل

  .االستحباب
صح قوله صلى اهللا عليه وسلم لو يعلم املار بني يدي املصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعني خريًا له من أن مير : فائدة 

  .احلديث ، وليس فيه من اإلمث 5بني يديه
ر كراهة تنزيه ، والصحيح أنه للتحرمي ، وعلى كافية يف ويف املسألة وجهان رجح القاضي واإلمام والغزايل أن كراهة املرو 

الداللة عليه وإن مل يصرح بلفظ اإلمث ووقع يف الرافعي التصريح بلفظ اإلمث ، ولكن ليس هو يف لفظ احلديث وال حيتاج 
  .إليه أيًضا بلب التحرمي حيصل بلفظ على

  : مسألة 
  .اسم للحضور" عند"
  .ناء به عارض ، عكس إالأصل وضعه الصفة ، واالستث" غري"

  على ما بعدها نقول مررت برجل غري 6]يصدق[وشرط غري أن يكون ما قبلها 
_________  
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  األشباه والنظائر
  يف املفردات من األمساء واحلروف وبعض األفعال

وبـ " ال"فقيه وال جيوز غري امرأة ، خبالف ال النافية ؛ فإا بالعكس وهذا يف غري العلمني ، أما العلمان فيجوز العطف بـ 
  .ويف غري مسائل" غري"

إن قصد االستثناء وقع لكونه : سواها ، قال القفال والقاضي احلسني  1]له[ك طالق ، وال امرأة منها كل امرأة يل غري 
مستغرقًا وقال الشيخ اإلمام ال يقع مطلًقا ، وهو قضية كالم اخلوارزمي يف الكايف إذ قاله يف سوى ، وال فرق بينها وبني 

  .ائب والغرائبغري هنا ، وقد ذكرت املسألة فيرتشيح التوشيح يف باب العج
لو قال له علّي درهم غري دانق فقضية النحو وبه قال بعض األصحاب أنه إن نصب غري ؛ فعليه : قال الرافعي : فرع 

  .مخسة دوانق ألنه استثناء وإال فعليه درهم تام ؛ إذ املعىن فعلي درهم ال دانق
  .وإن أخطأ يف اإلعراب انتهى وأقره الوالد وقال األكثرون السابق إىل فهم أهل العرف منه االستثناء فيحمل عليه

  .بل هلم حال النصب إعرابان. فأما قوله قضية النحو يف النصب مخسة دوانق فليس على إطالقه
قال أبو علي الفارسي هو منصوب على احلال واختاره ابن مالك ، وعزي إىل ظاهر كالم سيبويه ؛ فعلى هذا يلزم درهم 

  .ور أنه نصب على االستثناء وعلى هذا خيرج كالم الرافعيتام ، وقال آخرون وهو املشه
درهم موصوف بأنه غري "يعين إذا رفع غريًا ، وهو واضح ؛ فإا حينئذ صفة ، واملعىن " وإال فعليه درهم: "وأما قوله 

أو عن الرفع وال خيفى أنه حلن ؛ غري أنه هل هو عدول عن النصب فيعطى حكمه " غريًا"؛ ولكن يبقى ما إذا جر " دانق
  .؟ فيه نظر واحتمال

  للتعقيب يف كل حبسبه" الفاء: "مسألة 
  .ومن مث إذا مت فشئت فأنت حر اشرتط حلصول العتق إيصال املشيئة باملوت ، وهو الصحيح[

  إذا دخلت الفاء على اخلرب حنو الذي يأتيين فله درهم أو كل رجل يأتيين: مسألة 
_________  
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  األشباه والنظائر
  يف املفردات من األمساء واحلروف وبعض األفعال

أو من يأتيين سواء كانت من شرطية أو موصولة كان الدرهم يف مقابلة اإلتيان ، وإن كان مل تدخل فالكالم إخبار حمض 
  .1]، والقضية ال معارضة فيها ، ومن مث كل من عبارة األصحاب يف اجلعالة

  للظرفية الزمانية واملكانية" يف: "مسألة 
فلو قال أنت طالق يف مكة يوقف طالقها على احللول مبكة كذا نقله العبادي عن البويطي ، ونقل الرافعي عنه أا تطلق 

  .يف احلال ؛ ألن املطلقة يف بلد مطلقة يف باقي البالد ولك أن تقول حىت يصدق قبل احللول مبكة أا مطلقة يف بلد
  : مسألة 

حرف حتقيق تدخل على املاضي املنصرف لتقريب زمانه يف احلال ، وعلى املضارع وال يفيد تعليًال فيه ؛ بل التوقع [د ق
  .2]فإذا قال لعبد غريه قد اعتقتك

  : مسألة 
  .الذي هو ضد بعد مدلوله التقدمي وال يستدعي وجود مسبوقيه املقطوع بأن سيوجد[قبل 

مساعيل البوشنجي فيمن قال أنت طالق قبل أن تدخلي الدار أنه حيتمل وجهني أحدمها  ويف احملتمل تردد أال ترى قول إ
كقوله قبل مويت وأصحهما ال يقع حىت يوجد ؛ فحينئذ يقع مستنًدا إىل ذلك الشيء ؛ ألنه الصفة تقتضي وجوده ذكره 

  .3]الرافعي يف تعليق الطالق
  : مسألة 

أا نفت املقاربة ، قالوا ويلزم منها  4ت واضح ، وأما إذا نفيت فذهب الزجاجيكاد من أفعال املقاربة ، وأمرها يف اإلثبا
 5}ملَْ َيَكْد يـَرَاَها{: نفي الفعل ، ومن مث جعلوا مذهبه أا تبقي إذا بقيت كغريها من األفعال ، وقالوا يف قوله تعاىل 

  مل: معناه 
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  ".ب"سقط يف  3
  .هو احلسن بن حممد بن العباس القاضي أبو علي الطربي الزجاجي أخذ عن ابن القاص 4

  .له كتاب زيادات املفتاح وله كتاب يف الدور
  .284/ 3، معجم املؤلفني  140 - 139/ 1طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 
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  األشباه والنظائر
  األمساء واحلروف وبعض األفعال يف املفردات من

  .وال يقارب إساغته وهذا رأي شيخنا أيب حيان] أنه ال يسيغه[ 1}َوَال َيَكاُد ُيِسيُغهُ {: يرها وال قارب رؤيتها ، ويف قوله 
يل إذا دخل ومن مث ق 3}َفَذَحبُوَها َوَما َكاُدوا يـَْفَعُلونَ {ومذهب أيب الفتح أن نفيها يدل على وقوع الفعل بعد بطء بدليل 

  .عليها نفي أثبتت ، وأنشد عليه
  4أجنوي هذا العصر ما هي لفظة جرت بلساين جرهم ومثود

ما كدت أطلقك يكون هذا إقرارًا بالطالق فيحكم عليه : إذا قال المرأته : وجرى على هذا الشيخ الفراء فقال يف فتاويه 
  .ظة معتقد فيها هذا االعتقادوهذا فيه نظر ؛ إذ مل يصدر لعارف مدلول هذه اللف. بالوقوع

ومجع ابن مالك بني املذهبني فقال يف التسهيل وتبقى كاد إعالًما بوقوع الفعل غًدا ولعدمه وعدم مقارنته ولقد أجاد ؛ 
  .فإن هلما هذين االستعمالني

  : وله وهو مذهب أيب الفتح فبدليل اآلية وإلمكان ذلك رجع ذو الرمة يف ق. أما إعالمها بوقوع الفعل غًدا
  5إذا غري النأي احملبني مل يكد رسيس اهلوى من حب مية يربح

أما إعالمها بعدم الفعل وعدم مقارنته وهو االستعمال الثاين ؛ فهو مذهب الزجاجي ، وقد ذكرنا من شواهده وإذا ثبتت 
  .أكثر 6]أحسب[االستعماالن يف لغة العرب تعني مذهب ابن مالك ؛ غري أن األول منهما فيما 

احلاصل أن كاد معناها قارب ؛ فإذا قلت ما كاد فقد نفيت املقاربة وال يلزم من نفيها نفي الفعل ؛ فإنك تقول خلص و 
  فالن وما كاد خيلص وتقول جنا وما قارب النجاة

_________  
  .17: سورة إبراهيم آية  1
  ".ب"سقط يف  2
  .71: سورة البقرة آية  3
،  268/ 1، األمشوين  132/ 1، األمشوين  132/ 1عري انظر مجع اهلوامع البيت من الطويل أليب العالء امل 4

  .والشاهد كما ذكر املصنف رمحه اهللا
  .124/ 7والبيت من الطويل لذو الرمة والبيت يف شرح املفصل  5

  إذا غري اهلجر احملبني مل يكد رسيس اهلوى من حب مية يربح
  .حيسب" ب"يف  6
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  النظائراألشباه و 
  يف املفردات من األمساء واحلروف وبعض األفعال

  .ما جنا وال قارب النجاة فنفيها نفي أخص ، فتحته ضربان: كما تقول 
هذا الذي أفهمه منها ، وبه يظهر سداد مذاهب ابن مالك ، ومحله اختالف الزجاجي وأيب الفتح على أن هلا استعمالني 

يلزم من نفي املقاربة نفي الفعل فيه نظر ؛ فقد تبقى مقاربته مع وقوعهن لكن  ، وال أرى خلالف ذلك وجًها ، وقوهلم
ذلك قليل ، وال يقال كل من فعل قد سبق فعله مقاربته للفعل ؛ ألنه قد يفعل وال يكون عند فعله حبيث يفعل ، بل 

  .يهجم هجًما فيقال فعل ، وما كان يفعل
  : مسألة 

  .ة مبعىن أي عددخربية مبعىن كثري ، واستفهامي" كم"
َأملَْ يـََرْوا َكْم {وليست االستفهامية أصًال هلا ؛ خالًفا للزخمشري حيث ادعى ذلك من سورة يس عند الكالم على 

  .وهو مقتضى كالم ابن مالك يف التسهيل 1}أَْهَلْكَنا
هامية منصوب ، ويف جره مذاهب ومها مشرتكان يف االفتقار إىل التمييز ؛ إال أن متييز اخلربية واجب اخلفض ومتييز االستف

  .؛ ثالثها الصواب جوازه بشرط أن جتر كم حبرف جر وحينئذ فاجلر أقل من النصب
منها إذا قال بع بكم شئت قال األصحاب له البيع بالغنب الفاحش ، وال جيوز بالنسيئة وال بغري نقد البلد : وفيه مسائل 

فجيد ؛ غري أنا ال جند فيه عرفًا ؛ وإال فهذا اللفظ أوًال غري عريب ، ، ولك أن تقول إن كان هذا العرف فيه هذا اللفظ 
  ".بعه"ألن كم هلا الصدر فال يتقدم عليها قوله 
َلُهْم ِمَن اْلُقُروِن أَنـُهْم إِلَْيِهْم َال {: ؛ إذ قال يف قوله تعاىل  2ومن مث غلط شيخنا أبو حيان بن عطية  َأَملْ يـََرْوا َكْم َأْهَلْكَنا قـَبـْ

  ".أل"وصلتها من " أن"أبدلت  3}يـَْرِجُعونَ 
وقال عامل البدل هو عامل املبدل منه يروا فكم هلا الصدر ؛ فال يعمل فيها ما قبلها ، وإن قدره أهلكنا فال تسلط له يف 

  .املعىن على البدل
_________  

  .31: سورة يس آية  1
كان فقيًها : ن متام بن عطية الغرناطي ، قال ابن الزبري عبد احلق بن غالب بن متام بن عبد الرؤوف بن عبد اهللا ب 2

جليًال عارفًا باألحكام واحلديث والتفسري حنويًا لغويًا أدبًيا بارًعا شاعرًا تويف سنة اثنتني وأربعني ومخسمائة ، بغية الوعاة 
"2 /73."  
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  األشباه والنظائر
  األمساء واحلروف وبعض األفعاليف املفردات من 

كم فيه ال يصلح أن تكون خربية ؛ ألن هذا الكالم إلنشاء التوكيل بالبيع مبا يراه ، ولو جعلت خربية أمكن أن : وثانًيا 
وذكر أم يقولون ملكت كم غالم أي ملكت كثريًا ولكن  1يتحمل هلا أن ال تكون للصدر على لغة حكاها األخفش

  .تصح اخلربية هنا وال االستفهامية ، إذ املتكلم مل يقصد االستفهام ، بل عقد التوكيل على هذه الصورةال ميكن ؛ إذ ال 
فإن أراد معىن أي مطلًقا فيتجه أن يقال هنا معىن قوله بكم شئت . وبلغين أن أبا علي ذكر أن كم قد تشرب معىن أي

  .بأي شيء شئت
ام كما ذلك يف أي االستفهامية فال يتخرج هنا ؛ إذ ال استفهام يف التوكيل وإن أراد معىن أي يف العموم مع بقاء االستفه

وما يتنبه له أن مدلول كم تقتضي أن ال يبيع إال بعدد أي عدد شاء فلو باع بواحد فال يصح ؛ إذ الواحد ليس بعدد كما 
  .هو احلق الصواب

يل للوكيل زوجها بكم شئت فله تزوجيها بأقل من هذا موضوع كم وإطالق األصحاب يأباه ، ونظري املسألة إذا قال الو 
  .مهر املثل برضاها ذكر الرافعي يف الصداق

  : مسألة 
  .اسم يستعمل على وجهني للشرطية ، وكيف استفهاًما وخربًا للحال" كيف"

ها على فإذا قال أنت طالق كيف شئت قال أبو زيد والقفال تطلق شاءت أو مل تشأ ، وقال الشيخ أبو علي يتوقف طالق
  .صدر مشيئة منها يف الس إما مشيئة أن تطلق أو مشيئة أن ال تطلق

  : مسألة 
  .كان فعل يدل على إتصاف امسه خبربه يف املاضي

واختلف األصوليون يف داللتها على التكرار ، وهي مسألة مل يذكرها النحاة ، والنحاة قالوا يف داللتها على االنقطاع ، 
  .ألصوليونوهي مسألة مل يذكرها ا

  .قال بعض النحاة ال تدل على االنقطاع ؛ بل هي ساكنة عنه
  وقال أكثرهم كما ذكر شيخنا أبو حيان تدل عليه ويتجه على هذا عدم قبول شهادة

_________  
سعيد بن مسعدة أبو احلسن املعروف باألخفش األوسط قرأ النحو على سيبويه وكان معتزلًيا دخل بغداد وأقام ا مدة  1
  .36/ 2، شذرات الذهب  36/ 2رس وصنف فيها من تصانيفه معاين القرآن ، املقياس يف النحو ، إنباه الرواة د
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  األشباه والنظائر
  يف املفردات من األمساء واحلروف وبعض األفعال



  .بأن هذه العني كانت ملك زيد ، وهو األصح 1]شاهد[
؛ فإنه وإن كان إقرارًا يؤاخذ به على األصح فألن اإلقرار ال يكون ؛ إال عن " أمس كان ملكك"وأما قول املدعي عليه 

  .؛ كذا قال الرافعي" هو ملكه اشرتاه"حتقيق حىت لو استندت الشهادة إىل اليقني قبلت ؛ وذلك بأن يقول 
ف فإقرار عند الشيخ اإلمام ، اإلقرار لو قال كان له على ال: ولك أن تفرق بني الشهادة واإلقرار بأوضح من هذا فتقول 

  .خالفًا للنووي
  : مسألة 

كذا ترد على أا كلمتان باقيتان على أصلهما كاف التشبيه ، وذا اسم اإلشارة وال كالم فيهما ، وعلى أا أخرج 
  .جزءاها عن أصلهما واستعمال كناية

أتذكر يوم كذا فعلت فيه "عن يوم احلساب  من غري عدد ، ومنه ما يف احلديث 2]أحدمها أن تكون كناية: بوهي ضربان 
  .والك كالم يف هذه أيًضا" كذا وكذا

  .والثاين وهو املراد ، وهو غالب مواردها أن يكىن ا عن عدد جمهول اجلنس واملقدار
واختلف يف كذا يف هذين الضربني فقيل هي حرف التشبيه ركب مع اسم اإلشارة ، وأزال الرتكيب معىن املفردين ، 

  .دث للمجموع معىن مل يكنوأح
  3ال تركيب ، وهي كلمتان على أصلهما ، والكاف للتشبيه ومعناه باق وهذا يعزي إىل سيبويه واخلليل: وقيل 
  .الكاف اسم مبنزلة مثل: وقيل 
  .اسم وال تشبيه فيه: وقيل 

لعطف ؛ حنو مررت مبكان كذا ، ومبكان  مث قال النحاة يف كيفية اللفظ ا ومييزها املكين ا عن غري عدد لفظها اإلفراد وا
  .كذا وكذا

_________  
  ".أ"واملثبت من " ب"سقط من  1
  ".ب"سقط يف  2
  .اخلليل بن أمحد بن عمرو الفراهيدي البصري أبو عبد الرمحن صاحب العربية والعروض ، أستاد سيبويه 3

  .تويف سنة مخس وسبعني ومائة
  .560/ 1بغية الوعاة 
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وأما يف املكىن ا عن عدد ؛ فليس إال العطف ونصيب التمييز أبًدا ؛ هذا قول سيبويه ، وشذ سواه ، مث قال سيبويه هي 



  .للعدد مطلًقا قليًال كان أو كثريًا ، وقال ابن مالك للتكثري مثل كم اخلربية
  .ل يقول ال يكىن ا عما نقص عن أحد عشر ألنه عدد قليل أو ال يلزم ذلكوال أدي ه

إذا عرفت هذا ؛ فلو قال له علي كذا وكذا درمهًا بالنصب وجب درمهان على املذاهب ، وهو جار على مذهب سيبويه ، 
  .والوالد رمحهما اهللا تعاىل يلزمه درهم واحد 1وقال املزين

  : مسألة 
ة من أشهرها امللك واالختصاص والتعليل ويكثر يف كالم الفقهاء ورودها للتوقيت ؛ حىت قالوا يف  الالم ترد ملعان كثري 

كتاب الطالق الالم فيما ينتظر للتوقيت فإذا قال هلا أنت طالق للسنة إذا مل يكن احلال حال سنة أو للبدعة إذا مل يكن 
تان يتعاقبان على املرأة تعاقب األيام والليايل ، ويتكرران احلال حال بدعة ، حيمل على التأقيت ؛ ألما حالتان منتظر 

  .تكرار األسابيع والشهور ، فأشبه ما إذا قال لرمضان معناه إذا جاء رمضان
قالوا والالم فيما ال ينتظر جميئه وذهابه للتعليل ؛ وذلك مثل أن يقول أنت طالق لفالن أو لرضا فالن فيقع فيا حالل 

  .فعل هذا لريضىرضي أو سخط واملعىن أ
فعن ابن خريان أنه إمنا يقع يف احلال إذا نوع التعليل ، أما إذا أطلق فإمنا يقع إذا رضى كقوله أنت طالق للسنة واملشهور 
املنصوص األول ؛ حىت لو قال أردت التعليق والتأقيت مل يقبل على األصح ؛ ولكن يدين هذا كالم األصحاب ، وفرقوا 

  .ذكرنا ، أو بالباء فيقول برضاء فالن كما قدمنا يف حرف الباء عن صاحب التهذيب بني أن يأيت باالم كما
  وأقول مل يتضح يل هذا كل الوضوح ، وما قاله ابن خريان عندي قوي بل أقول ولو

_________  
الكبري  إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم املزين املصري الفقيه ومن تصانيفه اجلامع 1

  .واملختصر
  .196/ 1، وفيات األعيان  58/ 1طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  - 
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معناه ليقع نووا التعليل ؛ فكيف يقع يف احلال إذا مل يكن قصده لريضى ، وما معىن التعليل إال لوقوع رضاه ، وليس 
  .مشكل 1]مكان[رضاه ، وكأم أمهلوا جانب الرضا واستعملوا أنت طالق معرضني عن سبب الطالق ، وهذا 

  : مسألة 
لو قال يف التهذيب ما نصه ولو قال لوال لطلقتك ال يقع الطالق ؛ ألنه مل يرد اإليقاع بل أخرب أنه لوال حرمة األب 

  .ك انتهى ذكره يف باب طالق املريضلطلقها ، كما لو قال لوال أبوك لطلقت
  : مسألة [



  .لو قال يل عليك ألف فقال لعل مل يكن إقرارًا] 2لعل أشهر معانيها التوقع ، ومن مث
  : مسألة 

  .ن البتداء الغاية غالًبا ، ولبيان اجلنس وللتبعيض ، وللتعليل ، والبدل وغريها
  : وفيها فروع 

أو ما تراه من عبيدي أو طلق من نسائي من شئت ؛ ففيها أربعة أوجه مجعها  3]مايل[بع ما شئت من : لو قال : منها 
  ".شرح املنهاج"الوالد رمحه اهللا يف 

  .بطالن الوكالة: أحدها 
  .الصحة يف العبيد والنساء دون األموال ؛ لكوا أعم وأقرب إىل اجلهالة: والثاين 

  .االصحة يف الكل ولكن ال يستوعب بل يبقى بعضً : والثالث 
ومل أجد من صرح به إال : قال . الصحة ، وله استيعاب الكل ، وهو األقرب عند الشيخ اإلمام الوالد رمحه اهللا: والرابع 

  .القاضي احلسني فإنه حكاه وجًها يف صورة الطالق
  :  4]مايل[يف صورة بع ما شئت من : والنووي قال 

  ".والتهذيبالصحيح املعروف أنه جيوز وهو ما ذكره صاحب املهذب "
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  .مال" ب"يف  3
  .مال" ب"يف  4
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فكون هو  فال يكون هو ما رجحه الوالد وأن يريد اجلواز مع استيعاب الكل ،- فاحتمل أن يريد جواز الوكالة يف اجلملة 
  .إياه

كذا ذكره اإلمام والروياين وغريمها وفيه نظر ؛ فإنه ال يصح أن حيل - ومأخذ من أوجب إبقاء بعض أن من للتبعيض 
كانت   1]ولو[بعض والذي يظهر أا لبيان اجلنس ، وفيه يظهر أن له استيعاب الكل كما رجحه الوالد  -هنا-مكاا 

؛ إذ ال فارق إال التفويض إىل املشيئة ، وال يظهر له أثر " بع طائفة من مايل"وه يف للتبعيض للزم بطالن الوكالة كما ذكر 
  .ظاهر

_________  



  .وملن" ب"يف  1
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  : الفقهية  الكالم يف املركبات وما ينبين على العربية من الفروع
  وحنن نوردها على أبواب النحو خنتصر جًدا

  : الكلمة والكالم وما يتعلق به  1]شرح[باب 
  .وأقل ما تكون الكلمة على حرفني -مستعملة أو مهملة-يطلق على الكلمة الواحدة : الكالم يف اللغة 
جعلوا الكلم أعم من الكالم ، وخصصوا . فالكالم ما تضمن من الكلم إسناًدا مفيًدا مقصوًدا لذاته: وأما عند النحاة 

جاء : غالم زيد ، ونسبة النعت حنو : الكالم باملستعمل ، واحرتزوا باإلسناد عن النسبة التقييدية ، كنسبة اإلضافة حنو 
جاء الذي خرج أبوه ، وعرف من هذا أن : الرجل الفقيه ، واحرتزوا باملقصود لذاته عن اجلمل اليت تقع صلة ، حنو 

  .ملة قد ال تكون مفيدة ، خبالف الكالماجل
-  2"إن صالتنا ال يصح فيها شيء من كالم اآلدميني: "يف قوله صلى اهللا عليه وسلم - إذا عرفت هذا فاملراد بالكالم 

  .هو ما يعنيه اللغوي ال النحوي ؛ فإن املصلي لو نطق حبروف مهملة بطلت صالته
قال -والنائم كالم عند اللغوي ال النحوي ؛ فلو حلف ال يكلم زيًدا وعلم من اختالف الطريقتني أن حديث الساهي 

  ...الرافعي يف آخر تعليق الطالق
  :  3مسألة

  .يف احلال جماز يف االستقبال أن علته أو مشرتك أقوال" حقيقة"املضارع 
_________  

  ".ب"سقط يف  1
كتاب   382 -  381/ 1احلديث ..." اسإن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الن"أخرجه مسلم بلفز  2

  ".537 - 33"املساجد حديث 
  ".ب"سقط يف  3
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د شيئصا مل يقع وقع فيا حلال وإن مل تر -وأرادت اإلنشاء " طلقي نفسك: "عقيب قوله " أطلق: "لو قالت : ومن فروعه 
  .نقله الرافعي عن البوشنجي. شيء ألن مطلقه لالستقبال

  .أقسم باهللا ألفعلن فاألصح أنه ميني: ولو قال 
  .قاله يف اجلعالة نقًال عن املاوردي- ولو أوصى مبا حتمله هذه الشجرة أعطي احلمل احلادث دون املوجود 

  : مسألة 
  .م من حال الشيء وهو إطالق جمازييطلق الكالم على الكتابة واإلشارة وما يفه

  : باب النكرة واملعرفة 
قدم ابن مالك يف التسهيل تعريف املعرفة على النكرة مث عرف النكرة مبا سوى املعرفة وعكس يف األلفية فقدم تعريف 

ت برجل ذي مال مرر : ذي ، ومن ، وما يف قولك : حنو  1املؤثرة كرجل أو الواقع موقع قابلها" أل"النكرة وعرفها بقابل 
  .، ومبن معجب لك ومبا معجب لك ؛ فإا واقعة موقع صاحب وإنسان وشيء

والتحقيق عندي أن النكرة إن عرفت بدال على الوحدة فهي . ووجه املتكلمون عليه تقدميه النكرة على املعرفة بأا األصل
أعين الدال على املاهية من -وإن عرفت باملطلق قسيمة املعرفة وينبغي تقدمي املعرفة حينئذ ؛ إذ ليست النكرة أصًال ، 

  .فهي األصل وتقدميها متعني - حيث هي
  .مث الصواب عندنا أا الدال على الوحدة فإذا صنيع التسهيل أحسن

  .وقد فرق الفقهاء بني النكرة واملطلق بدليل
مث وصفها بصفة مستحيلة فيلغو قال علي ألف يف هذا الكيس فلم يكن فيه شيء لزمه األلف ألنه أقر باأللف : فرع 

  .املستحيل وال جيري فيه خالف بعقيب اإلقرار برافع ألن ذلك عند انتظام الكالم وإن كان فيه أقل فالصحيح لزوم اإلمتام
_________  

  : قال ابن مالك  1
  ونكرة قابل أل مؤثرًا أو واقع موقع ما قد ذكرا
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على األصح عند النووي والوالد وإن   2]اإلمتام[اليت يف هذا الكيس فلم يكن فيه شيء مل يلزمه  1]األلف[ولو قال على 
وصوف يف قوة كان فيه دون األلف مل يلزمه اإلمتام على الصحيح والفرق بني التنكري والتعريف أن اإلخبار عن املنكر امل

عن املعرفة املوصوفة تعتمد الصفة ؛ فإذا كانت مستحيلة بطل  3]واإلخبار[خربين فأمكن قبول أحدمها وإلغاء اآلخر 
  .اخلرب كله

يف القسم األول ،  5]قلنا[كما   4اشتهر بني الناس أن االسم إذا كرر ذكرًا فإن كانا معرفتني ؛ فالثاين هو األول: حتقيق 



فَِإن َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا ، ِإن َمَع {: معرفة والثاين نكرة فخالف فاألول والثاين كالعسر واليسر يف قوله تعاىل وإن كان األول 
لن يغلب عسر "واستدل على ذلك مبا روي مرفوًعا عن عمر وابن مسعود وابن عباس رضي اهللا عنهم } اْلُعْسِر ُيْسرًا

  .6دركه يف تفسري سورة آل عمرانوخرج احلاكم هذا اللفظ يف مست". يسرين
وحاصل هذا جعل الالم  7}َكَما أَْرَسْلَنا ِإَىل ِفْرَعْوَن َرُسوًال ، فـََعَصى ِفْرَعْوُن الرُسولَ {: فكقوله تعاىل : وأما الثالث 

  .للعهد
َر ِذي ِعَوجٍ َوَلَقْد َضَربـَْنا لِلناِس ِيف َهَذا اْلُقْرَآِن ِمْن ُكل َمثَ {: كقوله تعاىل : والرابع  . 8}ٍل َلَعلُهْم يـََتذَكُروَن ، قـُْرَآنًا َعَربِيا َغيـْ

هذا . فالثاين غري األول 9}َيْسأَُلَك َأْهُل اْلِكَتاِب َأْن تـُنَـزَل َعَلْيِهْم ِكَتابًا{: فقرآنًا نكرة بعد القرآن املعرف وهو هو ، وقوله 
  أن: فإن قوهلم يف املعرفتني  10]بت[ها قول حاصل كالمهم يف هذه القاعدة ، ومل يتحرر يل في

_________  
  .ألف" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  ".ب"سقط يف  3
  .وإن كانا نكرتني فالثاين غريه وإن كان األول نكرة والثاين معرفة فالثاين هو األول: زيادة " ب"يف  4
  .قلناه" ب"يف  5
  .كتاب التفسري  132/ 2 6
  .16 -15: سورة املزمل آية  7
  ".28 - 27: "سورة الزمر آية  8
  .153: سورة النساء آية  9

  ".ب"سقط يف  10
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قًا ِلَما بـَْنيَ يََدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوأَنـْزَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب بِ {: الثاين هو األول يرد عليه قوله تعاىل يف سورة املائدة  ُمَصد احلَْق
َناُهُم اْلِكَتابَ {: وكذلك يف سورة العنكبوت  1}َوُمَهْيِمًنا َعَلْيهِ  وال خيفي  2اآلية} وََكَذِلَك أَنـْزَْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب فَالِذيَن َآتـَيـْ

: قوله تعاىل : أما غريان قد يورد عليه حنو : وقوهلم يف النكرتني  -تانومها معرف- أن الكتاب يف اآليتني ثانًيا غريه أوًال 
  .ومها نكرتان-وال خيفى أن الضعف ثانًيا هو األول  3}اللُه الِذي َخَلَقُكْم ِمْن َضْعٍف ُمث َجَعَل ِمْن بـَْعِد َضْعٍف قـُوةً {

َوُهَو الِذي ِيف السَماِء {: ، وقوله تعاىل  4}اِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبريٌ َيْسأَُلوَنَك َعِن الشْهِر احلَْرَ {: وكذلك قوله تعاىل 
  .قد عرف االحتاد فيما يكون من خارج: فإن قلت . 5}إَِلٌه َوِيف اْألَْرِض ِإَلهٌ 



  .لتقييده فقيد إطالقك أن النكرتني غريان مبا يندفع عنه مثل هذا ، وال يتبني يل اآلن حتريرًا: قلت 
إن الواقع واحدة خبالف ما إذا عطف  - يف أنت طالق نصف طلقة وربع سدس طلقة- ومما يرد أيًضا قول أصحابنا قاطبة 

نصف طلقة وربع طلقة وسدس طلقة وكان قضية القاعدة أن يكون ثالث طلقات يف الصورتني ، وال أثر : بالواو فقال 
  .للعاطف

  .إنه له دفع شق من دينار ، وال جيب دفع دينار صحيح: ار يف عبتك نصف وثلث وسدي دين-وقالوا 
وفيه للوالد رمحه اهللا منازعة لسنا هلا اآلن ، وقد حاول األخ سيدنا وشيخنا وبركتنا شيخ اإلسالم وحمقق العلماء وبركتهم 

إن  : يق أن يقال التحق: يف كتاب شرح التلخيص حترير القاعدة فقال ما ملخصه  - أمحد اهللا عواقبه- أبو حامد أمحد 
أو  6]عامتني[كان االسم عاًما يف املوضعني فالثاين هو األول ؛ ألن ذلك من ضوررة العموم ، وسواء كانا معرفتني 

  .نكرتني حصل هلما العموم باملوقع يف سياق النفي
  .فسنذكره - ومها معرفة ونكرة- أما إذا كانا عامني 
_________  

  .48: املائدة آية  1
  .47: ية العنكبوت آ 2
  .54: سورة الروم آية  3
  .217سورة البقرة آية  4
  .84: سورة الزخرف آية  5
  .عامني" ب"يف  6
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  األشباه والنظائر
  الكالم يف املركبات وما ينبين على العربية من الفروع الفقهية

ويلتحق ذا القسم يف دخول  -ملعرف واملنكرسواء ا- وإن كان الثاين عاًما فقط فاألول داخل فيه ؛ ألنه بعض أفراده 
  : األول يف الثاين إن كانا عامني واألول نكرة كقوله تعاىل 

، أو جنس  1]أي ال ميلكون شيًئا من الرزق فابتغوا عند اهللا كل رزق[، } َال َميِْلُكوَن َلُكْم رِْزقًا فَابـْتَـُغوا ِعْنَد اللِه الرْزقَ {
  .الرزق

  .فكذلك حبسب القرينة الصارفة إىل املعهود -بأن يكونا معرفتني بأداة عهدية- وإن كانا خاصني 
  : باب املضمر 

  : مسألة 
وحيتاج إىل ذلك  - بتقدير الذات أو حنوها-بفتح التاء للمذكر ، وكسرها للمؤنث ، وقد تعكس -من املضمرات أنت 



 -له وارمحه ؛ ينبغي عود الضمري على شخص امليتاللهم اغفر : عند الصالة على ميت جمهول أذكر هو أم أنثى بقوله 
  .رجًال كان أو امرأة

وكذا زان : أو اللعان قال  - على ما قاله الرافعي- أو للمرأة بفتحها كان قذفًا  - بكسر التاء-زنيت : ولو قال لرجل 
  .للمرأة ، وزانية للرجل وفيه قول قدمي

  : مسألة 
هو : لكوفيني عماًدا صيغة ضمري مرفوع منفصل يتوسط بني املبتدأ واخلرب حنو الضمري املسمى عند البصريني فصًال وعند ا

  .كان زيد هو القائم وإن زيًدا هو القائم: زيد هو القائم أو ما أصله املبتدأ أو اخلرب حنو : من قولك 
  : مسألة 

ضاف ألنه املتحدث عنه ، إذا سبق الضمري مضاف ومضاف إليه ، وتعذر عوده إال إىل واحد منهما تعني عوده إىل امل
  - ]التبع[دون املضاف إليه ، ألنه جاء استطراًدا بطريق 

وهو تعريف املضاف أو ختصيصه ، وكذا قاله شيخنا أبو حيان ومجاعات ، وهو معتمد أئمتنا يف ردهم على الظاهرية 
للخنزير ال للحمه حمتجني بأنه أقرب مذكور ،  إن الضمري 2}أَْو حلََْم ِخْنزِيٍر فَِإنُه رِْجسٌ {: يف قوله تعاىل - حيث زعموا 

  وجوام أن
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  .140: سورة األنعام آية  2
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  األشباه والنظائر
  الكالم يف املركبات وما ينبين على العربية من الفروع الفقهية
  .ومن أصحابنا املارودي يف تفسريه - ى حنو استدالهلمعل- األقربية شرطها أن يكون متحدثًا عنه ، وقد استدل باآلية 

 - قضاؤها يف مكان غري الذي غفل فيه عنها - إذا تذكرها - ذهب ابن حزم إىل أن من نسي صالة وجب عليه : فائدة 
  .وهي مسألة التحول

أنه ال يتعني أن ووافق على أن ال يتعني قضاؤها يف وقتها ، وعلى " جيب التحول عن مكان الغفلة: "قالت الظاهرية 
إنه : "، وقال  1"من أدرك منكم صالة الغداة فليقض معها مثلها: "يقضي معها مثلها ، مث ذكر حديث النسائي 

  ".مشكل
فإنه "على حد صنعهم يف  - أي فليقض مع الغداة مثل الصالة-للغداة ال للصالة " معها"مث أجاب عنه بأن الضمري يف 

  .نتني ، ولكن يلزمه أن يتعني القضاء يف وقت الغداة وهو ال يقول بهقاله فرارًا من أن يوجب ث". رجس
يف اسم جاز أن يؤيت به يف الثانية ظاهرًا ، فيجوز  - املعطوفة إحدامها على األخرى-إذا اشتكرت اجلملتان : مسألة 



؛  2}َوَمْن يُِطِع اللَه َوَرُسوَله{: أشهد أن ال إله إال اهللا ، وأشهد أن حممًدا رسول اهللا ، كما جيوز وأن حممًدا رسوله حنو 
بل اإلتيان به ظاهرًا يف صيغة الشهادة خري ؛ أال ترى إىل اختالف األصحاب يف أجزاء قول القائل يف التشهد يف الصالة 

 لكن املأخذ الفقهي يف ذلك التعبد باالسم املعظم ال ما يتعلق بصناعة" رسول اهللا"هل يقوم قمام " وأن حممًدا رسوله"
  .اللسان

  : باب املوصول 
  : مسألة 

  .والصحيح إذا اختلط بالعاقل - مطلًقا: قيل -للعقل ، وقد يقع على غريه " : من"
إذا اختلط ويطلق أيًضا على العاقل إذا جهل أذكر هو : مطلًقا ، وقيل : لغري العاقل ، وقد يطلق على العاقل قيل " ومخا"

  .أم أنثى
إن مل ختربيين من رماه فأنت طالق : يف حجر وقع من سطح ؛ فقال الزوج " مسألة"إىل  أال ترى" من"وقد يصنع هذا يف 

  املسألة املنقولة عن القاضي احلسني وقد
_________  

  ".838"كتاب الصالة حديث   120/ 1أخرجه أبو داود  1
  ".71"األحزاب  2

  399|  236: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  لى العربية من الفروع الفقهيةالكالم يف املركبات وما ينبين ع

  .ومراده إن مل ختربين براميه 1[ ]للجهل بالرامي " مبن"تكلمنا عليها يف ترشيح التوشيح ؛ فالظاهر أنه إمنا أتى 
  : مسألة 

إنه مع ما يليه عن اسم الفعل ، حنو صه ؛ ف: ما أول ما يليه مبصدر ومل حيتج إىل عائد ، واحرتزنا بقولنا : املوصول احلريف 
قمت حني قاموا ، والضمري العائد على : يؤول مبصدر إن مل ينونن وينكره إن نون ، والفعل املضاف إليه اسم زمان حنو 

اعدلوا هو أقرب فإن هذه كلها مؤولة مبصادر لكن المع ما يليها ، خبالف املوصول : املصدر املفهوم من فعل قبله حنو 
  .يليه احلريف ، فإن تأويله مبصدر يكون مع ما

ويقيد عدم احتياجه إىل عائد ، الذي إذا وصف به مصدر مث حذف املصدر وأقيم هو مقامه ؛ فإنه إذا ذاك يؤول مع ما 
  : يليه مبصدر إير أنه حيتاج إىل عائد ؛ فليس مبوصول حريف ، ومثاله 

فاعلم أن النحاة مل يزيدوا على أن إذا عرف هذا . أي كاخلوض الذي خاضوا 2}َوُخْضُتْم َكالِذي َخاُضوا{: قوله تعاىل 
يعجبين أن تقوم بالقياٍم ، أما أن داللتهما على القيام يكون : املوصول احلريف مؤول مبصدر ، فيقدرون أن والفعل يف حنو 

  .3]فيه تقدم[سواء فلم يتعرضوا لذلك ، وللشيخ اإلمام رمحه اهللا كالم نفيس 



  " : باب املبتدأ"
  : مسألة 

اختلف : ومن هنا نتطرق إىل جواب عن إشكال أذكره قائًال . ق اخلرب املبتدأ فيتحد به معىن وإن غايره لفظًاال بد أن يطاب
  .هذه الدار بعضها لزيد وبعضها لعمرو هل جتعل بينهما نصفني أو يكون جممًال : أصحابنا فيما إذا قال 

أنت طالق ثالثًا : ؟ على وجهني ، نظريمها إذا قال  -يرجع فيه إىل إقراره ويقبل تفسريه بأن لزيد منها أكثر مما لعمرو
  .بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة

أنه يقع طلقتان يف احلال األول ، وطلقة يف احلال الثانية ، ألن : الصحيح املنصوص . ويف مسألة الطالق هذه ثالثة أوجه
  فتكون 4]التشطري[اللفظ حممول على 
_________  

  .ريها من خلل يف العبارة والصواب حذفها ليستقيم الكالمأو إىل من غ" ب"، " أ"يف  1
  ".69"سورة التوبة آية  2
  ".ب"سقط يف  3
  .الشطر" ب"يف  4
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  األشباه والنظائر
  الكالم يف املركبات وما ينبين على العربية من الفروع الفقهية

  .قتان وتتأخر الثالثة إىل احلالة األخرىاحلال طلقة ونصف طلقة ، وبعض الطالق يكمل فيقع طل 1]حصة[
هذه الدار : ووجه بأن الشيء إذا أضيف إىل حهتني بلفظ البعض لزمت التسوية ؛ أال ترى أنه لو قال : قال الرافعي 

يف احلال وتتأخر اثنتان إىل  2]واحدة[وعليه املزين يقع : والثاين . بعضها لزيد وبعضها لعمرو حيمل على التشطري
  .ال ، ألن لفظ البعض يقع على القليل والكثري ، واملتيقن واحدةاالستقب

أنه يقع الثالث يف : والثالث . بأنه حمل يرجع إليه فيه: ومن صار إليه ال يكاد يسلم مسألة اإلقرار ويقول : قال الرافعي 
  .احلال محًال على إيقاع بعض من كل طلقة

وإذا عرفت هذا فقد رأيت يف تكلمة . ، والرافعي حكامها يف موضعهماوقد عرفت أن يف مسألة اإلقرار أو وجهني : قلت 
ألخي شيخ اإلسالم اء الدين أيب حامد أمحد أطال اهللا بقاءه ومجع مشلي به يف خري وعافية وصلى اهللا -شرح املنهاج 

فيه ما يدل على أن كون بعضها لزيد وبعضها لعمرو ال ينايف أن يكون بعضها لثالث ؛ إذ ليس  - عليه سيدنا حممد
اإلخبار عن مجلة الداعر ، خبالف هذا الدار لزيد وعمرو ، فإن ضرورة مطابقة اخلرب للمبتدأ تفضي باحلكم على مجيعها ، 

  .هذا كالمه يف كتاب الطالق. وبتقدير احلكم على اجلميع فمن أين املساواة ؟
  ".ن للبدعةأنت طالق ثالثًا بعضهن للسنة وبضع"هذا السؤال جييء يف : وأقول 



أردت واحدة للسنة وواحدة للبدعة وواحدة تتأخر إىل أن تصري هذه املرأة ال سنة هلا وال بدعة : مل ال يقبل قوله : فيقال 
وال جييء يف هذه الدار بعضها لزيد وبعضها لعمرو ؛ ألن مطابقة اخلرب للمبتدأ جيب أن يكون زيد وعمرو مشركني يف 

  .ظرف يف موضع اخلرب ، واخلرب مفرد" لزيد"بدًال ، وقوله " بعضها"مبتدأ و " هذه الدار"مجلة الدار وهذا أليب أعرب 
  .وإذا كان كذلك تعني أن يكون البعضان مستوعبني جلملة الدار ، وإال لزم عدم املطابقة ومحل العام على اخلاص

_________  
  .رخصته" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
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  ئراألشباه والنظا
  الكالم يف املركبات وما ينبين على العربية من الفروع الفقهية

  : مسألة 
مل تطلق ، ألن احلياة عرض ، وهو " حياتك طالق: "فإذا قال ". "ال خيرب عن املعىن باحلياة وال بالعكس إال على تأويل"

  .الصحيح
  ".منع املوانع"ي ذكرناه يف كتاب ولنا فيه حبث حنو " البحر"مل تطلق وبه جزم يف " أنت الطالق: "وإذا قال 

  " : باب املفعول املطلق واملفعول له وفيه"
مدلوله احلدث ، واسم املصدر مدلوله لفظ دال على احلدث كذا فرق بينهما ابن يعيش ، والفرق آت يف الفعل : املصدر 

  .صدر يف الداللةوشذ من ذهب إىل أن اسم الفع واسم املصدر كالفعل وامل". كصه"مع اسم الفعل " كاسكت"
يعجبين صنعك إن كان املعىن املاضي أو احلال أحنل إىل ما والفعل حنو ما صنعت أو ما تصنع : حنو : املصدر املنسبك 

  .وإن كان مبعىن االستقبال احنل إىل أن والفعل
. ع منزلة فيكونغري أن هنا وقفة حمتومة على طالب الغايات وهي أن املنحل هل هو يف منزلة ما ينحل إليه أو أرف

كان الشيخ اإلمام يقطع بذلك ، وخيرج عليه إذا ". يعجبين أن تصنع"أبلغ من  -يريد االستقبال- " يعجبين صنعك"
فله : قال " وكلتك يف بيعه: "بنفسه ، أما إذا قال  1]املبيع[ليس له أن يوكل يف بيعه بل يباشر " وكلتك أن تبيع: "قال 

  ".التوكيل
نقله الرافعي يف  -أوصيت بسكاا "تكون إباحة ال متليًكا ؛ خبالف " ت بأن تسكن هذه الدارأوصي"ونظريه : قلت 

  .عن القفال ساكًتا عليه وكذا لو باع بشرط العتق وبشرط أن تعتق ينظر الفرق بينهما -الباب الثاين من الوصية
  : باب االستثناء 

النافية وتقدمي املعطوف ممتنع ، وعقد بعضهم " بال"مبثابة العطف  ال جيوز وضع املستثىن أول الكالم ؛ ألن أداة االستثناء
  .اإلمجاع على ذلك



  فإن: وقد وهم عفا اهللا عنا وعنه -  2قال شيخنا أبو العباس األندرشي
_________  

  ".البيع"يف  1
ال ، تويف يف أمحد بن سعد بن حممد أبو العباس العسكري األندرشي الصويف من تصانيفه شرح واختصر ذيب الكم 2

  .116/ 6ذي القعدة سنة مخسني وسبعمائة ، شذرات الذهب 
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  األشباه والنظائر
  الكالم يف املركبات وما ينبين على العربية من الفروع الفقهية

  : جييزان ذلك وعليه جاء قول الشاعر  2والزجاج 1الكسائي
  ن عيالكخال اهللا ال أرجو سواك وإمنا أعد عيايل شعبة م

ال يقدم دون شذوذ املستثىن على املستثىن منه واملنسوب إليه مقابل على : وإليه أشار ابن مالك بالشذوذ ؛ حيث قال 
  .أحدمها

  : إىل جواز قام إال زيًدا القوم والقوم إال زيًدا ذاهبون وفيه مسائل " بل على أحدمها: "وأشار بقوله 
  .ة فوجهان يف أوائل كتاب اإلميان من الرافعيله علي إال عشرة مائ: إذا قال : منها 

  .الصحة فالالزم تسعون: أحدمها 
  .البطالن فيلزم املائة: والثاين 

  احلال وصف من جهة املعىن: باب احلال 
  : وفيه مسائل 

  .ال يقع الطالق إال إذا مرضت ؛ قاله الرافعي يف فروع الطالق - بالنصب- أنت طالق مرضية : إذا قال : منها 
  : ل ألن احلال كالظرف للفعل ولو رفع مريضة قا

- وصف هلا واختيار ابن الصباغ احلمل على احلال " مريضة: "يقع الطالق يف احلال ، وقوله : قال الرافعي فقد قيل 
  .انتهى. إال أنه حلن يف اإلعراب - أيًضا

_________  
القراء السبعة اختار لنفسه قراءة ومن تصانفه معاين  علي بن محزة بن عبد اهللا بن عثمان إمام الكوفيني يف النحو وأحد 1

  .164/ 2بغية الوعاة . القرآن والنوادر وغري ذلك
بغية الوعاة . إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج لزم املربد ومن تصانيفه معاين القرآن واالشتقاق وغري ذلك 2
1 /441.  
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  األشباه والنظائر
  م يف املركبات وما ينبين على العربية من الفروع الفقهيةالكال
فانعكس على الرافعي وتوهم أن املراد  -ال أنه جادة املذهب - يف مذهبه إشارة إىل أن البندنيجي قاله رأيًا له: وقوله 

  .مبذهبه مذهب الشافعي فجعله املذهب ، وجعل ما هو املذهب اختيار البن الصباغ
واألمر كما قال ، : قلت  -وهي أنت- نكرة ، فال تكون صفة للمعرفة " مريضة"لى البندنيجي فإن وقد رد ابن الصباغ ع

  .إمنا هو خرب ثان ألنت" ومريضة"
أنه ال : "عن الشيخ أيب عاصم -قال الرافعي قبل فصل التعليق باحلمل والوالدة " أنت طالق طالًقا: "إذا قال : ومنها 

يقع طلقتان ؛ فيصري التقدير إذا صرت مطلقة فأنت طالق ، وليكن هذا يف املدخول  يقع يف احلال شيء لكن إذا طلقها
  .ا انتهى

  .أما الفرع فحكى صاحب التتمة فيه عن القاضي وجهني آخرين: قلت 
منا نصب على احلال ؛ فالتقدير حالة تكونني طالًقا واملرأة ال تكون طالًقا إ" طالًقا"ال يقع الطالق أصًال ألن : أحدمها 

  .تكون مطلقة ، والرجل هو الطالق ، والصفة مل توجد فال يقع
  .هذا ضعيف مبرة ، ولو مت ملا وقع الطالق بقوله أنت طالق: قلت 

، " األم"طالًقا ونقله جملي عن النص يف : ويسأل عن قوله : قال " النهاية"يقع طلقة ، وهو ما حكاه اإلمام يف : والثاين 
  .ألة باملدخول ا ففيه نظروأما تقييد الرافعي املس

أنت طالق إن دخلت الدار طالًقا ؛ فإن طلقها قبل الدخول فدخلت طالًقا وقعت الطلقة : ولو قال : مث قال الرافعي 
  .املعلقة إذا مل حتصل البينونة بذلك الطالق ، وإن دخلت غري طالق تقع تلك الطلقة

أنت طالق إن دخلت الدار طالًقا واقتصر عليه : ولو قال : فعي وفيه حبث سبق يف مسائل أصول الفقه قال الرا: قلت 
نصبت على احلال ومل أمت الكالم قبل ومل يقع شيء ، وإن أراد ما يراد عند الرفع وحلن ، وقع : أن قال : قال يف التهذيب 

  .الطالق إذا دخلت الدار
  .الكالم غري منتظم قلت بقي ما إذا أطلق ومل يرد شيًئا ، والظاهر أن ال يقع شيء ، ألن
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  : مسألة 
وراعى األصحاب . ضربت زيًدا راكًبا ، فراكًبا حال من املضروب ال من الضارب: األصل كون احلال لألقرب فإذا قلت 



إن قذفت فالنًا يف املسجد فأنت طالق ، يشرتط أن : لو قال : فظ للبغوي يف التهذيب والل -القرينة فقالوا-يف ذلك 
إن قتلت فسالنًا يف املسجد يشرتط أن يكون املقتول يف املسجد ؛ ألن مقصوده : ولو قال . يكون القاذف يف املسجد

  .فيه وجرى عليه الرافعياالمتناع عن هتك حرمة املسجد من القتل يكون املقتول فيه وبالقذف يكون القاذف 
فإن تعدد ذو احلال وتفرق احلاالن فيجوز أن يلي كل حال صاحبه حنو لقيت مصعًدا : "قال شيخنا أبو حيان : فرع 

  .زيًدا منحدًرا وجيوز أن يتأخر عن صاحبهما
  .لسراج عكسهلقيت زيًدا مصعًدا منحدرًا ، وحينئذ فالصحيح كون األول للثاين والثاين لألول وقال ابن ا: حنو 

  : مسألة 
كنت نبًيا وآدم بني املاء : "أو بواو حنو  - }اْهِبطُوا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدو{: حنو -يقع احلال مجلة خربية بغري واو 

وقد يتغري املعىن عند وضع اجلملة موضع احلال ؛ أال ترى أن من نذر أن يعتكف يوًما صائًما لزمه اجلمع بني " والطني
وأنا صائم ألنه مل : تكاف املنذورين على الصحيح وال يغنيه االعتكاف يف ار رمضان خبالف ما لو قال الصوم واالع

  .وهو االعتكاف فيها- يلتزم الصوم وإمنا نذر االعتكاف صفة ، فإذا وجدت صح إيقاع املنذور 
  : باب العدد 

اموع ستة عشر من كل صنف فإن مل يقتض العدد ستة عشرة دينارًا ودرمهًا ، ف: حنو -إذا ميزت العدد املركب مبختلط 
مسألة صاحب  - كخمسة عشر كان متييزه جممًال نص على املسألة شيخنا يف كتاب االرتشاف ويتخرج عليها  - التمييز
  .علي اثىن عشر درمهًا ودانًقا ، وسنذكرها يف باب األلغاز يف آخر الكتاب: إذا قال  - التتمة

  :  1]افةباب اإلض: [باب حروف اجلر 
_________  
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  : باب التوابع 
  .ويف الباب مسائل. النعت والتوكيد وعطف البيان والنسق والبدل-األشياء اليت تتبع ما قبلها يف اإلعراب مخسة 

  : مسألة 
  .هو التابع الذي يكمل متبوعه بداللته على معىن فيه أو فيما يتعلق به: لنعت ا

وبالقيد الثاين البيان والتوكيد والتكميل هو اإليضاح أو التخصيص أو جمرد املدح " النسق والبدل" "التكميل"وخرج بقيد 
  .ضيح يف املعرفة وللتخصيص يف النكرةأو الذم أو الرتحم أو التوكيد واألكثر جميء النعت لألولني ويكثر جميئه للتو 

  : مسألة 



  .تابع يشبه الصفه يف توضيح متبوعه إن كان معرفة وختصيصه إن كان نكرة: عطف البيان 
  .والباقون يوجبون فيه البدلية} ِمْن َماٍء َصِديد{: والثاين أثبته الكوفيون ومجاعة ، حنو 

وعن شرح اهلادي . نيت فالنة ومساها بغري امسها فاألصح الصحةزوجتك ب: إذا قال من ال بنت له إال واحدة : فرع 
للرحياين أنه إن أراد عطف البيان صح لوقوع الغلط فيما ليس مبعتمد الكالم أو البدل فال للغلط يف العمدة ، وال بد يف 

  .هذا من صالحيته لإلرادة بأن يكون عارفًا بالعربية
  : باب النداء والرتخيم 

بشرط كونه معرفة غري مستغاث وال مندوب وال ذي إضافة وال ذي إسناد  - أي حذف آخره ختفيًفا-دي جيوز ترخيم املنا
، مث إن كان خمتوًما بتاء التأنيث جاز ترخيمه مطلًقا وإال فيشرتط كونه علًما زائًدا على ثالثة ، وال جيوز ترخيم غري 

وز يف حنو الغالم ، ويشرتط كونه إما زائًدا على الثالثة أو املنادي إال يف الضرورة بشرط صالحية االسم للنداء ؛ فال جي
أنت طالق مل تطلق إذ ال ترخيم يف غري النداء وال لغري : بتاء التأنيث ؛ فمن مث ينبغي أنه إذا رخم طالًقا ومل يناِد بل قال 

   بعيد ، وإال فالوجه ما ذكرهاألعالم وبه صرح البوشنجي لكن قال الرافعي والنووي خالفه فإن أريد جعل ذلك كناية فغري
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  الكالم يف املركبات وما ينبين على العربية من الفروع الفقهية

  .فقد توافق البوشنجي والرافعي والنووي ، على الوقوع ، لوقوع ذلك يف النداء" يا طال: "البوشنجي ؛ فإن قال 
  .، لكونه غري علمينبغي أن ال يقع أيًضا : وأقول 
  : مسألة 

إن " قال األصحاب"يا طالق : جيب بناء العلم املفرد على ما رفع به لو كان معربًا ؛ فلو كانت زوجته تسمى طالًقا فقال 
  .بسكون القاف" طالق"وضبط النووي يف املنهاج خبطه  -يف األصح- قصد النداء ال تطلق وكذا إن أطلق 

فال يقع  -بالضمة-يا طالق : وكأنه يشري إىل أنه إن قال : أطال اهللا بقاءه - بو حامد قال األخ شيخنا شيخ اإلسالم أ
تعني صرفه إىل  -بالنصب- يا طالًقا : شيء جزًما ، وإن أطلق ؛ ألن بناءه على الضم يرشد إىل إرادة العلمية وإن قال 

  .التطليق
  .وينبغي يف احلالتني أن ال ترجع إىل خالف ذلك: قال 

وينبغي أن ال يتقيد ؛ بل سواء أسكن أم  - كذا أطلقوه ومل يقيدوه مبا إذا سكن- مل يكن امسها طالًقا طلقت  وإن: قلت 
  .ضم ألنه وإن ضم فغايته أن يكون الحًنا وال قرينة تشهد بصرف الطالق عن معناه ، ألن العلمية منتفية

صطحاب أو وقته على حسب ما يليق باالسم حذفوا ياءه للتخفيف ، وهو اسم ملكان اال" معي"أصله : مع : مسألة 
  .املضاف إليه

يتعاقبان ، فال تقع الثانيةعلى غري : طلقة معها طلقة أو مع طلقة كانا مًعا بتمام الكالم وهو الصحيح ، وقيل : فإذا قال 



  .املدخول ا
  : تنبيه 
: جعل ذلك من ضرورات الشعر قال حركة إعراب وجيوز بناؤه على السكون على لغة مل حيفظها سيبويه و " مع"حركة 

  : حني اضطر فقال " كهل"وقد جعلها الشاعر 
  منكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم ملاما

قام زيد وعمرو مًعا وقام الرجال مًعا للجماعة كما تقع لالثنني ، وغلط من : فانقطعت عن اإلضافة نونت ، حنو : فرع 
  .وذلك وهم- ثنني لال" ألفها"خصها باالثنني وكأنه توهم أن 
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  : قال طفيل الغنوي 
  إن النساء كأشجار نبنت مًعا منهن مر وبعض املر مأكول

  : حينئذ أن تكون حاًال وجاءت خربًا يف قول الشاعر -وإذا نونت فاألكثر 
  .......................بين حرب وأهوانًا مًعا أفيقوا 

مث قال ابن مالك يف . ورد عليه هذا القول" كائنة مًعا"إنه حال واخلرب حمذوف تقديره " : أهوانا مًعا"وقال بعضهم يف 
  ".إن مًعا تساوي مجيًعا يف املعىن: "باب املفعول فيه 

إذا قلت قام زيد وعمرو : "ورد عليه شيخنا بقول ثعلب ". الوقت يعين أا ال تدل على احتاد: "قال شيخنا أبو حيان 
فال يكون إال يف وقت واحد وقد تضمن  " مًعا"وأن يكون يف وقت ، وإذا قلت . مجيًعا احتمل أن يكون القيام يف وقتني

  : كالم شيخنا أمرين 
م االحتاد يف الوقت ؛ وإمنا يتم هذا لو سلم عد" تساوي مجيًعا يف املعىن: "أحدمها احلكم على ابن مالك بأنه أراد بقوله 

ال تدل على احتاد الوقت ، ومن أين لنا ذلك ؟ فإن أخذ أبو حيان هذا من وقوع هذه املادة يف " مجيًعا"ابن مالك أن 
فيأخذه إال   - فالصحيح كما ذكره هناك أا ال تقتضيه ، وإن مل يكن له مستند - جاء القوم أمجعون -كقوهلم-التوكيد 

يًعا أَْو َأْشَتاتًا{: الم فقد يرد ابن مالك ؛ فإن اهللا تعاىل يقول ك أي جمتمعني أو } لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَْأُكُلوا مجَِ
ليس للمعية حىت " مًعا"للمعية فال يلزم أن تكون " مجيًعا"متفرقني وباجلملة ليس يف كالم ابن مالك ما يدل على أن 

  ".مجيًعا يف"يوجد يف كالمه ذلك 
  .بقول امرئ القيس يف وصف الفرس" مًعا"نعم قد يستدل على املعية يف 

  مكر مفرمقبل مدبر مًعا كجلمود صخر حطه السيل من عل
  فإنه مل يرد إال احتاد الوقت لكن مبالغة



ثه قول متمم وم. إن هذا الوصف باملعية من الوصف باملستحيل" : شرح الدريدية"وإىل ذلك أشار ابن خالويه بقوله يف 
  : بن نويرة يرثي أخاه مالًكا 

  فلما تفرقنا كأين ومالًكا لطول اجتماع مل نبت ليلة مًعا
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  : باب أبنية الفعل ومعانيها 
بفتح أوله وضم ثانيه حنو رف وشرف وثانيها " فعل["مبنًيا للفاعل ثالثة أبينة أحدها  منها ملاضيها ارد من الزيادة ثالثًيا

بفتح أوله وثانيه حنو ضرب وذهب وإن كان رباعًيا فله بناء " فعل" 1]بفتح أوله وكسر ثانيه حنو علم وسلم وثالثها" فعل"
  .دحرج: بفتح أوله وثالثه حنو  - وهو فعلل- واحد 
  : فصل 

  .ارد من الزيادة ثالثي ورباعي ، وكل منهما قد يستعمل مزيًدا عرفت أن الفعل
  .، ويستعمل ملعان" أفعل: "فمن املزيد 

  .حنو أدنيت زيًدا" التعدية: "األول 
  .كثر ظباؤه: حنو أظيب املكان " الكثرة: "والثاين 

  .صار له غدة-أغدي البعري " الصريورة: "والثالث 
  .أعنته على احللب -نًا أحلبت فال" اإلغانة: "والرابع 

  .أي عرضته للقتل-أقتلت فالنًا " التعريض: "واخلامس 
  .أي أزلت شكايته-أشكيت فالنًا " السلب: "والسادس 

  .أمحدت فالنًا مبعىن ألفيته منصًفا مبا يوجب محده: منه  - مبعىن ما صنع-إلفاء الشيء : "السابع 
  .أي جعلت له قربًا: رجل حنو أقربت ال" جلعله صاحبه بوجه ما: "الثامن 
  .أي جعلته خارًجا وداخًال - ذكره ابن عصفور كجعل الشيء افاعًال حنو أخرجته وأدخلته : "التاسع 
  .أي جعلته طريًدا-أطردته : جلعل الشيء على صفة حنو : العاشر 

  .أعشرت الدراهم إذا بلغت عشرين: حنو " بلوغ عدد: "احلادي عشر 
  .بلغنا الصباح- أصبحنا  "بلوغ زمان: "الثاين عشر 

  .بلغوا الشام: أشام القوم " بلوغ مكان: "الثالث عشر 
_________  
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  ".فعل يفعل: ومنها "
  .فظًا ، واالشرتاك فيهما معىن وملوافقة أفعل ارد ، ولإلغناء عنهماألقسام الفاعلية واملفعولية ل" فاعل: "ومنها 
  .تفاعل: ومنها 
  .افتعل: ومنها 
  .انفعل: ومنها 
  ".الثىن عشر معىن"استفعل : ومنها 

  .للطلب ، حنو استغفر
  .حنو استحجر الطني أي صار حجرًا: وللتحويل 
  .حنو استعبد أي اختذ عبًدا: ولالختاذ 

  .مبعىن ما صنع منه ، حنو استعظمت الشيء أي وجدته عظيًما وعرب أو احلسن عن هذه باإلصابة: ء وإللغاء الشي
  .أي عددته مع العظماء- حنو استعظمته أيًضا : ولعده كذلك 
  .أكانه فاستاكن: وملوافقة حنو 
  .أبل من املرض واستبل: وملوافقة حنو 

  .وملوافقة يفعل حنو استكرب وتكرب
  .و استكرب وتكربوملوافقة يفعل حن

  .استعظم واعتصم: وملوافقة افتعل حنو 
  .اسرتجع: استحيا ولإلغناء عن فعل حنو : استغىن وغىن واإلغناء عنه حنو : حنو : وارد 

  .استويف املال أي توفاه وأخذه كامًال : فرع 
  ...قال يف الصحاح استوفيت وتوفيت مبعىن

استوفيت : لو قال الدائن للمدين : ومن مث قال األصحاب } ا َعَلى الناِس َيْستَـْوُفونَ ِإَذا اْكَتاُلو {: ومنه قوله تعاىل : قلت 
يف الباب الثاين من الكتابة ، وهو واضح وال  - عن صاحب التهذيب ساكًتا عليه-منك كان إقرارًا بالوفاء نقله الرافعي 

اشتهار صريها حقيقة عرفية ، مث هو - عىن األخذ على طلب الوفاء ؛ ألن هلذه اللفظة مب" استوفيت"مل ال حيمل : يقال 
 1استولدت هذه اجلارية أو هي: ونظريها } َيْستَـْوُفون{موضوع اللغة فيها بدليل االستعمال وما ذكرناه من قوله تعاىل 

  .مستولديت



_________  
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  العربية من الفروع الفقهية الكالم يف املركبات وما ينبين على

  .فإنه صريح يف أا أم ولد ، ال أنه طلب منها الولد ، وبه صرح الرافعي أيًضا
. فمعناه طلب اخلدمة ، ومن مث إذا حلف ال يستخدم فالنًا فخدمه واحلالف غري مطالب باخلدمة: أما االستخدام : فرع 

  .مل حينث قاله األصحاب وهو ظاهر
  : باب أفعل التفضيل 

  .إذا قيدت إضافته بتضمني معىن من إال بعض ما يضاف إليه- ال يكون أفعل التفضيل 
  : ومن مث مسائل 

  .؛ صرح به األصحاب يف باب الوصية" زيد على النصف شيًئا" 1]مايل[أعطوه أكثر : إذا قال : منها 
هذا مع قوهلم فيما إذا أوصى " الثًاتطلق ث"أنت طالق أكثر الطالق : قد صرحوا يف الطالق بأنه إذا قال : فإن قلت 

  .بعامة ماله أنه باألكثر مع أن العامة للجميع واألكثر للبعض فقد خالفوا مدلول اللفظ يف املوضعني
  .2قلت وجدوا أن الطالق لسبب

  :  3باب إعمال املصدر وامسه
  باب إعمال اسم الفاعل والصفة املشبهة

فيجوز " أل"مل النصب ، وإن أريد املضي تعينت إضافته إال أن يكون معه إذا أريد باسم الفاعل احلال واالستقبال ع
  .النصب

  .جيوز أن ينصب مطلًقا ؛ وحيث جيوز النصب جيوز اجلر أيًضا مث مها سواء عند سيبويه: وقال الكسائي 
  .النصب أوىل: وقال هشام 

  .وقال شيخنا أبو حيان ؛ اجلر أوىل
  فإن نون لفظ قاتل ونصب زيًدا مل يكن" اأنا قاتل زيدً : "ومن فروع املسألة 
_________  

  .مال" ب"يف  1
  .بياض يف األصل 2
  .هكذا باألصل 3
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  األشباه والنظائر
  الكالم يف املركبات وما ينبين على العربية من الفروع الفقهية

ل عن حممد بن احلسن أنه قرار ، وفيه نظر ، لعدم اقتضاء اللفظ للوقوع ، وإن جر فهو موضع النظر ، واملنقو  1]وحينث[
  .أن يكون املضاف مبعىن احلال أو االستقبال" جلواز"

  : باب عوامل اجلزم 
  : مسألة 

ألداة الشرط صدر الكالم ، فإن تقدم عليها شبه باجلواب معىن فهو دليل عليه وليس إياه خالفًا للكوفيني واملربد وأيب 
  .زيد

وجوز إن كان مضارًعا فيجوز أقوم " قمت إن قام زيد أو إن مل يقم"ان اجلزاء ماضًيا فال جيوز فمنع إن ك-وفصل املازين 
على أن قال بعد  -زيد بن احلسن الكندي النحوي-ومحل على هذا الشيخ تاج الدين أبا اليمن " إن قام زيد وإن مل يقم

أته طلقتك إن دخلت الدار بوقوع املازين هو قول  أن ذكر أن قول املازين هو قول كل من يوثق بعمله يف قول الرجل المر 
ألن الفعل : كل من يوثق بعمله يف قول الرجل المرأته طلقتك إن دخلت الدار بوقوع الطالق يف احلال يف األوىل ، قال 

وال املاضي إذا وقع قبل حرف الشرط كان ثابًتا وما ثبت ال جيوز أن يوقع يف جواب الشرط يعين فال يكون للشرط جواب 
  .دليل جواب فيطرح ويعمل الفعل املاضي عمله

إن دخلت الدار طلقتك ؛ : وأطال يف منع هذا الرتكيب يف كالم له على هذه املسألة وعلى عكسها وهو قول القائل 
قرأته جبملته على والدي الشيخ اإلمام يف ليلة الثالثاء ثالث عشرين . فإنه قال فيها إن الطالق تعليق بدخول الدار

  : أملي علي يف تلك الليلة كالًما على قوله تعاىل  2]عندما[ادي اآلخرة سنة أربع وأربعني وسبعمائة مج
} وُهنَساَء َما َملْ َمتَسْقُتُم النوكانت قراءيت لكالم الكندي تكررت على الشيخ اإلمام والدي . }َال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن طَل

ليلة الثالثاء خامس عشر مجادي اآلخرة إىل ليلة الثالثاء ثالث عشرة منه ، وهو يكرر رمحه اهللا يف الشهر املذكور من 
البحث فيها ارًا ، وإذا جاء الليل طلبين قرأت عليه كالم الكندي وأنا أخلص ما مسعته من والدي شفاًها ، وما كتبته عنه 

مل يصب الكندي يف شيء من املسألتني "مسعت  ومن لفظه-قال رمحه اهللا . وما كتبه هو أيًضا خبطه على كالم الكندي
  واحلق خالف ما قاله فيهما ، وأن الطالق يف األول يقع عند دخول الدار ال قبله ، ويف الثانية ال يقع أصًال إال أن ينوي

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  .على ما" ب"يف  2
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  األشباه والنظائر
  بين على العربية من الفروع الفقهيةالكالم يف املركبات وما ين

  .فأنت طالق فحينئذ يقع عند وجود الشرط: طلقتك معىن قوله : بقوله 
  : وقومه  1وال يساعد الكندي حنو وال فقه ، وقد قال تعاىل حكاية عن شعيب: "قال 

} ِتُكْم بـَْعَد ِإْذ َجنِه َكِذبًا ِإْن ُعْدنَا ِيف ِملَهاَقِد افْـتَـَريـَْنا َعَلى الل   .}انَا اللُه ِمنـْ
َواْخلَاِمَسَة َأن َغَضَب اللِه {: وبئيس فعل ماض ، وقال تعاىل } بِْئَسَما يَْأُمرُُكْم ِبِه ِإميَاُنُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ {: وقال تعاىل 

َها ِإْن َكاَن ِمَن الصاِدِقنيَ  والظاهر } ْد بـَيـنا َلُكُم اْآلَيَاِت ِإْن ُكْنُتْم تـَْعِقُلونَ قَ {: يف قراءة من كسر الضاد ، وقال تعاىل } َعَليـْ
  ".خبت وخسرت إن مل أعدل: "أن الشرط مرتبط يف املعىن مبا قبله ، وقال صلى اهللا عليه وسلم 

  : وقال حسان بن ثابت 
  3]موعدها غًدا[البقع  2]بين... [عدمت بنيت إن مل يزورها

  .أمسكتهاكذبت عليها إن : وقال املالعن 
  .وقالت أم الفضل يف ولدها عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهم: قلت أنا 

  ثكلت نفسي وثكلت بكري إن مل يسد قهرًا وغري قهر
  اجلم وبذل الوفر حىت يوارى يف ضريح القرب 4]باحلسب[

  : النخعي  5وقال األشرت
  لعنت وفري واحنرفت عن العال ولقيت أضيايف بوجه عبوس

  ى ابن هند غارة مل حيل يوًما من يهاب نفوسإن مل أشن عل
  خيًال كأمثال السعايل سريًا تعد وتبيض يف الكريهة سوس

  ملعان برق أو شعاع مشوس 6]كأم[محي احلديد عليهم 
_________  

  .زيادة عليه السالم" ب"يف  1
  .بنييت" ب"يف  2
  ".يف ب" "كذا" "غًدا"ويدل كلمة " موعدها"تكرير  3
  .سباحل" ب"يف  4
  .األشري" ب"يف  5
  .كأنه" ب"يف  6
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  األشباه والنظائر
  الكالم يف املركبات وما ينبين على العربية من الفروع الفقهية

  : وقال احلماسي 
  شربت وما إن مل أرعك بدرة بغندة يهوى القرط طيبة النشر

  "انتهى"
بعتك إن شئت إن قبل املشرتي ؛ ففي انعقاد البيع خالف ، وإن مل وقال الفقهاء يف : قال الشيخ اإلمام رضي اهللا عنه 

وهذه : مث قال الشيخ اإلمام . يقبل مل ينعقد بال خالف ومل جيعلوه إقرارًا ، ومقتضى كالم الكندي أن يكون إقرارًا
 عنه باملاضي أو أن يعرب 1]بني[الشواهد كلها وكالم الكندي والنظر أيًضا يرده ألن كل ما أمكن تعليقه ال فرق من 

باملضارع ؛ فإذا أريد باملاضي ذلك صح تعليقه ، وكيف حيكم الكندي مبؤاخذته بطلقتك وإن أراد أنه إقرارؤ فليفرض يف 
أعين - رجل مل يتقدم منه طالق ، فإنه ال ميكن محله على اإلقرار ، وإن أراد إنشاء ولكن مل يصححه من جهة النحو 

  .يق فيه اآلنبلى تعل - تعليقه فيبقى إنشاء
والظاهر أن هذا مراده ، فال يصح تعليله مبا قاله من أنه ماض وجب وثبت فإن هذا التعليل يرجع إىل املعىن األول ال إىل 

. من جهة النحو على زعمه 2وال دل عليه لفظه ، لكونه أخطأ. الصناعة وكيف يوقع الطالق على شخص مل يقصده
خطأ من جهة صناعة النحو وال ينجر عليه الطالق  5]فكان[طالق  4ار أنتإن دخلت الد: لو قال :  3]قوله[وهو 

  .اعتبارًا بقصده ملا بيناه من أنه ليس خطأ من جهة العربية ، بل هو صواب: اآلن ؛ بل إذا دخلت 
 7]أن[أنه إذا وقع االلتباس على الكندي من جهة أن الفعل املاضي تارة ال يصح : حاصله  6]ما[مث ذكر الشيخ اإلمام 

 8]باألوىل[قمت أن قمت إن قصد : يراد به اإلنشاء بوجه بل يكون خربًا ال حمالة ؛ فهذا ال شك أنه اليعلق حنو 
فإنه وإن كان موضوعه اخلرب فقد يراد به اإلنشاء بل ذكره " كطلقتك"اإلخبار عن القيام ، وتارة يصح أن يراد به اإلنشاء 

  ".ت طالقأن: "الفقهاء يف صرائح الطالق كقوله 
  ومقتضى ذلك إطالق صريح يف اإلنشاء ويكون قد نقل من اخلرب إىل اإلنشاء فإذا

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  .خطأ" ب"يف  2
  ".ب"سقط يف  3
  .فأنت" ب"يف  4
  .بغري ما كان" ب"يف  5
  .ملا حاصله" ب"يف  6
  .لن" ب"يف  7
  .األول" ب"يف  8
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  األشباه والنظائر
  لكالم يف املركبات وما ينبين على العربية من الفروع الفقهيةا

قسم : الفعل املاضي ثالثة أقسام : إذا قصد ا الدعاء وحنوه مث قال " قمت"كان كذلك فال مانع من تعليقه وكذلك 
قسم يظهر فيه اإلنشاء و . ألن ما وقع ال يعلق" ال يصح تعليق: "يراد به اخلري املاضي احملقق فال تعليق أصًال ، وال يقال 

  .فيه قبول التعليق حىت يصرفه صارف 1]األظهر[فهذا " كطلقتك"
  : كما يف قوله تعاىل : وقسم بعكسه 

  .}َال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن طَلْقُتُم النَساءَ {
وهو احلال -حممول على القسم األول ، أو على هذا القسم إذا أريد أصل وضعه " وقول من منع قمت أن قمت: "قال 

ويدل هلذا أن النحاة نقلوا أن املازين وجه تفرقته بأن تقدمي اجلزاء ماضًيا كره خمالفة األصل فيخرج : قلت . الغالبة عليه
غري املقصود ا حينئذ " قمت"وخيرج اجلزاء عن أصله بالتقدمي ؛ فدل أن مراده مبا منعه . املاضي عن ظاهره إىل االستقبال

غري متجه ، مث إنه يلزم ذلك يف اسم  -الذي يظهر فيه اإلنشاء-سوية الكندي بينه وبني القسم الثاين مث قال فت. املاضي
أنت طالق إن دخلت الدار ألن أنت طالق مجلة امسية تدل على الثبوت يف احلال وما كان ثابًتا ال : الفاعل إذا قال 

إن اسم الفاعل صاحل لالستقبال فبالتعليق حيمل عليه ؛  :إال أن يقول " أنا قائم يف احلال إن قمت"كما ال يصح . يعلق
  .كذلك ألن املاضي قد يراد به املستقبل" طلقتك"وقوله : فنقول 

إن هذا املاضي أريد به املستقبل : على أنا ال نقول : ذكر الشيخ اإلمام حتقيًقا تكرر منه ذكره وتقريره فقال رضي اهللا عنه 
وهو الواقع يف [وهو وقوع الطالق املنشأ حبسب ما أنشأه  - اقع فيا حالل واملعق هو أثره بل أريد به اإلنشاء الناجز الو 

فاملاضي -وهو حكم شرعي يقع عند دخول الدار  2]وهو وقوع الطالق املنشأ حبسب ما أنشأه- احلال واملعلق هو أثره 
أمرين أحدمها التصرف الناجز من الزوج " طلقتك"أن يف  3]ال شك[هو التطبيق واإليقاع واملعلق هو الطالق ، والوقوع 

: وهذا مثل قولك : وهذا يؤخر ويعلق قال  - وهو طالق ووقوع- أثره : والثاين  - وهو تطليق وإيقاع ال ميكن تأخره- 
وليس يوم . أحدمها إنشاء ألنه فعل أمر ، ومن مث ال يعلق وال يتأخر- شيئان " أضرب"؛ ففي " أضرب زيًدا يوم اجلمعة"

  .ا له ، إذ لو كان طرفًا له لزم تأخرهاجلمعة طرفً 
_________  

  .إال يظهر" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  .وال شك" ب"يف  3
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  األشباه والنظائر
  الكالم يف املركبات وما ينبين على العربية من الفروع الفقهية

إن يوم  - وقول النحاة: قال . ظروف يف يوم اجلمعةوهذا هو املعلق امل -وهو املأمور به- املصدر الذي يضمنه : والثاين 
  .اجلمعمة معمول ال ضرب فيه تسمح ، ومرادهم ما ذكرناه وإن مل تفصح عبارم به

  : مسألة 
. منعه من النحاة ألن القرآن العزيز ناطق به يف آيات 1]مبن[اعرتاض الشرط على الشرط سائغ يف كالمهم وال احتفال 

  .}فََأما ِإْن َكاَن ِمَن اْلُمَقرِبَني ، فـََرْوٌح َوَرْحيَاٌن َوَجنُة نَِعيمٍ {أوضحها : اهللا  قال الشيخ اإلمام رمحه
إن هذه اآلية ليست من اعرتاض الشرط على الشرط زاعًما : وغلط من تعقب كالم الوالد من أهل هذا العصر يف قوله 

حينئذ تكون للشرط الثاين ، وجوابه كالمها جواب عن -أا ، و " أن"أن الفاء جيب تقديرها يف لفظ الشرط الثاين وهو 
  .الشرط األول

ووجه غلطه أنه ملا اعتقد حتتم تقدير الفاء زعم أن الشرط وجوابه جواب الشرط األول ودخول الفاء غري مسلم له إال أن 
عن األول وقد استشهد يكون الشرط الثاين مع جوابه جوابًا ؛ وذلك هو حمل النزاع بل الصواب أن اجلواب جواب 

  سيبويه رمحه اهللا على االعرتاض ذه اآلية نفسها ، أفرتاه خفي عليه هذا ؟
واعرتاض الشرط على [حافل يرتفع عن مهم الزمان مساه بيان حكم الربط - وللوالد رمحه اهللا مصنف يف اعرتاض الشرط 

  .2]الشرط
فاجلواب املذكور للسابق منهما - إن شربت فأنت طالق  إن أكلت: حنو  -إذا اعرتض شرط على آخر: وحظنا منه هنا 

  .شيخنا أيب حيان والشيخ اإلمام الوالد رمحه اهللا 3]مذهب[هذا مذهب سيبويه وعليه  -وجواب الثاين حمذوف
على ما - مث سيبويه "ومذهب األخفش أن اجلواب مها . وكالم ابن مالك يقتضي أنه مستغ عنه وأنه ال يقدر جواب أصًال 

  ".جيعل الشرط كالظرف -الوالد عنه واختارهفهمه 
وعلى مذهب سيبويه هل يقدر مثل جواب السابق فقط أو مضمون اجلملة اليت توسط الشرط بني جزأيها ؟ فيه 

  أن األول منهما قضية كالم من نقل 4]للوالد ذكر[احتماالن 
_________  

  .ملن" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  ".ب"سقط يف  3
  ".د رمحه اهللا وذكرللوال" "ب"يف  4
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  األشباه والنظائر
  الكالم يف املركبات وما ينبين على العربية من الفروع الفقهية

أا ال تطلق حىت يقدم  - يف املثال املذكور- إذا عرفت هذا ؛ فمن مث كان الصحيح . عن سيوبيه ، والثاين قول أيب حيان
كما نقلناه عن سيبويه فال بد من تقدمه عليه ؛ إذ لو -ن الشرط الثاين قيد يف األول ، ووجه هذا أ 1املؤخر ويؤخر املقدم

  .تأخر مل يشبه الظرف
  : فائدة حسنة 

هذا يف حق : قال أصحابنا . "املؤخر 2]وتقدم[بعد ذكر مسألة اعرتاض الشرط على الشرط - قال القاضي أبو الطيب 
ومل أجده يف كالم غريه ،  - وهو الصحيح-هذا كالم القاضي " به عادمالعامل العارف ؛ فإن كان عامًيا فعل ما جرت 

  .3]واهللا املوفق. [لكن قواعدهم تقتضيه
_________  

  .زيادة واملقارنة كالتقدم" ب"يف  1
  .وتقدمي" ب"يف  2
  ".ب"سقط من  3
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  األشباه والنظائر
  مدخل

  :  1]فقهية[ عليها فروع املآخذ املختلف فيها بني األئمة اليت يبين
كتاب يف اخلالفيات على منط غريب وأسلوب عجيب ، وقسم أخذ من مجلة التحقيق بأوفر نصيب ، -وهذا يف احلقيقة 

  .ما هو إال حتصني املآخذ وحتسني القواعد اليت يعض عليها بالنواجذ ، وعائد بالنفع على من هو باهللا من الضر عائذ
مقدمة نافعة يعم نفعها على ما تقدم وما تأخر ، وتشمل فائدا من تبصر  - فتتاح مسائلهقبل ا-وقد رأينا أن نقدم 

  : وتذكر وتعود عائدا على من تأمل وتفكر ، فنقول 
  : القول يف سبب اختالف العلماء 

للفظ مشرتًكا كون ا: األول . اخلالف إما يف مسائل مستقلة ، أو يف فروع مبنية على أصول ، واألول ينشأ من أحد أمور
  : وذلك يف مسائل 

  : قول الشاعر " حد"منها القرء عند الشافعي رضي اهللا عنه أنه الطهر على 
  أيف كل عام أنت حاسر عروة تشد ألقصاها عرمي عرابكا
  مورثة ملا ال ويف احلي رفعة ملا ضاع فيها من قروء نسائًكا

_________  



  .خالفية" ب"يف  1
  399|  254: صفحة 

  

  ه والنظائراألشبا
  مدخل

  : أنه احليض لقول الشاعر  1]رضي اهللا عنه[وعند أيب حنيفة 
  يا رب ذي طعن على قارض له قرء كقرء احلائض

  .وهي مسألة واسعة النظر
َا َجزَاُء الِذيَن ُحيَارِبُوَن اللَه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفسَ {: يف قوله تعاىل ] أول[ومنها  ُبوا َأْو ِإمنُلوا أَْو ُيَصلاًدا َأْن يـَُقتـ

َفْوا ِمَن اْألَْرضِ    .}تـَُقطَع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخَالٍف َأْو يـُنـْ
ما يراه من هذه األمور وقال الشافعي وأبو حنيفة  -أو للتخيري فيفعل السلطان بقاطع الطريق: "قال مالك رضي اهللا عنه 

للتفصيل والتقسيم ؛ فمن حارب وقتل وأخذ املال صلب وقتل ومن قتل ومل يأخذ قتل ومن أخذ :  2]رضي اهللا عنهما[
  .ومل يقتل ، قطع

، " يف"أو " عن"هل يقدر } َوتـَْرَغُبوَن َأْن تـَْنِكُحوُهن{: اخلالف يف قوله تعاىل : اخلالف يف عود الضمري حنو : ومنها 
أَْو [َأْو حلََْم ِخْنزِيٍر فَِإنُه رِْجٌس {: ويف قوله تعاىل . }لِذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النَكاحِ أَْو يـَْعُفَو ا{: حنو اخلالف يف قوله تعاىل 

على اخلنزير ال على حلمه املتحدث عنه ، وخالف اجلماعري واحلق عود  -يف فتاويه- ؛ فإن داود أعاد الضمري  3}]ِفْسًقا
ث عنه سبيًال سلكها أصحابه يف مواضع شىت فقال ابن حزم يف وترك املتحد. الضمري إىل املضاف إليه لكونه أقرب

راجع إىل "معها"إن الضمري يف " من أدرك منكم صالة الغداة فليقض معها مثلها: "يف قوله صلى اهللا عليه وسلم " احمللي"
اليت انفرد ا ؛ أي فليقض مع الغداة مثل هذه الصالة اليت تصلي بال زيادة وأطال يف ذلك ذكره يف املسألة  - الغداة

  .حيث يوجبون التحول من املكان الذي نسيت فيه الصالة إىل مكان آخر
  ".ال مينعن أحدكم جاره أن يضع خشبة يف جداره"ومن اخلالف يف عود الضمري اخلالف يف قوله صلى اهللا عليه وسلم 

  ".ال صيام ملن مل يبيت الصيام من الليل: "احلقيقة كحديث : الثاين 
  .ال صيام صحيح الصيام املفرتض تنتفي بانتفاء نية الليل: نا قال علماؤ 

_________  
  ".ب"سقط من  1
  ".ب"سقط من  2
  ".ب"سقط من  3
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  األشباه والنظائر
  مدخل

  ".ال صيام كامل فعدلوا إىل ااز: "وقالت احلنفية 
  ".ال نكاح إال بويل: "وحنوه قوله صلى اهللا عليه وسلم 

  : ثله كثرة وأم
َوالالِيت يَْأِتَني اْلَفاِحَشَة {: حنو . اخلالف الناشئ عن دعوى ارتباط إحدى اآليتني باألخرى ال احلديثني باآلخر: "الثالث 

تَـَوفاُهن اْلَمْوُت أَْو َجيَْعَل اللُه َهلُن ِمْن ِنَساِئُكْم فَاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهن أَْربـََعًة ِمْنُكْم فَِإْن َشِهُدوا فََأْمِسُكوُهن ِيف اْلبـُُيوِت َحىت يَـ 
  .احلديث..." جلد مائة وتغريب عام - البكر بالبكر-قد جعل هلن سبيًال : "مع قوله صلى اهللا عليه وسلم } َسِبيال

أَْوالَدُهن َحْوَلْنيِ َكاِمَلْنيِ ِلَمْن أَرَاَد َأْن يُِتم  َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعنَ {: مع قوله تعاىل } َوَمحُْلُه َوِفَصالُُه َثَالثُوَن َشْهرًا{: وذلك حنو 
  .}الرَضاَعةَ 

َها َوَما {: ونظريمها  نـَْيا نـُْؤتِِه ِمنـْ َلُه ِيف اْآلَِخرَِة ِمْن َمْن َكاَن يُرِيُد َحْرَث اْآلَِخرَِة نَزِْد َلُه ِيف َحْرثِِه َوَمْن َكاَن يُرِيُد َحْرَث الد
رها أن مريد حرث اآلخرة يؤيت منها ؛ وإمنا يؤيت منها من يشاء اهللا أتاه ال كل من أرادها ، لقوله يف اآلية ظاه} َنِصيبٍ 

  : األخرى 
ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُرِيدُ { َمْن َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعج{.  

فينسحب على - ولو بالعموم واخلصوص - املتقابلني الغفلة عن أحد الدليلني... "وقد يدعي دخوله يف الثالث: الرابع 
  ".العموم من مل يبلغه دليل اخلصوص

قدمت مكة فلقيت أبا حنيفة وابن أيب ليلى وابن شربمة فسألت أبا : وميثل هلذا القسم مبا روى عبد الوارث بن سعيد قال 
  : أتيت ابن أيب ليلى فقال البيع باطل والشرط باطل ، ف: حنيفة عن رجل باع بيًعا وشرط شرطًا فقال 

  : البيع جائز والشرط باطل ، فأتيت ابن شربمة فقال 
  .جائزان ، فقلت سبحان اهللا ؟ فقهاء القرآن ال يتفقهون على مسألة واحدة

ما أدري ما قاال حدثين عمرو بن سعيد عن أبيه عن : فأخربته بقوهلما فقال  1]رضي اهللا عنه[فعدت إىل أيب حنيفة 
  .ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع وشرط :جده قال 

_________  
  ".ب"سقط من  1

  399|  256: صفحة 

  



  األشباه والنظائر
  مدخل

ما أدري ما قاال حدثين هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها : فعدت إىل ابن أيب ليلى فأخربته فقال 
  .البيع جائز والشرط باطل" سلم أن أشرتي بريرة فأعتقهاأمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و : "قالت 

  : حدثين معد بن كدام عن حمارب بن دثار عن جابر قال : شربمة فأخربته فقال  1]إىل ابن أيب[فعدت 
  .البيع جائز والشرط جائز. بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم مجًال وشرطت محالته إىل املدينة

أخر ويكون أوىل باإلتباع ، الجتماع املتقابالت عنده وهو أحد أسباب تقدم الشافعي على وهلذا يرتجح املتقدم على املت
واجتمع عنده ما تفرق بينهم فتصرف فيه ، فكان مذهبه  - ، ألنه تأخر عنهم وحصل على ما حصلوا  2]السابقني[

  .أقرب إىل الصواب
  .الناشئ عن دعوى العموم واخلصوص وهو قريب من الرابع: اخلامس 

إن اهللا جتاوز عن : "قيل عامة وقيل خمصوصة فقيل حلديث } َوِإْن تـُْبُدوا َما ِيف أَنـُْفِسُكْم أَْو ُختُْفوُه ُحيَاِسْبُكْم ِبِه اللهُ {: و حن
  ".أميت ما حدثت به أنفسها ما مل تتكلم أو تعمل

  ".بل الكافر يؤاخذ بإسراره وإعالنه: "وقالت عائشة رضي اهللا عنها 
خلالف من منكره ولكن ينكره يف ذلك املقام لتخصيص الكتاب السنة عند من ينكره إما مطلًقا أو إذا كانت وقد يطرأ ا

  .آحاًدا ، أو ال ينكر جوازه ولكنه يدعي أنه ارتفع فيه ، وهذا املسلك يسلك بعينه يف النسخ
املعىن ، أو جهله باإلعراب ، أو بسبب الناشئ من جهة الراوي ضعًفا ، أو إرساًال وحنوه ، أو نقله مبا يظنه : السادس 

إما لعدم مساعه القدر الزائد ، أو لظنه عدم ارتباطه مبا اقتصر عليه - احلديث ، أو تصحيفه أو إسقاطه شيًئا به متام املعىن 
  .، أو لنقله من الصحف

صلى اهللا عليه وسلم وهب  وقد كثرت أمثلة هذه األقسام ، ورمبا أدى احلال فيها إىل إخالل عظيم ، كما روي أن النيب
  لعلي عمامة تسمى السحاب ، فاجتاز علي متعمًما ا ، فقال النيب

_________  
  ".ب"سقط من  1
  .التابعني" ب"يف  2

  399|  257: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  مدخل

ض املتشيعني فاعتقدوا أنه أو حنو هذا اللفظ ؛ فبلغ ذلك بع" أما رأيتم علًيا يف السحاب: "صلى اهللا عليه وسلم ملن معه 
  : يريد سحاب السماء ، وفيه يقول القائل 



  برأت من اخلوارج لست منهم من الغزال منهم والرباب
  ومن قوم إذا ذكروا علًيا يردون السالم على السحاب

اب بباءين واصل بن عطاء كان يتصدق بالغزل على النساء ، والرباب هو عمرو بن عبد والرب - بالغني املعجمة- والغزال 
  .موحدتني

ورد يف رجل لطم رجًال فزجره النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال ذلك ، " إن اهللا خلق آدم على صورته"ومن ذلك حديث 
  .فالضمري يف صورته عائد على امللطوم ال على اهللا عز وجل تعاىل عن قول املشبهة

واألذهان وما هلا من استعداد ، وفيه يتنافس  الناشئ من قبل االجتهاد وذلك خيتلف باختالف الفرائح: السابع 
  .املتنافسون ويتبني مقدار األفهام يف الفهم عن اهللا

وهو باب القياس ، وهو مديان الفحول وميزان األصول ومناط اآلراء ورياضة العلماء ؛ وإمنا يفزع إليه عند فقدان 
  : النصوص كما قيل 

  قياسإذا أعىي الفقيه وجود نص تعلق ال حمالة بال
: فنقول . وحنن نتحفك بضابط يف ذلك نأمن معه اخلطأ إن شاء اهللا تعاىل. وقد ينشأ اخلالف من اشتباه العلة باحملل

  .احملل ما تعني لعمل العلة ومل يؤثر يف احلكم شيًئا ، والعلة وصف حيسن أن ينسب احلكم إليه ويرتتب عليه
يعنيه الفقيه ال أنه موجب فقد عرف من أصلنا اندفاع ذلك ، والشرط وإن شئت فقل ما أثر يف احلكم ونعين بالتأثري ما 

  .ما ال يفهم منه تأثري ولكن وضع لينتفي احلكم عند انتفائه من غري معىن فيه
  : مثاله 

علة ربوية األشياء األربعة املنصوصة عندنا الطعم وحده ، واجلنسية حمل التحرمي ، وعدم التساوي يف معيار الشرع شرط 
يوجب - الطعم يف اجلنس الواحد مع انعدام التساوي : فكأن الشارع يقول : "علول فساد العقد قال القاضي احلسني وامل

  .فساد العقد وزعم األودين أن اجلنس هو العلة والطعم شرط
  وكان األودين جليل -صريح ا لقاضي احلسني وغريه-هذا حترير النقل عنه 
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  ائراألشباه والنظ
  مدخل

القدر فعجيب منه جعل احملل علة والشرط حمًال وال يتبني يف اجلنسية أثر خبالف الطعم ؛ فكيف يعلل بغري الوصف املؤثر 
للطعم  2]خلقها[مل خيلق هذه األشياء للجنسية وإمنا  1ويعرض عن التعليل به ؟ ومن مث رد عليه القاضي احلسني بأن اهللا

: ملاذا جعل الطعم علة ؟ وهال قلت : فإن قال قائل : "حه كما قررناه ؛ فقال وأخذه صاحب التمة فبسطه وأوض
بأن جيعل أمارة دالة على - الفرق بني العلة والشرط يظهر بأن يكون أحدمها صاحلًا : قلنا . اجلنسية علة والطعم شرط

، واإلحصان صفة كما جتتمع يف  غري صاحل كما وقع يف الزنا مع اإلحصان ؛ فإن الزنا جناية ومعصية -والثاين - احلكم



الشخص ، واجلناية تصلح أن تكون سبًبا للعقوبة ، وأما وجود صفة الكمال فال تصلح ، فجعل اإلحصان علة والزنا 
  ".انتهى"شرطًا هنا وكذلك األموال ما خلقت للتجانس ؛ وإمنا خلق كل جنس ليكون منفعة 

حيصل باختيار احملصن كالبلوغ واحلرية والعقل والكمال ال  وهو صحيح فإن اإلحصان خصال حممودة ، ومعظمها ال
إن : يناسب العقوبة وال يشعر ، ولذلك قال علماؤنا تعليق العتق عليه ووجود صفة حمل لنفوذه فإذا قال السيد لعبده 

  .العتق التعليق وحمل نفوذه الصفة 3]وعلة[دخلت الدار فأنت حر فدخلها عتق ، 
أنه إذا شهد بالزنا قوم وباإلحصان آخرون أو بالتعليق قوم وبالصفة آخرون  - ه قال أبو حنيفةوب-ومن مث األصح عندنا 

  .كان الغرم على شهود الزنا والتعليق ، دون شهود اإلحصان والصفة  4]بالشهود[وحكم مبقتضى شهادم مث رجع 
وري زعريمها من النظار املتأخرين من وزعم بعض أصحابنا أن اجلنسية شرط ، واختاره الشريف املراغي والقطب النيساب

  .أصحابنا
اخلالف أمر طائل وسبقه  5وزعم الرافعي يف باب الزنا أنه ليس حتت" اجلنسية شرط وحمل: "وأعرب صاحب التتمة فقال 

يف باب الغسل عند ذلك اخلالف يف موجب الطهارة ما هو ليس يظهر هلذا اخلالف تأثري يف  6]فقال[صاحب التتمة 
  .األحكام
  الطعم: "ليس األمر كذلك ، وقد بىن اخلالفيون من الفريقني على قولنا : وأقول 

_________  
  .زيادة تعاىل" ب"يف  1
  .أحدثها" ب"يف  2
  .وعليه" ب"يف  3
  .والشهود" ب"يف  4
  .زيادة هذا" ب"يف  5
  ".ب"سقط يف  6

  399|  259: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  مدخل

  .أيب حنيفة جزء من العلة ، والكيل جزؤها اآلخر ، وقول" علة واجلنس حمل
  : مسألة 

وهي أن اجلنس بانفراده ال حيرم النساء عند الشافعي ؛ حيث جيوز إسالم الثوب يف جنسه من حيث إنه ال حيرم إال العلة 
  .بانفراده ال يؤثروال علة لألحكام الثالثة إال الطعم نعم كانت اجلنسية معتربة حمًال للعلة يف ربا الفضل ، واحملل 

مث الكيل يقتضي عنده " اجلنسية حترم ربا النساء ؛ ألا إحدى وصفي العلة كما أن الكيل أحدمها: "وقال أبو حنيفة 



كيف يعمل اجلزء مبفرده والتأثري إمنا هو : وحنن وإن ضايقناه يف هذا املقام وقلنا . حترمي النساء ؛ فكذلك اجلنسية
  .يع الرجل على أصلهفلسنا ننكر تفر -للمجموع 
  : مثال آخر 

  .اإلحصان شرط للرجم ، والزنا علة ، واحملصن حمل كما عرفت
  : مثال ثالث 

يف التكبري املقتضي له الوقت ، ولذلك إذا فاتت فريضة فقضاها يف غري أيام التشريق - ذكره اإلمام يف باب صالة العيدين 
  .بل الفريضة: بل الراتبة ، وقيل : مطلق الصالة ، وقيل : فقيل - فيها ال يكرب جزًما ، وحمل العلة هو الصالة واختلفوا 

  : مثال رابع 
  .ويف املسألة خالف شهري. 1]وال جزء علة[خروج احلدث هو املوجب للطهارة بشرط القيام للصالة ؛ فليس القيام علة 

 آية النجوى وذكر أن الشيخ أبا املوجب دخول الوقت ، وصحح الوالد يف تفسريه يف صورة اادلة يف: قال بعضهم 
  .إنه ظاهر املذهب: حامد قال 

  .املوجب أحد األمرين من احلدث ودخول الوقت: وقال آخرون 
  ".انتهى"ليس يظهر هلذا االختالف تأثري يف األحكام ؛ ولكن املقصود نفس علة احلكم : قال صاحب التتمة 

وبناء اخلالف . ه قبل دخول الوقت فريضة الوقت فاألصح الصحةبل للخالف فوائد ؛ منها إذا نوى بدخول: وفيه نظر 
  .بالوقت فال: صح بنية الفريضة ، وإن قلنا . وجب باحلدث. على هذا األصل متجه ، إن قلنا

ألجل ترك الوضوء  - فهل حيكم بعصيانه" إنه يعصي: "إذا مات بعد وجوب الصالة وقبل فعلها يف الوقت وقلنا : ومنها 
  أو من أول الوقت ؟ من حني احلدث

_________  
  ".ب"سقط من  1
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  األشباه والنظائر
  مدخل

  .كما ذكره ابن الرفعة  -نبه عليهما بعض الشارحني  1]وهاتان الفائدتان[
يصح وصفه باألداء والقضاء كالصالة فيقع عبد خروج "إذا قلنا جيب بدخول الوقت  - ما نبه عليه ابن الرفعة: ومنها 

  .الوقت قضاء
إن أوجبنا الطهارة باحلديث : اخلالف يف مثن ماء االغتسال من اجلنابة هل جيب على الزوج ؟ ميكن أن يقال : ومنها 

  .وجبت عليه ، لكونه سببه ، أو بدخول الوقت فال
  إذا صب املاء بعد دخول الوقت وصلى بالتيمم فهل جيب عليه القضاء ؟: ومنها 



  .وقت وجب أو بالقيام إىل الصالة فال ؛ وإمنا ذكرت هاتني الصورتني ملساواما ملا قبلهماجيب بدخول ال: إن قلنا 
ويف بناء كل من الصور نظر ، إذا من أوجبه باحلدث جعل دخول الوقت شرطًا وكذا من أوجبه بالقيام جعل احلدث 

  .شرطًا وغذا اشرتط أحدمها يف اآلخر مل يتجه البناء
جيب باحلدث جيب : وقلنا - ة اخلامسة لو صح البناء القتضى أنه إذا صبه قبل دخول الوقت ويوضح هذا أنه يف الصور 

  .القضاء وال قائل به فيما أحسب
وهذا اخلالف يف الطهارة جيب مبا إذا جاز يف غسل احلائض ؟ أجيب خبروج الدم ؟ وعليه العراقيون من أصحابنا ، أم 

  .عند االنقطاع فيكون االنقطاع شرطًا ؟ وهو التحقيق بإنقطاعه ؟ وعليه اخلرسانيون ، أم باخلروج
  .ويف الثاين الذي قال به اخلراسانيون نظر ؛ فإن االنقطاع ال يناسب وجوب الغسل ، فلعل شرط العلة اشتبه ا

قلنا  هلذا اخلالف فائدة حسنة ، هي إذا استشهدت احلائض يف قتال الكفار فإن: قال الوالد رمحه اهللا يف كتاب اجلنائز 
  .باالنقطاع مل تغسل ، أو باخلروج ففيه الوجهان فيغسل اجلنب الشهيد

فلها أن تغتسل . إن احلائض تقرأ القرآن: إذا أجنبت احلائض وقلنا بالقول الضعيف : وذكر صاحب العدة فائدة أخرى 
حليض ، كمن أحدث بنوم مث شرع يف من اجلنابة الستباحة قراءة القرآن وإن قلنا باخلروج فال ميكن ارتفاع اجلنابة وبقاء ا

  .البول وتوضأ يف حال بوله عند النوم ال يصح
_________  

  .وهذان الفائدان" ب"يف  1
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  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

  : أما بعد تعيني العلة أو قبلها  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك
  مثاله يف األصول: األول 

  .رفع حكم امع عليه باطل ، ومن جيوز إحداث ثالث يدعي أنه غري رافع ، ومن مينعه يدعي أنه رافع
  .فلو اتفقوا على أنه رافع التفقوا على بطالنه أو على أنه غري رافع التفقوا على جوازه

واإلمجاع واخلالف يف بيع الغائب ناشئ عن أنه غرر أو " ي عن بيع الغرر" البيع ، حلديث الغرر جمتنب يف: ويف الفقه 
  .اليعود ذلك إىل اخلالف يف معىن الغرر

الغرر : وقال صاحب البحر " متضادين األغلب منهما أخوفهما"بني جائزين  1]تردد[إنه ما : وقد قال صاحب احلاوي 
  ".أحدمها صاحبه ، أما إذا رجحت السالمة مل يكن غررًاال يرجح "بني جائزين  2]تردد[ما 

فهو كاملرئي - 5]التواتر[خبرب -األوصاف  4]منضبط[كان   3]إن[أن املبيع " اإلبانة"ومن الغريب وجه حكاه الفوراين يف 
  .6]الغائب[، وال خيرج على قول 



  ذا بعد العاطف قبل جميء" إن"أنه ال خيرب بصري أن يرفع اسم  7]البحر[ويف 
_________  

  .يردد" ب"يف  1
  .يردد" ب"يف  2
  ".لو" "ب"يف  3
  .مضبوط" ب"يف  4
  ".ب"سقط يف  5
  .للغائب" ب"يف  6
  .النحو" ب"يف  7
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  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

  .على معمول واحد ، وهو اخلرب" االبتداء"و" أن"ومها - قائمان لئال يتوارد عامالن  أن زيًدا وعمرًا: اخلرب حنو 
  .شيًئا" إن"وأخواا ، ومل تعمل فيه " إن"وال مينعه كويف ؛ ألم يرون اخلرب مرفوًعا ، مبا كان مرفوًعا به قبل دخول 

وما من علم . غري مرفوع ا ال تفقوا على جتويزها فلو اتفقوا على أنه مرفوع بأن التفقوا على منع املسألة ، أو على أنه
  .ما ال ينحصر لكثرته 2]األمثلة[هذه  1]نظائر[من العلوم إال وفيه 

  .أن يكون قبل االتفاق على عني العلة وهو ضربان: الثاين 
يف أمر كلي  3]أما[أن حيصل الرتدد قبل البحث عن العلة رأًسا ، ويكون منشأ الرتدد يف قرب الفرع من األصل : أحدمها 

  أو شبه معنوي أو صوري كنظرنا يف أن اخلنزير هل يلتحق سؤره بالكلب قبل البحث عن العلة ؟
  .وهذا الضرب صنفان

  .ويتسارع إليه الفهم من غري تأمل كإحلاق األمة بالعبد يف السراية 5]الذهن[فيندره  4]جلًبا[ما يكون : أحدمها 
  .يضيق جمال النظر ، ورمبا قامت يف بعض الصور إشارات ال تنهض ا العباراتوهنا . أن يكون خفًيا: وثانيهما 

  :  6]الضرب الثاين[
تعيني العلة وضبط الوصف ، كالنظر يف املاء املستعمل يف احلدث هل مينع التوضؤ به ؛ ألنه  7]بني[أن يثور اخلالف 

ي به فرض ، أو انتقل املنع إليه فال يلتحق به املستعمل أديت به عبادة فيحلق به املستعمل يف جتديد الوضوء ، أو ألنه أد
  .يف التجديد

  .منه الكثري ، وسنذكر عقيبه من مسائل اخلالف ونظريه 8"تقدم"وقس على هذا ؛ فإنه كثري 
_________  



  .من نظائر" ب"يف  1
  ".ب"سقط من  2
  .إال" ب"يف  3
  .كلًيا" ب"يف  4
  ".ب"سقط من  5
  ".ب"سقط من  6
  .من "ب"يف  7
  ".ب"يعدم يف  8
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  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

  : مأخذ 
ال رابطة بني اإلمام واملأموم ، وكل منهما يصلي لنفسه ؛ فال يلزم من فساد صالته فساد صالة صاحبه ، : قال علماؤنا 

  .1حتها وإمنا صحة كل منهما وفساده بفعله ال بفعل غريهوال من صحة ص
" يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وهلم ، وإن أخطئوا فلكم وعليهم"$واستدلوا على ذلك بقوله صلى اهللا عليه وسلم 

من ذلك  2]انتقض[من أم الناس فأصاب الوقت وأمت الصالة فله وهلم من : "أخرجه البخاري ويف ابن ماجه والبيهقي 
  .شيًئا فعليه وال عليهم

  .بينهما رابطة ؛ فكل خلل حصل يف صالة اإلمام يسري غلى صالة املأموم ألنه فرع عليه: "حنيفة  3وقال أبو
، وال حجة هلم فيه إذا ال يلزم من كونه ضامًنا أن تفسد صالة " اإلمام ضامن: "بقوله صلى اهللا عليه وسلم  4]واحتج[

اإلمام ضامن ، فإن أحسن فله "سيما وقد فسر الضامن خبالف هذا ؛ فإن يف ابن ماجه  ، ال 5]صالته[املأموم بفساد 
يسري النقص إيل املأموم عند عدم العذر ال مع العذر : وأمحد  7]مالك[وقال  6"وهلم وإن أساء يعين فعليه وال عليهم

  .هذا توسط بني املذهبني معذورًا يف االقتداء وزعًما أن 9]اإلمام[اعتقد اإلمتام طهارته كان  8]فإذا[
بانتفاء الرابطة انتفاء العالقة رأًسا ؛ فإن بينهما عالقة بال  10]نعين[ال بد من حترير املذهب ؛ فإنه غري منصوص وال 

شك وإخنما نعين بالرابطة أنه ال يلزم من فساد واحدة أو كوا مؤداة فساد األخرى وال كوا مؤداة ؛ بل قد تكون 
تعليق املأموم صالة بصالة اإلمام وربطها به بل إبعاد الصالة عن  11]عندنا ليس[، وسر اجلماعة  صحيحة أو مقضية

، باإلمجاع وشيوع أمر الدين ، وبعث اهلمم على إقامة هذا الفرض ، فإن اهلمم تنبعث باملشاركة وحتصيل  12]السهر[
  يدعو إليه اإلمجاع من 13]وما[أجر اجلماعة ، 

_________  



  .وال من "ب"يف  1
  .نقص" ب"يف  2
  .زيادة أبو" ب"يف  3
  .واحتج" ب"يف  4
  .صالة" ب"يف  5
  .زيادة وال عليهم" ب"يف  6
  .ملك" ب"يف  7
  .فإذا" ب"يف  8
  .اإلمام" ب"يف  9

  .يعين" ب"يف  10
  .عندنا ليس" ب"يف  11
  .الرتق" ب"يف  12
  ".ب"سقط يف  13
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  األشباه والنظائر
  ف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلهااخلال

  .حضور القلب ، الرتباط فعل املأموم بفعل اإلمام
  : خالفًا أليب حنيفة فإنه قال 

  .وعمًال ، وهي كاملندرجة يف ضمن صالة اإلمام 1]أداء[صحة وفساًدا ال . مأخذ صالة املأموم تابعة لصالة اإلمام
  : يف مسائل " اخلالف"ختالفًا يف هذا املأخذ وقد أنشأ ا

  .أن القدوة ال تسقط قراءة الفاحتة عن املأموم: ومنها 
أن اختالف نية اإلمام واملأموم ال متنع القدورة مع التساوي يف األفعال حىت جيوز اقتداء املفرتض باملتنفل ، : ومنها 

  .2]وبالعكس[والقاضي باملؤدي واملتم بالقاصر ، 
وقوف املرأة جبنب اإلمام ال يفسد صالا ، وعند أيب حنيفة تنعقد مث تفسد صالة اإلمام مث تفسد صالا :  ومنها

  .وصالة املقتدين
وقال أبو : إذا أرتج على اإلمام يف القراءة ورد عليه املأموم قاصًدا الرد فقط بطلت صالة املأموم دون اإلمام : ومنها 
  ".ال تبطل صالة واحد منهما"وقال أمحد " تبطل صالما مجيًعا"حنيفة 
ألنه ألزمه حتمل " تبطل صالما مجيًعا: "إذا اقتدى قارئ بأمي بطلت صالة القارئس وحده ، وقال أبو حنيفة : ومنها 



وجد القراءة وليس أهًال فكأنه ترك ركًنا ، وبالغ بعضهم فقال لو وجد األمي قارئًا يقتدي به مل جتز صالته منفرًدا ؛ ألنه 
  .من يتحمل عنه

واحلنفية أوجبوها بناء على قاعدة . إذا بان بعد فراغ الصالة كون اإلمام جنًبا أو ذا جناسة خفية مل جتب اإلعادة: ومنها 
إذا بان كونه كافرًا أو امرأة : االندراج وتنزيل حدث اإلمام تنزيل حدث املأموم ، مث ادعوا أنا نقضنا قاعدتنا ؛ حيث قلنا 

  .عادةوجبت اإل
  .وبينهم يف غري 3إن دعواكم إن كل مصلى يصلي لنفسه وال ارتباط بني اإلمام: فقالوا 

_________  
  .األداء" ب"يف  1
  .وبالعارس" ب"يف  2
  .زيادة واملأموم" ب"يف  3
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  األشباه والنظائر
  قبلها اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو

فإمنا بطلت صالة القوم لتقصريهم  - ال خيفى حاهلا- بأن الكفر واألنوثة كالنجاسة الظاهرة : اجلمعة وأجاب علماؤنا 
يكون للكافر واملرأة عالمة يتميزان ا ؛ فإن فرض انتفاء العالمة فهو نادر ال حكم له ؛  1وتفريطهم ، إذا الغالب

إمامه مما يغلب ظهوره ؛ فإذا مل يتعرف وصلى كان التفريط من قبله ؛  يعرف حال 3]أن[من حق املأموم  2]فكان[
  .فكان كمن اقتدى مبن يعمله حمدثًا أو امرأة

وهو ما - أن يتبني حال الكفر إذا كان الكافر معلًنا فإن كان مسترتًا مل تبطل ، إذا ال تفريط  4]يلتزم[وهذا جواب من 
  .صححه الرافعي

  .ا اهللا أن خمفي الكفر كمعلنه وجيب اإلعادة فيهما وهو املعزو إىل النصوصحح النووي والوالد رمحهم
  .أن الكافر ليس من أهل الصالة خبالف املؤمن احملدث فإنه من أهلها على اجلملة: وعلى هذا فاجلواب 

  .ال جتب اإلعادة وإن بان معلًنا بكفره ، وهذا فيه وفاء بالقاعدة فال سؤال عليه: وقال املزين 
هنا إمنا هو لبطالن -فبطالن الصالة  5]تناقض[ض اخلصوم أيًضا مبا إذا علم حدث اإلمام قبل االقتداء به وهذا واعرت 

  .النية ؛ فإنه علم أن اإلمام العب وإتباع الالعب لعب حقيقة ، فبطلت نية الصالة
  .فإن نيته ال تبطل ، وهو مصل لنفسه كما بيناه. خبالف ما إذا ظنه يصلي حقيقة

نكر أن بينه وبني اإلمام عالقة لكنها ال تنتهي إىل احلد الذي قالوه ومن مث ال يلحق املأموم سهو اإلمام إذا كان وال ن
  .الرابطة 6أما ثانًيا فللعالقة ، وأما أوًال فلعدم. حمدثًا ويلحقه إذا كان غري حمدث

  على ما-طلًقا لو ظن املسافر إمامه مسافرًا فبان مقيًما عد ما لزمه اإلمتام م: ومنها 



_________  
  .زيادة أن" ب"يف  1
  .زيادة من حق" ب"يف  2
  ".ب"سقط من  3
  .يلزم" ب"يف  4
  .ساقط" ب"يف  5
  .فانعدم" ب"يف  6
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  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

يف نفس األمر حمدثًا وبناء على أصلنا  - لكونه صلى خلف مقيم وال مباالة بكونه-  2]رمحه اهللا[الوالد  1]اإلمام[رجحه 
  .ال نعلم حدثه 3]مبحدث[يف صحة القدوة 
مل يسبق تبني اإلقامة ؛ بل سبق تبني احلدث أو بانا مًعا مل يلزمه اإلمتام ، ألنه يف الظاهر مسافر ويف  4ورجح النووي أنه

  .5]حلدثه[لعدم صحة القدوة الباطن غري إمام ، 
كذا علل به وال خيفي منعه ؛ ألن احملدث الذي ليس بإمام هو املعروف حدثه فمن مث جنح الوالد إىل خمالفة النووي يف 

  .هذا الرتجيح
  : مسألة 

  ".يف الزكاة معىن املواساة ومعىن العبادة تبع له-املغلب عند الشافعي رضي اهللا عنه "
مالية وجبت للفقراء على األغنياء فجانب الفقراء وهم املعطون هم املقصود بالذات سًدا خللتهم ،  ومعىن هذا أا مؤنة

  .وجانب األغنياء مغلوب
املغلب فيها معىن العبادة واملواساة تبع ، وجانب األغنياء غالب ، وهو املقصود بالذات رياضة : وقال أبو حنيفة رمحه اهللا 

  .رها كثرته إىل ما ال ينبغيللنفس ، لئال تطغى باملال وجت
إجزاء القيمة يف الزكاة ؛ ألنه إذا غلب جانب الفقري فسد خلته واقع  6]رضي اهللا عنه[قضية أصل الشافعي : فإن قلت 

  .بالقيمة
ال يلزم من تغليب جانب الفقري إمهال جانب املالك ، بل هو منظور إليه أيًضا لتطهري ماله ؛ وذلك إمنا يكون : قلت 

  .العني بإخراج
  .يف هذا األصل تبعنا فيه اخلالفني-واعلم أن ما ذكرناه من خالف بني اإلمامني 

إا خترج من كالم أصحابنا يف أن الزكاة عبادة حمضة أو مواساة أو : يف املسألة أوجًها وقال : وقد حكى الوالد رمحه اهللا 



  .فيها شائبة من هذا وشائبة من هذا تركبت منهما
_________  

  .زيادة اإلمام" ب" يف 1
  ".ب"سقط يف  2
  .حمدث" ب"يف  3
  .زيادة أن" ب"يف  4
  .حلدثه" ب"يف  5
  ".ب"سقط من  6
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  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

  .وعن احلنفية أا عبادة حمضة ، وبنوا عليه الزكاة يف مال الصيبواملشهور عن مذهبنا أا إما مواساة وإما مركبة : قال 
كوا عبادة وأطنب يف ذلك مع تضعيفه قول من نفي زكاة الصيب وقطعه بأن احلق   1]على[رمحه اهللا - مث نص الوالد 
  .كالم الوالد  2]نلخص[وحنن جنري مع اخلالفيني على ما قرروه ، مث . وجوب الزكاة

  .ل بني اإلمامني يتخرج عليه مسائلوهذا أص 3]فنقول[
  .جيب عندنا الزكاة يف مال الصيب وانون كنفقة القريب وسائر املؤن: منها 

  .ال جيب ألنه ليس من أهل إجياب العبادة وال خيشى وقوعه يف حمذور لعدم التكليف: وعندهم 
  : وحنن ننازعه يف مقامات ثالثة 

ليس أهًال هلا ؛ بل هو أهل وينبغي أن ميرن عليها ، لئال يدمن على خالفها فيجره  أا عبادة وألن الصيب" له"تفال نسلم 
  .عند التكليف إىل ما ال ينبغي ومن مث أمرناه بالصالة والصوم- 

  .واملسألة حترر يف اخلالفيات- وجبت عليه بل إمنا جتب يف ماله : مث بتقدير تسليم املقامني ال نقول 
  .ألنه متعلق حاجة املالك ، وال مواساة مع احلاجة-حللي املباح يف أصح القولني ال جتب الزكاة يف ا: ومنها 

وعندهم جتب ؛ ألن حاجة التحلي ال متنع من الوقوع يف الطغيان والقول املوافق له ليس مأخذه ومأخذهم بل مأخذه أن 
  .احلاجة إىل التحلي ال ينظر إىل مثلها الشارع

  .غصوب والضال والدين على مماطل على أصح القولني بعد عود املالجتب الزكاة يف املال امل: ومنها 
  .ال جتب ألن هذا املال ال يصلح سبًبا للطغيان ؛ ألنه ليس يف يده: وقالوا 

_________  
  ".ب"سقط من  1



  .يلخص" ب"يف  2
  .يقول" ب"يف  3
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  األشباه والنظائر
  ا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلهااخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهل

  .جتب الزكاة على املديون على األصح ، الستغنائه مبا يف يده وتعلق الدين بذمته: ومنها 
  .ال جتب ؛ لكونه مقهورًا بالدين ممتنًعا عن الطغيان: وقالوا 
  .ال تسقط الزكاة باملوت ؛ بل خترج من الرتكة: ومنها 
  .حصول االبتالء يف حقه بوقوع العقابال تؤخذ ، المتناع : وقالوا 
عشرين من  2]خلط[حىت لو  1]املسالكني كمالك واحد واملالني كمال واحد[أن اخللطة مؤثرة يف الزكاة فتجعل : ومنها 

  .الغنم بعشرين وجبت عليهما شاة ، ألن هذا نصاب ، والنظر إىل املال دون املالك
  .الشخص املتعبؤد فال بد أن يكون غنًيا بنصاب تامال جتب ألا عبادة والركن فيها : وعندهم 

  .أكثر مسائل اخلالف يف باب الزكاة: ومنها 
قدمنا أ ، الوالد رمحه اهللا نازع يف كون الزكاة غري عبادة وقد أطنب يف ذلك ، وأىب أن يسلم للخالفيني ما نقلوه : تنبيه 

اة الصيب إىل أن أخرجوا الزكاة عن العبادة وفسروا العبادة مبا لقد أجلأم املبالغة يف البحث يف زك: عن الشافعية وقال 
منهم خرج من  4]بسبب[من حيث كوم عبيًدا مملوكني له وهورب هلم ، ال ألمر آخر ، وال  3]عادة[يتعبد اهللا به 

لتعاذير وغري ذلك ذلك سائر الواجبات اليت بالتزامهم فكالثمن واألجرة واملهر وغري ذلك ، واليت بسبب منهم كاحلدود وا
واليت لوصله بينهم وبني العباد كنفقة األقارب ، وجعلوا الزكاة من هذا القبيل ألا وجبت للفقراء على األغنياء ألخوة 

وإن . الدين ، وهي قرابة عامة ، كما وجبت نفقة الوالدين الفقريين العاجزين على الولد الغين باإلمجاع ، للقرابة اخلاصة
ان يف أن األول ال يثبت حمرمية وال عتًقا وأن الثانية ال توجب استقرار النفقة يف الذمة ، لتجدها حبسب افرتقت القرابت

؛ ألا لغري معني أو على غري معني ، فدعت احلاجة إىل  5]األوىل[احلاجة يوًما بيوم وال تتقرر بنصاب وال حول خبالف 
  .استقرارها وتقديرها
_________  

  .كمال واحد واملالكني كمال واحداملالكني  " ب"يف  1
  .خلطا" ب"يف  2
  .عبادة" ب"يف  3
  .سبب" ب"يف  4



  .األول" ب"يف  5
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  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

يف قلوم - عن حيز العبادات واهللا تعاىل يتعبد عباده مبا يشاء وهذا كله صحيح لكنه ال خيرج الزكاة : قال الوالد رمحه اهللا 
يف قلوم باإلميان ، ويف أبدام باألقوال واألعمال كذلك تعبدهم يف أمواهلم بالزكاة  1]تعبدهم[كما   -وأبدام وأمواهلم

  .وأطال يف ذلك- 
مع ذلك حق املال وأن معناها القدر -وأا  وغريه مما يدل على أا عبادة ،" بين اإلسالم على مخس: "وتقرير حديث 

املفروض يف املال ال إخراج ذلك القدر ، وأن حقيقة األمر اإلجيايب موجود يف حق الصيب وأن ختلفه حقيقة الوجوب لعدم 
  .إجياب الزكاة 2"يف"قبول احملل وأن الصيب مساٍو للبالغ يف املقصود 
صيب وعقد بابًا كبريًا مجع فيه األدلة على ذلك من الكتاب والسنة والقياس وتوصل بذلك كله إىل تقرير الوجوب يف مال ال

  .وهو تصنيفه الكبري يف زكاة أموال الصيب" النظر اجللي يف زكاة الصيب"وأطاب ذكره يف كتاب 
  : مأخذ 

وي يف معيار الشرع علة ربوية األشياء األربعة املنصوصة عندنا الطعم وحده ، واجلنسية حمل لتحرمي الربا ، وعدم التسا
  .شرط ، واملعمول فساد العقد

  ".بوجوب فساد العقد - مع انعدام التساوي- الطعم يف اجلنس الواحد : "وكان الشارع يقول : قال القاضي احلسني 
  .أن اجلنس هو العلة والطعم شرط: من أصحابنا -وزعم األودين 

  .هصرح به القاضي احلسني وغريه فأحفظ-هذا حترير النقل عنه 
  : مأخذ 

األصل عندنا أن كال من الثمن واملثمن مقصود بنفسه ومتعلق قصد البائع بالثمن كمتعلق قصد املشرتي بالثمن ، وخالف 
  .يف ذلك أبو حنيفة ومالك وأمحد يف رواية عنه وعلى املأخذ تتخرج مسألة النقود

  .فعندنا أا تتعني بالتعيني
  ".ال تتعني: "وقالوا 

  .التعيني يف الوديعة والغصب والوصية واإلرث والصداق والوكاة وأن النقد إذا كان حلًيا تعنيعلى  3]ووافقوا[
_________  

  .ينعقد" ب"يف  1
  .من" ب"يف  2



  .وزعم" ب"يف  3
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  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

أن يعطي غري ما عني يف العقد ، ومىت تلف قبل القبض انفسخ العقد ، وإذا خرج مستحًقا  1أنه ليس له: لتعيني وفائدة ا
  .بأن بطالن العقد

وحيث استحق الرجوع مبقابلة أو رد بعيب وغريمها جيب رد تلك العني إن كانت قائمة ، ومل يكن له أن يرد بدهلا ؛ سواء  
  .صرح به الشيخ أبو حامد وغريه. وسواء كان قبل التفرق أو بعدهكان العيب بكل املبيع أو بعضه 

به النصاب من  2]ويعمل[وفيه وجه عن صاحب التقريب وأنه جيوز قبل التفرق أخذ البدل ، ويرجع يف عينه عند الفلس 
  .حني ملكه ، ويرتتب عليها أحكام امللك

جود املغصوب تردد الشيخ أبو حممد يف أنه هل جيوز للمالك وإذا كانت الدراهم املبذولة للحيلولة يف الغضب باقية بعد و 
  .واألقوى أن ال جيوز: إمساكها وغرامة مثلها ؟ قال النووي وتبعه الوالد 

  .وال وجه للجواز إال أن النقود ال تتعني وليس هو مذهبنا: قلت 
  .ري نقدوإذا كاتب عبده على نقد للغري فسدت الكتابة ، كما إذا كاتبه على مال الغري غ

  .ذكره عنه الرافعي يف باب الكتابة-وفرق أبو حنيفة بناء على أصله يف أن النقد ال يتعني بالتعيني 
  هو أم باب الربا: مأخذ 

  ".التحرمي" - جبنسها أو مبا يشاركها يف علة الربا-األصل يف بيع الربوبات 
احتاد [شرط املساواة واحللول والتقابض عند فمستثىن من قاعدة التحرمي مقتطع من أصله مقيد ب: وحيث ثبت جوازه 

  .عند اختالفها 3]اجلنس وبشرط احللول والتقابض
ال تبيعوا : "وهذا األصل مستفاد من قوله صلى اهللا عليه وسلم " فكل ربويني على التحرمي إال ما قام الدليل على إباحته"

هذا حديث أيب سعيد عند مسلم رمحه اهللا ، " سواء بسواءإال وزنًا بوزن مثًال مبثل : "احلديث إىل قوله " الذهب بالذهب
  ويف حديث عبادة مسعت رسول اهللا

_________  
  ".ب"زيادة له يف  1
  .يتكمل" ب"يف  2
  ".ب"سقط من  3
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  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

" إال سواء بسواء عيًنا بعني فمن زاد فقد أرىب: "عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب احلديث إىل قوله صلى اهللا 
  .لفظ مسلم أيًضا

مث استثىن بالنهي ، نعم ما ال  1]املبايعات[ووجه االستدالل أنه صلى اهللا عليه وسلم صدر بالنهي فانسحب على مجيع 
  .ثىن منه أبًدافتمسك باملست 2يتحقق خروجه باملستثىن

  .يف كل مشكوك يف خروجه
  .وقال أبو حنيفة األصل احلل الندراجه يف مجلة البيع وزعم أن املقصود من احلديث آخره وإن صدر أوله بالنهي

  .ما مل يتحقق التحرمي ، عكس ما نعمله حنن -أخذ بأصل البياعات وبآخر الكالم- فهو يتمسك باحلل 
  .وهو حتليل البيع - وهو األصل البعيد -وهو حترمي الربا- قريب وال خيفي أنا متسكنا باألصل ال

وفائدة اخلالف تظهر يف مسائل القول اجلامع فيها ما عرفناك يف أنا حنكم يف مظان االشتباه ويعارض املأخذ بالتحرمي 
ضلة فال جيوز بيع حفنة هي قاعدة من قواعد الربا أن نقول اجلهل باملماثلة كحقيقة املفا: وهو حيكم باحلل ؛ منها مسألة 

  .وحنو ذلك 3"جبوزتني وال بطيخة ببطيختني"حبفنتني وال جوزة 
  .أنا نشرتط التقايض يف بيع الطعام بالطعام وسواء اختذ اجلنس أو اختلف ؛ ألن اجلواز إمنا يثبت بشروط: ومنها 
ه ، والعرف يقضي بأن ذلك إمنا يكون يف التقابض املدلول عليه بقوله صلى اهللا عليه وسلم يًدا بيد وهو صريح في: منها 

  .يًدا بيد على احللول املنايف للتساوي" رمحه اهللا"الس ومحل أبو حنيفة 
  .وقوله عيًنا بعني على التأكيد والتكرير زاعًما أن القياس اجللي يؤيده وهو أن أصل البيع اجلواز

_________  
  .البياعات" ب"يف  1
  .ثىنزيادة فتمسك باملست" ب"يف  2
  .سقط" ب"يف  3
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  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

بيع الرطب بالتمر باطل ألن التحرمي الثابت باحلديث ال يرتفع إال عند حتقق شرط اإلباحة ؛ فمىت مل نعلم وجود : ومنها 
تصح املساواة يف الكيل وهو باطل بيع احلنطة : ن وهو غري متحقق الوجود هنا ، وقال أبو حنيفة الشرط حكمنا بالبطال



  .بالدقيق والسويق وبيع احلنطة املقلية بالنية أو املقلية
  .إذا باع مد عجوة ودرهم مبدي عجوة ونظائرها ال تصح خالفًا هلم: ومنها 
  .اثلة وهي كبيع السمسم بالدهن وقالوا صحيحبيع اللحم باحليوان باطل للجهالة باملم: ومنها 
  : مأخذ 

ال معىن النعقاد العقود إال بثبوت أحكامها اليت وضعت هلا ؛ فإذا انعقد البيع باإلجياب والقبول مل يكن معناه إال حصول 
حنيفة امللك ألنه سبب منصوب للملك وال سبيل إىل قطع املسبب عن السبب ما أمكن وال ضرورة إليه ، وذهب أبو 

  : رضي اهللا عنه إىل أن اإلجياب والقبول له حكمان 
  .االنعقاد ، وهو مقرتن ما ومعناه الرتباط احلاصل بني اخلطاب واجلواب: أحدمها 
زوال امللك وهو حكم منفصل عن االنعقاد حمتًجا بأن االنعقاد يف نفسه معقول على جترده كاهلبة قبل القبض : والثاين 

يتأثر احملل ا وال معىن النعقادها إال تعلق اإلجياب بالقبول على ج اخلطاب واجلواب وانتهاض ذلك فإا منعقدة ومل 
وإذا ثبت أما حكمان منفصالن فال يعترب يف االنعقاد إال أهلية اخلطاب واجلواب : سبًبا للملك إذا وجد شرطه ، قال 

ابًال حلكمهما ثبت االنعقاد ، وأما زوال امللك فينبغي على ؛ فمىت صدر اإلجياب والقبول من أصلهما وصادفًا حمًال ق
الوالية على احملل ، والضابط عندهم أن كل عقد له جميز حالة وقوعه ينعقد موقوفًا على إجازته وخيرج على هذا إذا طلق 

؛ فإنه ال ينعقد لعدم ارب الويل امرأة الصيب موقوفًا على إجارته بعد بلوغه أو طلق الصيب موقوفًا على إجارته بعد البلوغ 
حالة العقد ؛ إذا عرفت هذا يتبني لك أن البيع سبب إفادة امللك باإلمجاع ، أما عندنا فواضح وأما عندهم فألم ال 

ينكرون سببيته بل يقولون هو سبب مللك مرتاخ ال مللك ناجز والناجز االنعقاد فقط ومن مث قال الغزايل يف الوسيط 
كونه يعين البيع إلفادة امللك وهو من عقد الوسيط اليت ذهل عنها كثريون وقالوا كيف قال سبًبا إلفادة   أمجعت األمة على

امللك ومل يقل مفيًدا للملك مث أجاب منهم جميبون بأنه احرتز عن البيع يف مدة اخليار ؛ فإن امللك ال ينتقل إال بانقضاء 
  اخليار
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  األشباه والنظائر
  الف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلهااخل

على قول فلم يكن البيع مفيًدا مللك بل سبًبا لإلفادة وهذا ما جرى عليه ابن الرفعة وجهان على وجه آخر فقال قوله 
ه أن امللك ال ينتقل إال بانقضاء أمجعت األمة على كونه سبًبا إلفادة امللك ال يرد عليه أحد قويل الشافعي رضي اهللا عن

اخليار ألنا على هذا القول نقول االنتقال سببان البيع وانقضاء اخليار ، وعلى خالفه نقول ليس إال على سبب واحد وهو 
  .البيع ، انتهى

ا على كونه سبًبا وأقول إمنا ادعى الغزايل إمجاع األمة ومل يدع وفاق املذهب حىت حياول رد هذا القول إليه وإمنا قال أمجعو 
ومل يقل مفيًدا ليخرج من خالف أيب حنيفة رضي اهللا عنه الذي حكاه هو وغريه يف اخلالفيات من أن البيع يف مدة اخليار 



ال ينقل امللك وإن كان البيع سبًبا فأراد أن ينبه على أن شبيه البيع جممع عليها كما عرفناك مث عندنا املسبب متصل 
م كونه متصًال وهو قول لنا يف البيع يف مدة اخليار ؛ لكن ليس على منهج أصلهم بل على منهج بالسبب وعندهم ال يلز 

  : آخر وإذا تبني لك هذا األصل املنازع فيه بني اإلمامني ، فعليه مسائل 
  .تصرفات الصيب باطلة عندنا وعندهم تصح ، ويتوقف نفوذها على إجازة الويل: منها 

  .باطل على اجلديد وعندهم أنه منعقد موقوفًا على إجارة املالك وهو قول قدمي عندنابيع الفضويل فإنه : ومنها 
البيع يف مدة اخليار صحيح ناقل للملك على القول املنصوص يف اخلالف وهو الصحيح إذا انفرد املشرتي باخليار : ومنها 

الف على جادة مذهبك فإنك قطعت وعندهم منعقد غري ناقل للملك كما عرفت ؛ فإن قلت نزل يل مراتب هذا يف اخل
  .القول ببطالن تصرفات الصيب إال يف بيع االختيار على وجه ساقط وحكيت قوًال مرجوًحا قدميًا يف بيع الفضويل

وأما القول بأن امللك ال ينتقل يف زمن اخليار فقوي وهو الصحيح إذا انفرد البائع باخليار ، قلت أما القطع ببطالن 
ننازع احلنفية فيه يف مقامني فال يسلم هلم أن أهلية اخلطاب معه ، واجلواب موجودة ال باجلملة وال  تصرف الصيب فألنا

بالتفضيل وال أن االنعقاد معىن غري حصول امللك ، وأما الفضويل فإنا نسلم أن أهلية اخلطاب موجودة ولكن على اجلملة 
  .لبيع املقيدولكن دون هذا احملل املنع إذ ال والية له عليه ، وأما ا
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  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

باخليار فاألهلية موجودة مجلة وتفصيًال فال نزاع لنا معهم إال يف أنه هل االنعقاد معىن غري حصول امللك فإذا املنفرد 
  .ا األصل إمنا هو هذه املسألة وحدهابالرتتيب والتفريع على هذ

أما املسألتان األولتان فلهما أصل آخر وعند هذا أقول إن هذا األصل عندي يف موضع النظر النتفاضه باهلبة وبالقرض 
فإن املفرتض ال ميلك املال من القرض بعقد القرض بل إما بالقبض وهو األصح أو بالتصرف واملتهب ال ميلك بعقد اهلبة 

  .قبض وهذا هو األصح ، ويف قول بالقعد وهو جار على وفق هذا األصلبل بال
  : مأخذ 

األصل عندنا أن الفعل إذا طابق بظاهره الشرع حكم بصحته وال ينظر إىل التهمة يف األحكام لعدم انضباطها واألحكام 
لها ، وقال أبو حنيفة كل فعل تطرقت ببيع األسباب اجللية وال يوكل إىل املعاين اخلفية فاألصل إًذا الصحة حىت يثبت مقاب

التهمة إليه حكم بفساده لتعارض دليل الصحة والفساد ؛ فإذا األصل الفساد حىت يثبت مقابله ، وعلى هذا األصل 
  : مسائل 

إذا أقر مدين يف حال الصحة وبآخر يف حال املرض تساوي الغرميان وختاصما يف الرتكة ألن اإلقرار مشروع يف : منها 
تني ، وأبطل أبو حنيفة رمحه اهللا تارة إقرار املريض حمتجًبا بتعلق غرماء الصحة بعني املال وقدم تارة غرماء الصحة احلال

  .حمتًجا بأنه أقوى من حيث إنه صادق حال اإلطالق



ىل صادق حال احلجر فيكون فيه متهًما من حيث أن الشرع سلبه قدرة التربع فال يؤمن عدوله عن التربع إ: والثاين 
  .اإلقرار
  .إقرار املريض لوارثه صحيح عندنا على الصحيح خالفًا هلم: ومنها 
  .إقرار املريض لوارثه صحيح عندنا على الصحيح خالفًا هلم: ومنها 
أمان العبد احملجور عليه صحيح يف دار احلرب فيؤثرهم على املسلمني فإن نقض مبا إذا أعتق مث أسلم ، قالوا ملا : ومنها 

املوىل عنه بالعتق واختار املقام يف دار اإلسالم مع قدرته على العود إىل دار احلرب زالت التهمة فيه ؛ فإن نقض زالت يد 
  .عليهم ما إذا أذن له مواله يف األماه قالوا مل يأذن له مواله إال بعد أن يتبني منه أن العبد ال يؤثر الكفار على املسلمني

بة ، قطع الصمريي واملاوردي بأن القول قوهلا وال يكشف حاهلا ألا أعلم وال مباالة لو ادعت البكارة أو الثيو : ومنها 
  بتهمة إظهار شرف البكارة يف األول وال بتهمة دفع
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  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

ال املاوردي وال يسأل عن الوطء ، وال يشرط أن يكون هلا زوج ، وقال الشاشي يف هذا انظر ألن اإلجبار ، ويف الثاين ق
  .بكارا رمبا ذهبت بأصبعها فله إن يسأهلا وإن امها حلفها

وهو ما يغلب يف بادئ الرأي على أصلنا عن الشافعي رضي اهللا عنه أن من ادعت غيبة وليها ال يزوجها : ومنها 
يشهد شاهدان أنه ليس هلا ويل حاضر وأا خالية عن املوانع ومل ال يصح أن هذا على سبيل االستحباب  السلطان حىت

  .ال الوجوب
  : مأخذ 

حكم الرهن تعلق الدين بالعني مبعىن ضرورة املرن أحق بيعها واستيفاء دينه منها المبعىن احنصار حقوقها ويعرب عن هذا 
  .بأن حلقه تعلًقا بالعني

حلنفية حكمه إثبات يد املرن فتبقى العني مملوكة للراهن عيًنا وللمرن يًدا مث هي من حيث عينها خالصة للراهن وقالت ا
غري مثبوتة حبق الغري ويعربون عن هذا بأن موجبه ملك السيد على سبيل الدوام حًسا ؛ ألن الرهن احلبس فهم حيملونه 

لى احلبس الشرعي وهو منع املالك من التصرف وذهب مالك رمحه اهللا على احلبس احلسي وهو دوام اليد وحنن حنمله ع
 1]املخلوط[إىل مذهب أنا أراه وأناظر عليه ذلك عندهم ، كاهلالك حىت يتمكن الغاصب أن يعطيه قدر حقه من غري 

  .2]رضي اهللا عنه[القول باهلالك باطل بعيد من الشريعة وقواعد الشافعي : ال جرم قال الوالد رحه اهللا 
  .ونظريه جعل جارية االبن إذا أحبلها األب أم ولد له ولكن ذلك لقوة اإليالد وشبهة اإلعفاف واهللا تعاىل أعلم: قلت 

  : مسألة 
  .الغصب إثبات اليد على حق الغري عدوانًا: قال علماؤنا 



  .له لنفسهتفويت اليد املستحقة بإثبات يده عليه بعدوان أو تفويت مال الغري بتحصي: وقال احلنفية 
  .4]املالك[يف التسمية غري أنا نقول هلم شرطتم يف كون الغاصب غاصًبا بتفويت يد  3]ال مشاقة[وأعلم أن 

_________  
  .احملفوظ" ب"يف  1
  ".ب"ساقط من  2
  .األمشاقة" ب"يف  3
  .املالك" ب"يف  4
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  األشباه والنظائر
  هلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلهااخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصو 

يكون الغاصب غاصًبا ، ألنه مل  1]أن[يلزمكم " قلنا"ألن الضمان ضمان جرب ملا فات فال بد من التفويق : فإن قالوا 
وال قائل به ويلزمكم أن من سلب املالك قلنسوته واحتوت يده عليها ال  2]مالك[يفوت يد املالك وغن أثبت يده على 

  .لعدم استيالئه ويلزمكم أن املودع إذا جحد الوديعة ال يضمنها ؛ ألنه مل يفوت يد املالك ومل يقولوا بهيضمنها 
إذا عرفت هذا فمنهم من يعرب عن هذا األصل بأن اليد الناقلة غري معتربة يف وجوب الضمان العدواين عندنا ، بل يكفي 

  ".لزائد من النقل لتحقق صورة التعديا: "إثبات اليد بصفة التعدي خالفًا هلم فإم قالوا 
  : وعلى األصل مسائل 

 4]يد[املغصوب مضمونة لوجود حقيقة الغصب وهو إثبات اليد فإن الولد كان بصدد أن حيدث يف  3]زوائد: [منها 
املالك فحدث يف يد الغاصب بسبب غصبه السابق ، فكان منع احلصول يف يده كالقطع ولذلك وجب الضمان على 

  .ر بزوجته إذا امتنع حصول الرق يف الولد كما إذا قطعه ومن مث ضمن الولداملغرو 
  .وما كان ذلك إال ألنه تسبب إىل حصول الولد يف يده حيث أثبت يده على األم: قال علماؤنا 

  .حلرمذلك أمانة ، وينقض عليه بولد صيد ا 5]عند[ال يضمن الزيادة إال عند منع امللك منها ، وهو : وقال أبو حنيفة 
غصب العقار مقصور فإن قصر يد املالك عنه مع إثبات اليد عليه عدوانًا يوجد فيه فيوجب الضمان  6]أن: [ومنها 

  .املغصوب مضمون ، والعقار مغصوب فكان مضمونًا: ومن رشيق عبارات الغزايل 
واحتج بأن من جلس "الغصب  ال يتصور ألنه ال نتقل عن مكان وال يتحول وال بد من النقل لتمام: وقال أبو حنيفة 

  .غريه بغري إذنه ال يعد غاصًبا مع كونه مستولًيا 7بساط[على 
_________  

  .إال" ب"يف  1
  .مال" ب"يف  2



  ".ب"سقط من  3
  ".ب"سقط من  4
  .قبل" ب"يف  5
  .إذا" ب"يف  6
  .فراش" ب"يف  7
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  األشباه والنظائر
  لى أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلهااخلالف يف فروع بعد االتفاق ع

  .وإمنا ذلك ألنه مل ينتقل ومل حيول: قال 
  .وكذلك الداخل إىل دار غريه لينظر هل تصلح لسكناه: قال 

جيب الضمان بطريق آخر : ومن أصحابنا من وافقهم على أن غصب العقار ال يتصور ، وقال : قال أسعد املهيين 
من أخذ شربًا من األرض ظلًما فإنه يطوقه يوم القيامة من : "م لقوله صلى اهللا عليه وسلم وهذا ضعيف ومصاد: قلت 

  .غريه ضامن 1]بساط[متفق على صحته واألصح عندنا أن اجلالس على " سبع أرضني
 3"الءاالستي"هو بقصد  2]فإمنا[وعلى الوجه اآلخر فاجلواب أن املنقول بنقله خبالف ما ليس مبنقول ؛ فإن غصب مثله 

إىل دار لينظر هل تصلح له فإنه ال يكون غاصًبا لكن لو ادمت يف تلك احلال ففي الضمان  4]الداخل[وذا خرج 
  .ال: أصحهما " صاحب التتمة"حكامها الرافعي عن - وجهان 
  : مسألة 

يف شيء يعين ذا أن منافع املالية قائمة مبنافع األعيان كقيامها باألعيان وليس من قيام العرض بالعرض : قال علماؤنا 
  .األعيان أموال كاألعيان

بل املنافع أحق باسم األموال من األعيان ، إذ األعيان ال تسمى أمواًال إال الشتماهلا على املنافع ، أال ترى أا ال : قالوا 
  .يصح بيعها بدوا
فأشار إىل " اإلجارة صنف من البيع"ي رضي اهللا عنه املنافع منزلة منزلة األعيان واستدلوا بقول الشافع: ورمبا قال علماؤنا 

ومل يقل أا " صنف من البيع: "تباع ، وإىل أا مبنزلة العني وليست عيًنا بنفسها بقوله  5]بكوا[إعطائها حكم األعيان 
  .نفس البيع

  .ال مالية للمنافع: وقالت احلنفية 
  : وعلى األصل مسائل 

  .لفوات حتت اليد العادية خالفًا هلممنافع املغصوب تضمن با: منها 
  جيوز أن تكون منفعة احلر أو الدار صداقًا ، وقالوا ال جيوز حمتجني بقوله: ومنها 



_________  
  .فراش" ب"يف  1
  .إمنا" بط"يف  2
  .االستيالء" ب"يف  3
  .بالداخل" ب"يف  4
  .كوا" ب"يف  5

  399|  278: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  وع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلهااخلالف يف فر 

  .شرط يف اإلباحة االنتفاع باألموال ، واملنافع غري املال: قالوا  1}َوُأِحل َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكْم َأْن تـَْبتَـُغوا بَِأْمَواِلُكمْ {: تعاىل 
ألن منافع : إذا جعل بدل اخللع خالفًا هلم ، قالوا  2]وكذلك[يؤخذ الشقص الشقص بالشفعة بقيمة البضع ، : ومنها 

  .العضو ليست مبال
أن املعقود عليه يف اإلجارة املنفعة دون العني مث املنافع املعقود عليها متلك مقرتنة بالعقد وإن ترتب شيًئا فشيًئا : ومنها 

  .4]هذا هو الصحيح[
  .امتلك شيًئا فشيئً - وقالت احلنفية والشيخ أبو حامد منا 

  .وقاال أبو إسحاق املعقود عليه العني نفسها
أن األجرة متلك بنفس العقد يف األجرة املطلقة كالثمن يف بيع األعيان وعندهم متلك ساعة فساعة حبسب وجود : ومنها 
  .املنافع
  .أن إجارة املبتاع جائزة تنزيًال لبيع املنافع منزلة بيع األعيان: ومنها 

قالوا واستيفاء منفعة سابقة ممتنع ؛ فإن - ألن قبض املنافع إمنا متلك بالفعل وهو استيفاؤها : ال جيوز قالوا : وعندهم 
  .السكىن فعل ال يتبعض وكذلك اللبس خبالف بيع املنافع

  .أن اإلجارة ال تنفسخ مبوت املستأجر ألنه ملك املنافع بالعقد دفعة فتورث عنه: ومنها 
  .على الوجود وقد فات قبل امللكوعندهم تنفسخ ألن ملك املنافع مرتب 

ونقض عليهم علماؤنا مبن نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته فإن وارثه ميلك بالوراثة جبريان السبب من حال احلياة 
  .والسبب هنا هو العقد وقد جرى يف احلياة وموت املؤجر كموت املستأجر

_________  
  ".24"سورة النساء  1
  .كذا" ب"يف  2



  ".ب"سقط من  3
  ".ب"سقط من  4
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  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

  .املدة املستقبلة باطل عندنا من غري املستأجر للمدة احلاضرة املتصلة ا 1إجيار: ومنها 
  .سب جتدد املنافعألم ملا قدروا عقوًدا متجددة حب 2]صحيحة[وعندهم 

  .فإجيار املدة املستقبلة ال تضر ، ألنه مقتضى اإلجارة: قالوا 
  .خالفًا هلم بناء على األصل املذكور واهللا أعلم-بالسكىن إذا مات ورث عنه  3]املوصى له[أن : ومنها 

  : فائدة خنتم ا مسائل الغصب 
  ".إذا تعذر مثال ملغصوب املثلي وجبت القيمة"

قيمة املثل ال قيمة املغصوب ألنه الواجب عند التلف ويف : حب التنبيه والوالد ، وعليها محل كالم النووي وهي عند صا
  .وجه قيمة املغصوب ألنه الذي تلف على املالك وأجدين أميل إليه وهو الذي رجحه ابن الرفعة

  وهو أن املغصوب إذا كان مثلًيا ففيه ثالثة أشياء: أصل 
غصب صاًعا من الرب  4]كمن[ب متعلق به ما دام باقًيا ، وال يضر اختالف القيم بالنسبة إليه شخصه والوجو : أحدها 

  .معه إذا رده بعينه وقيمته درهم ؛ ألن اختالف السعر ليس إليه 5]زيادة[وقيمته درمهان يوم الغصب ال تلزم 
الواجب فلذلك وجب املثل عند نوعه وهو أهم من الشخص ، والوجوب يتعلق به عند التلف ألنه بعض : والثاين 
  .إمكانه

من النوع ، ولذلك وجبت القيمة عند أعواز املثل وهي عبارة عن " أعم"وهو " أعم من املالية"جنسه وهو : والثالث 
 من ها هنا تنبيه ألن الصحيح قيمة املثل ، وألن: ذكره الوالد رمحه اهللا وقال  -أو يف مثل العني-املالية احملفوظة يف العني 

  الصحيح اعتبار أقصى القيم من الغصب إىل اإلعواز والتأدية ، ولوجوب قيمة احليلولة عند بقاء
_________  

  .زيادة أن" ب"يف  1
  ".ب"سقط من  2
  ".ب"سقط من  3
  .فمن" ب"يف  4
  .بزيادة" ب"يف  5
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  األشباه والنظائر
  ا بعد تعيني العلة أو قبلهااخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أم

  .املغصوب وتعذره إىل غري ذلك من املسائل املتفرعة عن هذا األصل
  .ونعين ا قيمة الشيء" قيمة املثل: "قيمة املغصوب هي قيمة مثله ؛ أال ترانا نقول : فإن قلت 

تلفنا ها هنا يف الغصب وفائدة تظهر ؛ وإمنا اخ" قيمته ال قيمة مثله"ال وصواب العبارة إذا قومنا شيًئا أن نقول : قلت 
مث ذكر بعد ذلك بأوراق فيما إذا فقد املثل وظفر بالغاصب يف غري بلد التلف " هذا كالم الوالد رمحه اهللا"فيما بعد 

فيأخذ القيمة ، أما ألن املثلى لتلفه مؤنة على ما صححه الرافعي والنووي أو ألن قيمة تلك البلد تزيد على قيمة بلد 
أما إذا اجتمعا يف بلد التلف ففي ردها وساتردادها الوجهان - على ما ذهب إليه ابن الصباغ والوالد رمحهما اهللا  التلف

  .فيما لو غرم القيمة إلعواز املثل
 بأن عليه املثل وأخذ القيمة مع أنه جعل األظهر يف مسألة اإلعواز واملنع وأن الرافعي رمحه اهللا- يف الوجيز : وجزم الغزايل 

بل اخلالف يف املسألتني واحد باتفاق الناقلني فإما أن ختتار فيهما النفي أو اإلثبات وأن ابن الرفعة " هذا ال وجه له: قال 
يف حال تعذر املثل بناؤه على الواجب قيمة - لعل الغزايل الحظ يف إثبات اخلالف : وافقه نقًال وخالفه فيها فقال 

معىن وما حنن فيه  - بعد أخذها- لواجب قيمة املغصوب فال يكون لوجود املثل املغصوب أو قيمة املثل ، ورجع أن ا
  .إن له اسرتجاعها وبذل املثل: القيمة مأخوذة بدًال عن املثل اتفاقًا فلذلك قال 

  ".وهذا حبث دقيق فليتأمل ، فإن به يندفع اعرتاضي عنه: "قال ابن الرفعة 
إن القيمة يف احليلولة ، ويف األعوازمل يذكر أا : هنا قال " الوسيط"يف وما يتبني لك ذلك أن الغزايل : قال الوالد 

  .للحيلولة
  .إشارة إىل ما قاله ابن الرفعة 1]وهي: [قال 

  .قوله للوجوب متعلق عند التلف باملثل ، ألن يف ضمنه النوع الذي هو بعض الواجب: قلت 
  : مسألة 

هذا مل يظهر يل وميكن أن يقال الواجب حينئذ قيمة "ال قيمة املغصوب  فيلزم عند تعذره أن يكون الواجب قيمته: قوله 
  املغصوب ألن الغرض األصلي كان متعلًقا

_________  
  .وهو" ب"يف  1
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  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

ما وردت اجلنابة عليه  1]عوض[إىل مثله وقفنا عنده فلما تعذر املثل ينبغي أن يعود إىل -تعذره به ؛ فلما أدت الضرورة ب
ألن الوجوب قيمة املغضوب -واستدل ابن الرفعة  2]فرعه[ال ىل عوض مثله من هذا األصل الذي أصله هذا الفرع الذي 

فإن مل جيد فسبعة من  - بدنة فإن مل جيد فبقرة إنه جيب عليه: يقول اجلمهور فيما إذا جامع يف احلج  - ال قيمة مثله
  ".الغنم فإن مل جيد قوم البدنة دون ما عداها

  .وما ذلك إال ألا الواجب املتأصل
الواجب املتأصل رد العني املغصوبة فاتفاق فإذا تعذر وجب : وكانت أوىل باالعتبار دون ما عداها ؛ فكذا نقول هنا 

عول بدًال عنهاالرجوع إىل قيمة األصل دون ا.  
تقوم البقرة ألن احلال استقر على إجياا ، وهذا نظري من اعترب قيمة املثل فيما حنن فيه وهذا استدالل : وابن سريج يقول 

لو نظر ابن : وهو تعسف وقد يقال -جيد إال أن الولد رمحه اهللا يدعي أن املثل حينئذ نفس الواجب الشتماله عليه 
ال عليه لقوم السبعة من الغنم ال البقرة على أين مل أجد ما ذكره عن ابن سريج إمنا طريقه املذكورة سريج إىل ما استقر احل

  .يف كتاب احلج التخيري بني البدنة والبقرة والشاة والطعام والصيام
  .إذا عني عن الضالة واحدة مث وجدها قبل ذبح البدل فأربعة أوجه - هل يناظر هذا يف األضحية : فإن قلت 

  .يلزم ذحبهما مًعا: حدها أ
  .ذبح البدل فقط: والثاين 

  .ذبح األول: والثالث 
  .يتخري: والرابع 

  .وصحح النووي الثالث وهو يشهد ملا قلته من قيمة امل غصوب ال قيمة مثله
. ب ال مثلهبأن املوجود هنا بعد الضالل نفس العني ، فنظريه وجود نفس املغصو [ال فإن للوالد رمحه اهللا أن يفرق : قلت 
لكونه أقرب إليه ومن فوائد  - إىل قيمته-إذا كنا نرجع إىل نفس املغصوب فليكن عند مثله : عند هذا نقول  3]لكنا

  قيمة"أنه عند تعذر املثل إن قلنا "اخلالف يف أن الواجب قيمة املثل أو قيمة املغصوب 
_________  

  ".ب"سقط من  1
  .فرفعه" ب"يف  2
  ".ب"سقط من  3
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  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

  ".أقصى القيم من وقت تلف املغصوب 1]اعتربنا" [املثل
فمن وقت الغصب إىل وقت التلف وتصحيح الرافعي والنووي أن املعترب األقصى من الغصب " قيمة املغصوب: "وإن قلنا 

معتلني بأن وجود املثل كبقاء عني املغصوب ؛ ألنه واجب وجوب العني ، فإذا مل يفعل غرم أقصى قيمة - ىل تعذر املثل إ
  .يعرفك أن الصحيح عندمها قيمة املثل 2]املدتني[

  : مسألة 
الصائرة له الصحيح أن علة ثبوت الشفعة دفع الضرر الذي ينشأ من القسمة من بدل مؤنتها واحلاجة إىل أفراد احلصة 

  .والبالوعة وحنوها 3]كاملصعد[باملرافق الواقعة يف حصة صاحبه 
الشركة أو  5]حبرمي[بل دفع ضرر الشركة فيما يدوم من تضييق املداخل والتأذي : "رمحه اهللا  4]أبو حنيفة[وقال 

  .أو كثرة الداخلني عليه وما أشبه ذلك 6]خالؤه[
فتعلقوا باملعىن األعم وتعلقنا باملعىن األخص فنحن على ثقة من ثبوت  - 7]ومجاعة[من أصحابنا ابن سريج : وبه قال 

فيما ينفردون فيه ، وهذا شأن كل علتني إحدامها أعم  9]كذلك[االتفاق عليه وليسوا  8]لوقوع[الشفعة فيما يصري إليه 
  .من األخرى أبًدا املتمسك باألخص أجدر بالسالمة

  : وعلى العلتني مسائل 
تثبت الشفعة : "فقال  10عة للجار عندنا ؛ إلمكان دفع الضرر بالسلطان ، وخالف أبو حنيفة رمحه اهللاال شف: منها 

  ".للشريك واجلار املالصق دون املقابل
ألن مناط االستحقاق امللك املتصل جبميع -الشفعة تثبت بني الشفعاء على قدر األنصباء على أصح القولني : ومنها 

ن أجزاء ملكه سبب ألخذ ما يتصل به ؛ فمن ازدادت أجزاء ملكه اداد ما يتصل به من األجزاء فاتصال كل جزء م
  أن: واحلاصل . الشقص

_________  
  .أقضي" ب"يف  1
  .املبتدين" ب"يف  2
  .كاملصفر" ب"يف  3
  ".ب"سقط يف  4
  .حبركة" ب"يف  5
  .إخالفه" ب"يف  6
  ".ب"سقط يف  7
  .من" ب"زويادة يف  8
  .ذلك" ب"يف  9



  ".ب"سقط من  10
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  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

وبه قال أبو حنيفة . االستحقاق بقدر امللك فيختلف باختالفه قلة وكثرة والقول اآلخر التوزيع على عدد الرؤوس بالتسوية
االستحقاق عموم امللك ال خصوصه ، فليس للقدر قلة وال كثرة فيه مدخل وهكذا  ؛ ألن مناط 1]رضي اهللا عنه[

  .القوالن يف أجر القسام
  : مسألة 

؛ فإذا أذن له تصرف حبكم اإلذن نيابة عن مواله مقيًدا تصرفه مبا أذن " العبد حمجور عليه حبق السيد ال لنقص يف ذاته"
  .ن أذن له يف نوع من التجارة مل يستفد غريهله فيه ، والتصرف ملواله لال له كالوكيل فإ

اإلذن له يف نوع يستلزم فك احلجر عنه كاملكاتب ، ويكون تصرفه لنفسه مبقضىت : " 2]رضي اهللا عنه[وقال أبو حنيفة 
أذن أن العبد يتصرف لغريه ، فالتصرف مقيد مبا : وحرف املسألة ". إنسانيته مث ينتقل إىل السيد فال يتقيد باملأذون فيه

  .فيه غريه وعندهم بتصرف لنفسه بأهليته ؛ وإمنا احتيج إىل إذن السيد ليعرف رضاه
  : وعلى هذا األصل مسائل 

  .املأذون له يف التجارة ال يصري مأذونًا له فيما عداه خالفًا له: منها 
يتبع به إذا عتق ؛ ألن تصرفه بل بذمته  - وال يباع- إذا استغرقت ديون التجارة أكسابه مل يتعلق بقيتها برقبته : ومنها 

  .نيابة عن سيده فيتقيد مبحل إذن وهو االكتساب دون الرقبة
تباع رقبته فيه ألن التصرف حق العبد واإلذن يقتضي تعلق الديون حبقه ، والرقبة حقه  3]رضي اهللا عنه[وقال أبو حنيفة 

  .فيتعلق ا
  .إذنًا له يف التجارة خالفًا أليب حنيفة إذا رأى السيد يبيع ويشرتي فسكت مل يكن سكوته: ومنها 

  .وحرف املسألة أن السكوت عندهم دليل على الرضا ، بنوع يرفع احلجر جبملته
املأذون يف التجارة له ال يؤجر نفسه خالفًا هلم ، ورمبا عربوا عن هذا األصل بأن اإلذن والية والوالية ال تتجزأ وما : ومنها 

  .لكلهال يتجزأ فإثبات بعضه إثبات 
_________  

  ".ب"سقط من  1
  ".ب"سقط من  2
  ".ب"سقط من  3
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  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

  .إن املوصى إليه بنوع من التصرف ال يصري وصًيا مطلًقا: وتطرقوا ذا إىل قوهلم 
ذا وننازعهم يف املقدمات الثالث ، فما اإلذن والية ، وال الوالية ميتنع عليها التجزؤ ، وال إثبات بعض ما وحنن ال نسلم ه

  .يتجزأ إثبات كله ؛ بل قد يكون باطًال 
  .ال يعامل املأذون سيده وال يبيع منه وال يشرتي ألن تصرفه لسيده خبالف املكاتب: ومنها 

يعامله ، ألن تصرفه لنفسه ، وأغرب أبو حامد فحكى فيما إذا كان عليه دين له أن  1]رمحه اهللا[وقال أبو حنيفة 
  .يستغرق ذمته وجًها أن له أن يشرتي منه ؛ ألن ما يف يده حق الغرماء

وحيتمل أن يريد هذا القائل أن السيد يأخذه بقيمته كما يدفع قيمة العبد اجلاين وال يكون تبًعا : قال الوالد رمحه اهللا 
  .ب تأويله على هذا فال يكون غلطًاوجي: قال 
عليه ما ذكر من مسائل ألزموا أصحابنا أن سيده ال يطالب  2]وبين[ملا أثبت احلنفية للمأذون استقًال كاملكاتب : تنبيه 

  .بثمن ما اشرتاه خبالف الوكيل ، وأن العبد إذا باع سلعة خرجت مستحقة وتلف الثمن يف يده رجع عليه
ذلك مسلًما هلم مث أخذ ميانعهم ويف املسألة كالم طويل ووقع فيها للرافعي بسبب مجعه من كالم  وأعتقد: قال اإلمام 

  .اإلمام واألصحاب ما فيه مناقشة وقد بني الشيخ اإلمام ذلك يف شرح املنهاج فال أطيل به
مستحًقا ، وأن الديون ال تلزم أن األرجح أن السيد ال يطالب بثمن ما اشرتاه العبد وال بالبدل إذا خرج املبيع : وحاصله 

  .السيد
-إذا كان ال استقالل له وما هو إال واسطة والتصرف يف احلقيقة من السيد : وعلى هذا جييء سؤال احلنفية فيقولون 

فعلى من يعامله أن حيتاط لنفسه ويقصر األمر - فهال طولب ؟ واجلواب أنه ملا أذن له صار العبد هو املقصود باملعاملة 
  .ن غري نظر إىل سيده واهللا أعلمعليه م
  : مسألة 

النيب صلى اهللا عليه وسلم يتصرف بالفتيا والسلطنة ، وكل من األمرين ناشئ عن اهللا تعاىل ، فإنه عليه الصالة والسالم ال 
  .ينطق عن اهلوى

_________  
  ".ب"سقط من  1
  .وبنوا" ب"يف  2
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  األشباه والنظائر
  روع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلهااخلالف يف ف

ويظهر أثر الفرق يف التصرفني من العموم واخلصوص فالتصرفات بالفتيا شرع عام أبد اآلبدين ودهر الداهرين ، وبالسلطنة 
من أي التصرفني هو فال ؛ فإذا قال صلى اهللا عليه وسلم قوًال أو فعل فعًال ظهر  1قد خيتص يف كل زمان حبسب املصاحل

  .إشكال وإن مل يظهر فاألغلب عند علمائنا ال حيمل على التصرف بالفتيا ، وعند احلنفية بالعكس
هذا تصرف "قال الشافعي رضي اهللا عنه " من أحيا أرًضا ميًتا فهي له: "منها قوله صلى اهللا عليه وسلم : وفيه مسائل 

  .امبالفتيا فال يتوقف اإلحياء على إذن اإلم
فنحن جنري املوات جمرى سائر املباحات بإذن إمام " بالسلطنة فال حيىي أحد بدون إذن إمام الوقت: "وقال أبو حنيفة 

األئمة عليه أفضل الصالة والسالم ، وهم جيروا جمرى مال بيت املال والغنيمة والفيء ؛ ففي كل زمان جيتهد إمام الوقت 
  .خذي لك ولودك ما يكفيك باملعروف: هللا عليه وسلم هلند بنت أيب عتبة قوله صلى ا: فيما يراه أصلح ومنها 

هذا تصرف بالفتيا فمن تعذر عليه أخذ حقه من غرميه فظفر جبنس حقه أو بغري جنسه  2]رضي اهللا عنه[قال الشافعي 
  .إذا مل يظفر باجلنس ، وقيل مطلًقا جاز له استيفاء حقه منه

  ".من قتل قتيًال له عليه بينة فله سلبه: "م قوله صلى اهللا عليه وسل: ومنها 
ال يكون له حىت يشرتط له :  3]رضي اهللا عنه[وقال أبو حنيفة " السلب للقاتل مطلًقا: "قال الشافعي رضي اهللا عنه 

  .من قتل قتيًال فله سلبه: بأن يقول اإلمام يف الغزاة 
أن يكون ذلك " هي لكم: "حيتمل قوله " له مث هي لكمعادي األرض هللا ولرسو : "قوله صلى اهللا عليه وسلم : ومنها 

تصرفًا منه صلى اهللا عليه وسلم بامللك ، فملك املوات مبشارق األرض ومغارا مث ملكها ألمته هذا ما أشار إليه اجلوري 
  .من أصحابنا

ملوات ملكه ملًكا ابتداء ، فشرع لنا املوات ويكون مالك ا 4]بالفتيا[وحيتمل أن يكون تصرفًا منه صلى اهللا عليه وسلم 
  : إن املوات ما مل جير عليه ملك : وبدل لذلك قول من قال من أصحابنا 

_________  
  ].آخر زيادة" [ب"يف  1
  ".ب"سقط من  2
  ".ب"سقط من  3
  ".أ"ساقط من  4
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  األشباه والنظائر
  ني العلة أو قبلهااخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعي



  : مسألة 
  .النكاح يتناول كل واحد من الزوجني تناوًال واحًدا ونسبته إليهما واحدة واحلل الثابت من اجلهتني بالسوية

وال يلزم من اختالفهما يف األحكام اختالفهما يف مؤترية األحكام ؛ فقد يكون املؤثر يف الشيئني واحًدا وخيتلف تأثريه 
علماؤنا من هذا بأن الرجل حمل النكاح كاملرأة مستدلني على ذلك بأن اهللا أضاف النكاح إىل كل من حبسب حماله ويعرب 

رَهُ {: الزوجني إضافة الفعل إىل الفاعل بدليل قوله تعاىل   3}يـَْنِكْحَن أَْزَواَجُهن{ 2]تعاىل[وقوله  1}َحىت تـَْنِكَح َزْوًجا َغيـْ
ووجهه . ؛ وذا مسيا متناكحني} فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَساءِ {وقال  4}ِن أَْهِلِهنفَاْنِكُحوُهن بِِإذْ {: ، وقال تعاىل 

أن النكاح عقد ازدواج وانضمام فإن التزويج من االزدواج ، والنكاح من االنضمام ، وحظ كل واحد من الزوجني مما يقع 
صراعي باب وزوجي خف ، وهلذا املعىن تساويًا يف احلل ؛ به االزدواج كحظ اآلخر ، وكذلك يف االنضمام ، ومها كم

فكان احلل يف جانبها كاحلل يف جانبه وإذا تبني أما منزالن من العقد منزلة واحدة صار كل منهما حمًال للنكاح مث 
  .اختلف علماؤنا على وجهني حكامها الرافعي قبيل كتاب الصداق عن صاحب التتمة

يف حقها كما أا معقود عليها يف حقه وعلى هذا أكثر اخلالفني ، ووجهه أن بقاء كل منهما أنه معقود عليه : أحدمها 
  .ويف هذا الوجه وفاء عظيم بكون الزوج حمًال للنكاح 5]يف البيع[شرط لبقاء العقد فينزالن منزلة العوضني 

اء كل منهما شرط لبقاء العقد فينزالن أنه ليس معقوًدا عليها يف حقه وعلى هذا أكثر اخلالفيني ووجه أن بق: والثاين 
  .ويف هذا الوجه وفاء عظيم بكون الزوج حمًال للنكاح 5]يف البيع[منزلة العوضني 

أنه ليس معقوًدا عليه ألن العوض املهر ال نفسه ، وهلذا لو كان حتته ثالث نسوة جاز له نكاح رابعة ولو كان : والثاين 
وهذا توجيه ضعيف ؛ فليس معىن كونه معقوًدا عليه ذا : تنكح زوًجا آخر قلت  منكوًحا ملا جاز كما ان املنكوحة ال
بأن له نكاح رابعة غري أن هذا ليس املعىن املقصود بكونه " نكاح ثانية أوىل من الرد"االعتبار ولو كان كذلك لكان الرد 

ا يلزم من االشرتاك يف العلة االشرتاك يف معقوًدا عليه إذا ال ريب يف أن لكل من الزوجني أحكاًما ختصه وقد قدمنا أ
  .احلكم

واقتصر الرافعي على عزو هذين الوجهني إىل نقل املتويل ومها مشهوران ومل يبني األرجح منهما يف هذا املوضع ، ولكنه يف  
  أنا منك"كتاب الطالق يف مسألة 

_________  
  ".230"سورة البقرة  1
  ".ب"سقط من  2
  ".232"سورة البقرة  3
  ".25"سورة النساء  4
  ".أ"سقط من  5
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  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

أن القول بأن معقود عليه غري مرض عند األكثرين ؛ ألنه لو كان كذلك ملا احتاج إىل إضافة الطالق إليه وألا ال " طالق
  ".انتهى"ق من بدن زوجها ومنافعه شيًئا تستح

  .وال أدري من أين له أن األكثرين مل يرتضوا كونه معقوًدا عليه ، والذي مل يرتض ذلك فيما علمت إمام احلرمني ومن تبعه
وهو سؤال كونه غري معقود عليه لعدم استحقاقها ملنافعه ، ومل يذكر سؤاًال البتة ، " النهاية"و" األساليب"ووجه اإلمام يف 

إذا عرف من أصلنا أن الزوج حمل النكاح ؛ فقد : للخصوم سنذكره ونذكر وجه االنفصال عنه يف التفريع فنقول  1قوي
  .خالفنا أبو حنيفة رمحه اهللا وأثر هذا اخلالف يف التنازع يف مسائل

فإنه حمل الطالق ،  -الزوج وهو"ونوى به طالقها وقع ألنه أضاف الطالق إىل حمله " إذا قال أنا منك طالق: "منها 
ال يقع ألن الزوج غري حمله وساعدونا على ما إذا قال : وقالت احلنفية " وبدليل أنه حمل للنكاح ومىت أضيف إىل حمله وقع

  .إذا نوى به الطالق صح ووقع: هلا أنا منك بائن فقالوا 
  .ن حمل إضافة الصريحوهذا إلزام عظيم يلزمهم ؛ فمىت كان الرجل حمل إضافة الكنابة إليه كا

هل تكفي نية أصل الطالق  - مث اختلفنا. وهلم علينا سؤال تلقوه من تفاريعنا حيث قلنا ال بد من النية يف أنا منك طالق
  .أو يشرتط مع ذلك إيقاعه عليها ؟ وإضافته إليها على وجهني

  .ية أخرىوهو رأي أيب إسحاق والقاضي احلسني ال يشرتك مع نية أصل الطالق ن: أحدمها 
ووجهه بأن حمل  - إىل اجلمهور- عند الرافعي والنووي أنه ال بد من إضافته إليها وعزاه الرافعي تبًعا لإلمام : وأظهرها 

  .فال بد من نية صادقة جتعل اإلضافة إليه إضافة إليها - الطالق املرأة دون الرجل
  ح بأن الرجل ليسوهذا مأخوذ من كالم الغزايل تبًعا إلمامه ، فإن اإلمام كاد يصر 

_________  
  .زيادة شذ" ب"يف  1
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  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

أما  حمًال للطالق ، وتبعه الغزايل ولكنهما مع ذلك مل يصرحا به ، وكالمهما يف اخلالفيات وغريها من كتبهما صريح يف
إىل تقرير كون الزوج معقوًدا عليه ؛ بل يصلح الغرض بدون ذلك بأسلوبني قررمها " أنا منك طالق"ال حيتجان إىل مسألة 

  .اإلمام وأسلوب ثالث اقتصر عليه الغزايل يف التحصني
ففيه نظر احتمال إذ ال ال خيفي أن من جيعل الزوج معقوًدا عليه ينكر كونه حمًال للطالق وأما من ال جيعله : وأنا أقول 

يلزم من كونه غري معقود عليه أن ال يكون حمًال للطالق فمن أين يصح للرافعي إنكار كون الزوج حمًال للنكاح وهي 



-مسألة شهرية معروفة باخلالف بيننا وبني احلنفية إذا عرفت ذلك فتقرير سؤاهلم أنكم اشرتطتم النية على األصح بنيتني 
  .ولو كان الرجل حمًال للطالق لوقوع االستغناء عن النيتني - وقوع الطالق عليها نية أصل الطالق ونية

بل كان ينبغي أن يقع الطالق وإن جرد القصد إىل تطليق نفسه ومل : ويزيد من حييط بفروع املذهب على هذا أن يقول 
  ".الوجه عندي أنه ال يقع: "يقتصر على أصل الطالق ، وقد قال اإلمام 

وقد أجام اإلمام أبو املظفر -أخذه الرافعي ورضيه ورد به على من جيعل الزوج معقوًدا عليه كما رأيت  وهذا السؤال
إمنا احتيج إىل أصل النية ألن لفظ الطالق حمتمل أن يراد به الطالق عن نكاح أو : "؛ فقال " االصطالم"السمعاين يف 

ه إال أن العرف يدرؤه ويعني احتمال الفراق عن النكاح وال وثاق ، خبالف أنت طالق فإن هذا االحتمال وإن تطرق إلي
أنا منك "فرجعنا إىل أصل حقيقة املعىن فوجدناه حمتمًال ، فاعتربنا فيه النية كما اعتربوها يف " أنا منك طالق"اعرف فيه 

  ".بائن
مبا إذا قال ألمراته أنا منك  شبه مشبهون هذا: وهذا جواب صحيح ، ويف كالم اإلمام إشارة إليه فإنه قال يف النهاية 

  ".انتهى"طالق من حيث أن اللفظ جرى على صيغة مستبشعة حائدة عن جهة العرف يف االستعمال 
لفظ طالق وإن كان صرًحيا إال أن الصريح إذا انضم إىل ما خيرجه عن صراحته : فأقول : وأنا أزيد هذا اجلواب إيضاًحا 

أنا منك طالق لفظ ضم : مل يكن صرًحيا وقوله " أنت طالق طالقًا من وثاق" بطل حكمه أال ترى أنه لو ضم إىل قوله
  إليه ما يستشنع فأخرجه عن الصراحة ، فإن الرجل ال خيرج عن املرأة إال على تأويل ؛ وإمنا
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  األشباه والنظائر
  بلهااخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو ق

املرأة تطلق منه فالطالق يقع منه عليها وهذا معىن كونه حمًال للطالق وعليها منه ، وهذا معىن كوا حمًال للنكاح ؛ فلما 
  .خرج عن الصراحة هلذه الضميمة افتقر إىل نية

بو إسحاق ما قاله ابن السمعاين ما ذهب إليه أ: وهذا اجلواب ذا اإليضاح الذي أوضحته حيق له أن يقال عنده 
لو جرد القصد إىل تطليق نفسه : والقاضي احلسني من عدم اشرتاطها عليه يدل نص الشافعي رضي اهللا عنه بل أقول 

  .فاألوجه خالف ما قاله اإلمام ، وأنه يقع إذا نوى الطالق عن نكاحها وبه صرح القاضي احلسني ، ويف النص رمز إليه
  .أن اللفظ صريح وإن قصد تطليق نفسه- يني بل نقل اإلمام يف النهاية عن بعض اخلالف

إنه ظاهر كل الظهور عند من جيعل الزوج معقوًدا عليه ، وقد : وهذا عندي قوي وإن كان اإلمام ال احتفال له به وأقول 
  .وضح مبا قررته اندفاع ما اعرتض به الرافعي من النية

يه الوجه املقابل بأا تستحق عليه وطأة واحدة ؛ سواء علل وألا ال تستحق من بدن الزوج شيًئا فقد يرد عل: وأما قوله 
  .بتقرير طلب املهر أم بطلب التحقيق

حنن ال نعين بكون الزوج معقوًدا عليه أو حمًال للنكاح أا ال تستحق شيًئا من : وأما من ال يقول ذا الوجه أن يقول 



  .بدنه وال من منافعه بل نعين أمرًا وراء ذلك
إن الزوج ال يستحق شيًئا من بدا ؛ سواء : لبدن هنا واملرأة معقود عليها قطًعا ، ومن ذلك ال يقول أحد وعجيب ذكر ا

املعقود عليه يف النكاح املنفعة وهو املقصود يف اخلالف أو حل الزم ، أو عني املرأة بوصف احلل ، وهي وجوه : قلنا 
  .حكاها ابن السمعاين

طلقت قاصدة تطليق نفسها فإنه يقع ، وكذا لو قصدت أصل الطالق : فقالت " كطلقي نفس" "لو قال هلا: ومنها 
  .خالفًا أليب عبيد بن حربويه ومبسألة أيب عبيد صرح الرافعي

  .أما إذا قصدت تطليق نفسها فمصرح ا يف النهاية
  بين املتويل كما نقله عنه الرافعي يف كتاب الطالق وابن الرفعة يف مسألة: ومنها 

  399|  290 :صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

فقال " زوجت نفسي من ابنتك: "أنا منك طالق على اخلالف يف كون الزوج معقوًدا عليه ما لو قال الرجل لويل املرأة 
  .قبلت النكاح هل ينعقد وفيه وجهان: الويل 
ينعقد بلفظ اهلبة والبيع والتمليك ألم ملا جعلوا : ال ينعقد النكاح إال بلفظ التزويج أو اإلنكاح ، وقالت احلنفية : ومنها 

  .فقط والرجل كمشرت متلك البيع جوزوه ذه األلفاظ الناقلة لألمالك" احلل"
ال : حل اللمس والنظر ، وقال احلنفية  الزوج يغسل زوجته إذا ماتت كما جيوز هلا غسله إذا مات وكما اشرتكا يف: ومنها 

  .جيوز هلا غسله وجيوز له تغسيلها النقطاع املالكية بفوات مالك احملل
اسم الزنا حقيقة يف الزاين والزانية ، ونسبته إليهما واحدة خالفًا هلم وستأيت املسألة يف مسائل الزنا إن شاء اهللا : ومنها 
  .تعاىل

  : خامتة 
ع ورأيت اختالف األصحاب فيمن بناها على أن الزوج معقود عليه أو ال واتفاقهم على ما مل ينب إذا تأملت هذه الفرو 

على ذلك بل على أنه حمل النكاح ؛ حبيث ال خيالفهم حينئذ إال احلنفية عرفت ما قدمناه لك من أنه يلزم من كونه غري 
  .وهو ما ارتضاه اإلمام الغزايل ال يكون حمًال للنكاح-معقود عليه 

أنا منك طالق إال أن يكون معقوًدا عليه بل وال أن : وحاصل كالم اإلمام الغزوايل أنه ال حيتاج يف إيقاع الطالق يف قوله 
  .وإن مل يكن معقوًدا عليه وال حمًال للنكاح- يكون حمًال للنكاح بل الطالق واقع ذه اللفظة إذا نوى 

غنية عن هذا األصل ، وإمنا ذكرها اخلالفيون ألنه يلزم من " ك طالقأنا من"وهذا صحيح نوافقهما عليه فإن يف مسألة 
  .فقرروا صحته ليثبت مرادهم فيها- إثبات هذا األصل تصحيح املسألة وإن مل يلزم من إبتطاله إبطاهلا 

سلوب على األ-وقرر اإلمام والغزايل صحتها غري متعلقني باألصل إما لضعفه عندمها أو ألن التشكيك عليه أظهر منه 



  .الذي ذكرناه ، وال شك يف ذلك
معتقد الشافعي رضي اهللا عنه أن أثر الشيء ال يتنزل منزلته يف وجوده وعدمه وأن من فعل ذلك فقد قلب : مسألة 

احلقائق وجعل التابع متبوًعا واملتبوع تابًعا وخالف احلس فإن األحكام واآلثار تبع احلقائق حًسا وحقيقة وخالف يف ذلك 
  فذهبوااحلنفية 
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  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

إىل أن حكم الشيء يدور مع أثره وجوًدا وعدًما فينزل وجود أثر الشيء منزلة وجوده وعدمه منزلة عدمه كما يستدل 
  .على انتفائهبوجود األثر على وجود املؤثر وبانتفائه 

  : وعلى هذا األصل مسائل 
املصابة بالفجور واملعىن ا من زالت بكارا بالزنا تستنطق على القول اجلديد عندنا لوجود الثيوبة ويكتفي عندهم 

ألنه وطء مل يتعلق به حكم من أحكام امللك وال خاصة من خواصه فأشبه من زالت بكارا بسقطة : قالوا -بسكوا 
قلنا ألصحابنا وجه أن اليت زالت بكارا - أو حدة الطمث أو طول التعنيس أو بالوطء يف الدير ؛ فإا بكر أو أصبع 

بالسقطة وحنوها أو من وطئت يف دبرها تكون ثيًبا وعلى هذا يسقط السؤال وعلى الصحيح وهو بقاء حكم البكارة يف 
وليس ذلك فيما ذكرمت وسره أن الشارع علق االستيدان بالثيوية هذه الصور فاجلواب أن املناط بالوطء يرتتب عليه التقرير 

لو خلقت بال بكارة : "ثيوبة حاصلة بوطء ال يصور نادرة من مث قال الصيمري - واملتبادر إىل الذهن عند إطالق الثيوبة 
  ".فهي بكر

  .كثرية  فليفهم الفاهم ذلك ؛ فإنا مل نر من اخلالفيني من رمز إليه ، ومنه سقط أسئلة للخصوم
لو وطئت مكرهة أو نائمة أو جمنونة فهي ثيب على الصحيح عندنا ، وسره ما أبديناه من حصول الثيوبة من : ومنها 
  .وطء

بني يل أوجه الفقه يف اشرتاط ثيوبة عن وطء ؛ فإنك مل تتعلق مبطلق الثيوبة ، بدليل الثيب عن وثبة وحنوها ، : فإن قلت 
  .لوال خبصوص الثيوبة عن وطء حال

وجه اشرتاط زوال اامعة خبالف الوثبة وحنوها ووجه تعميم احلالل واحلرام ، أن زواله مع احلرام أبني وأوضح من : قلت 
  .زواله يف احلالل وال حًقا بذلك

  .جيوز ملن طلق األربع أن ينكح يف عدن خالفًا هلم: ومنها 
ألن احملرم هو اجلمع يف السبب املتعني يف الوطء وقد انعدم ذلك  جيوز نكاح أخت املطلقة طالقًا بائًنا ملن طلقها: ومنها 

  .بقاء ال عدة مبنزلة بقاء أصلها: حقيقة ، فال مباالة ببقاء أثره وهو العدة خالفًا هلم حيث قالوا 
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  األشباه والنظائر
  قبلهااخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو 

  .املختلعة ال يلحقها صريح الطالق لزوال حقيقة النكاح وقالوا يلحقها ما دامت العدة لبقاء األثر: ومنها 
إا ترث ما دامت العدة باقية كل هذا يفعلونه تنزيًال لألثر منزلة املؤثر : املبتوتة يف مرض املوت ال ترث ، وقالوا : ومنها 

  .واستدالًال به عليه
  : مسألة 

  .الصداق حمض حق املرأة ثبوتًا واستيفاء تستقل بإسقاطه وتعود فوائده إليها: علماؤنا  قال
الوجوب هللا والواجب هلا حمتًجا بأن اتفاق الزوجني على : الصداق حق اهللا ابتداء ، ورمبا قال : وقال أبو حنيفة رمحه اهللا 

  .ل عند الشافعي رضي اهللا عنهمااستقاطه ال يوجب سقوطه ؛ بل جيب بالعقد عند أيب حنيفة وبالدخو 
  : وعلى األصل مسائل 

  .ال يتقدر الصداق عندنا بل ما جاز أن يكون مثًنا جائز أن يكون صداقًا قل أم كثري: منها 
وقدره أبو حنيفة بعشرة دراهم فال ينقص عنها حىت لو ذكر أقل منها وجبت هي حمتًجا بأنه حق اهللا فال يؤدي إال مبال 

ورد على البضع وهو حمل حمرمت ذو خطر وشرف شرع املال فيه إظهارًا خلطره وشرفه ألنه لو توصيل إليه  مقدر ، مث إنه
بغري شيء هلان عند الناس وما ال يتوصل إليه إال باملال يعز عند النفوس وإذا كان املال مشروًعا هلذا املعىن فاليظهر احملل 

  .الذي تقطع به يد السارقإال مبال له خطر وشرف وأقله عشرة دراهم ؛ ألنه 
واجلواب أن هذه املقدمات كلها عندنا ممنوعة فال نسلم أنه حق اهللا تعاىل ومستند املنع أنه لو كان لكان يصرف يف 

  .مصارف حقوق اهللا تعاىل
  .وما يذكرون يف الفرق بني الوجوب والواجب ال طائل فيه ؛ فإن الوجوب نسبة بني املنتسبني

إن : إنه اليكون إال مبال له خطر ، ومل قلتم :  تعاىل فلم قلتم أنه ال يؤدي إال مبال ، ومل قلتم وإن سلمنا أنه حق اهللا
  .إن يد السارق ال تقطع يف أقل منها: الناقص عن العشرة ليس كذلك ، ومل قلتم 
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  األشباه والنظائر
  يني العلة أو قبلهااخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تع

  .املفوضة ال تستحق املهر بنفس العقد بل بالوطء أو املوت على اجلديد الصحيح ، وعندهم تستحق: ومنها 
  .إذا خطبها كفء بدون مهر املثل ورضيت به وجل على الويل تزوجيها: ومنها 
  .ال جيب كما لو دعت إىل غري كفء: وقالوا 



ست يف الرافعي ولكن يف زيادة الروضة لو زوجها بعض األولياء بكفء بدون مهر وهذه من مسائل اخلالف املشهورة ولي
وظاهر وجوب اإلجابة على الويل إذ -املثل برضاها دون رضاء بقية األولياء قطًعا ؛ إذ ال حق هلم يف املهر وال عار انتهى 

  .ال حق وال عار واهللا أعلم
  : مسألة 

سالم ودار احلرب ال يقتضي اختالف سائر األحكام ، ودعوة احلق على الكفار دار اإل-اختالف الدارين : قال علماؤنا 
  .سواء كانوا يف أمالكهم أو يف غريها

اختالف الدارين يوجب تباين األحكام وينزل منزلة املوت القاطع لألمالك ألنه ال استيالء : وقال أبو حنيفة رمحه اهللا 
  . دار اإلسالم وبالعكسوهو يف دار احلرب على اململوك وهو يف- للمالك 

  : وعلى األصل مسائل 
  .ال ينقطع النكاح جرة أحد الزوجني إلينا مسلًما أو ذمًيا خالفًا هلم: منها 

: إذا أسلم احلريب وجاءنا وترك ماله يف دار احلرب مث ظهر املسلمون على دارهم مل ميلك ماله بل هو له ، وقالوا : ومنها 
  .مميلك ويكون من مجلة الغنائ

من أسلم يف دار احلرب ومل يهاجر معصوم الدم واملال على قاتله القصاص وعلى متلف ماله الضمان كما يف دار : ومنها 
  .اإلسالم

وزعم أن العصمة املقومة تثبت بالدار واملؤمتنة تثبت " حيرم قتله وأخذ ماله ولكن ال جيب الضمان: "وقال أبو حنيفة 
  .باإلسالم
  : مسألة 

فعي رضي اهللا عنه أن احلل الثاتب بالنكاح يف حق األمة كاحلل الثابت يف حق احلرة واحلقوق واحدة غري أن معتقد الشا
  حق الزوج لألمة مزاحم حلق
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  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

من اخلدمة تسلط الزوج حبكم النكاح على زوجته األمة تسلطه على زوجته احلرة ؛ فهي  السيد ، وإذا ترك السيد حقه
واختالف اإلمامني يف . مبثابة احلرة احملبوسة يف حق إذا كانت حتت زوج ومعتقد أيب حنيفة أن حل األمة دون حل احلرة

  .هذا األصل منشأ للخالف يف مسائل
احلرة إذا كان الزوج حًرا من حيث أن النكاح اقتضى لزوج األمة ما اقتضاه طالق األمة كطالق : قال علماؤنا : منها 

  .لزوج احلرة
  .تطليق األمة طلقتني سواء كان الزوج حرًا أو عبًدا ، لنقصان حق الزوج منها: وقالت احلنفية 



  : مسألة 
على الزوجة مل يؤثر طالقها إال يف الطالق الرجعي ال يزيل ملك النكاح بوجه والرجعة باقية : قال أبو حنيفة رمحه اهللا 

  .نقص العدد وحترمي اخللوة واملسافر
يزلزله وال يزيله : ومن رشيق العبارات يقول . يضعفه ويزلزله: يزيله من وجه دون وجه ، وإن شئت قلت : قال الشافعي 
  .وحيله وال حييله

  : وعلى األصل مسائل 
  .و من وجه أو يزلزله ، والوطء حيتاط له فال يكون يف ملك مزلزلول- حيرم وطء الرجعية عندا لزوال امللك : منها 

  ".ال حيرم لبقاء امللك عندهم: "وقال احلنفية 
ال حتصل الرجعة إال بالقول خالًفا هلم حيث قالوا حتصل بالوطء ، ولو نزول املرأة على ذكر الزوج بل وكل فعل : ومنها 

  .يوجب حرمة املصاهرة كاللمس
سبيل نفقات الزوجات سبيل معاوضات ، وقالت : قال علماؤنا : مسألة . جعية يوجب املهر خالفًا هلموطء الر : ومنها 

  .1]القريب[سبيل الصالت كنفقة : احلنفية 
  : وعلى األصلني مسائل 

  .لأا معلومة وأن اإلعسار ا يثبت حق الفسخ وأا مقدرة ، وال تسقط مبضي الزمان خالفًا للحنفية يف الك: منها 
_________  

  .القرب" ب"يف  1
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  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

وقد وافق اإلمام أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه أبا حنيفة على أا كنفقة القريب ، وخالفه يف أن اإلعسار ال يثبت الفسخ 
وهو " يفرق بينهما: "ديث أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الرجل ما جيد ما ينفق على زوجته قال حمتًجا حب

: سنة ؟ قال : حديث منكر مل يروه أحد من أصحاب الكتب الستة ومل يثبت إال أن سعيد بن املسيب قاله وقيل له 
  .سنة

  ما دليلك على الفسخ باإلعسار ؟: فإن قلت 
  .هدناه من األصل ، وهو أن سبيلها سبيل املعاوضات اليت تقتضي تراد العوضنيما م: قلت 

توافقنا على أن هلا طلب اخلالص بعنة الزوج : على اخلصوم إلزام عظيم ، قال رضي اهللا عنه - مث للشافعي رضي اهللا عنه 
زعمتم أن علًيا كرم اهللا وجه خالفهم  إذا انقضى أجله ، وال نص فيه ؛ وإمنا الوارد فيه قضاء عمر رضي اهللا عنه مث إنكم

فإن كان قول عمر حجة فالرواية عنه يف النفقة أثبت ، مث روى الشافعي رضي اهللا عنه الفسخ باإلعسار عن عمر رضي 



  .اهللا عنه من طرق
  : مسألة 

  .معىن القصاص مقابلة حمل اجلنابة باحملل الفائت جربًا ملا فات ودفًعا لآلفات: قال علماؤنا 
َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأن النـْفَس بِالنـْفسِ {: حتجوا بقوله تعاىل وا اآلية دلت على أن النفس تقابل النفس ولذلك يسلم  1}وََكَتبـْ

  .إىل ويل الدم وما ذاك إال ملعىن استحقاقه
  .2]وزاجرًا[معىن القصاص مقابلة الفعل بالفعل جزاء : "وقالت احلنفية 

  .أشار به إىل أن الزجر حيصل به: قالوا  3}َوَلُكْم ِيف اْلِقَصاِص َحَياة{: واحتجوا بقوله تعاىل 
  : وعلى األصل مسائل 

  .إذا قتل الواحد مجاعة قتل بواحد وللباقني الدية حىت ال تضيع حقوقهم فإن االتسحقاق تعدد بتعدد احملال: منها 
  ".بالفعل"يقتل م اكتفاء مبقابلة الفعل : وقالت احلنفية 

_________  
  ".45"سورة املائدة  1
  .زجرًا" ب"يف  2
  ".179"سورة البقرة  3
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  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

  .طع ما اكتفاءإذا قطع رجلي رجلني قطع باألول ولآلخر الدية بدًال من احملل الفائت ، وعندهم يق: ومنها 
شريك األب يلزمه القصاص حتقيًقا ملقابلة احملل باحملل كشريك األجنيب ، وقالوا ال قصاص عليه ألن القصاص : ومنها 

  .مقابلة الفعل بالفعل ، وفعل شريك األب قاصر من حيث أنه شارك من ال قود عليه فصار كشريك اخلاطئ
دية من تركته بدًال عن احملل وعندهم ال تؤخذ ؛ ألن املستحق له فعل إذا مات من وجب عليه القصاص أخذت ال: ومها 

  .القتل وقد فات
إذا كان يف الورثة صغري ينتظر بلوغه ليقتص من اجلاين ألن الورثة يستحقون احملل والصيب ال ينال هذا : ومنها 

  .االستحقاق بدليل ما لو كان الصيب هو الوارث وحده
ه يستبد الكبري باستيفائه يف احملل ألن القصاص استحقاق فعل القتل جزاء والصغري ليس وعند أيب حنفية رضي اهللا عن
  .أهًال الستحقاقه ؛ فال ينتظر

  : مأخذ 
املأذون يف فعله من قبل اهللا فيما متحض حًقا هللا كاملأذون يف فعله من قبل العبد فيما هو من حقوق : قال علماؤنا 



  .العباد
  .بإذن الشرع إما واجب الفعل أو خمرب فيه بني الفعل والرتكاملفعول : وقالت احلنفية 

ينزل منزلة املستويف بإذن املستحق حىت ال يشرتط فيه سالمة العاقبة كاإلمام إذا قطع يد السارق فسرت إىل : فاألول 
  .نفسه

  .وهو ما خري املستويف له بني فعله وتركه ال ينزل منزلة املأذون ، من جهة املستحق: والثاين 
والفرق أن التكليف بالشيء ينفي اشرتاط السالمة فيما يتولد منه ألن االحرتاز عنه غري ممكن ، أما التخيري بني : قالوا 

  .فعله وتركه فال ينفي اشرتاط السالمة إلمكان االحرتاز عنه
ئه فيقطع وهذا األصل خرج عليه مسألة سراية القصاص ، وصورا أنه جيب القصاص على رجل يف عضو من أعضا

  .قصاًصا فيموت املقتص منه بالسراية
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  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

 ال يضمن ألن الشرع أذن له يف القطع فصار كأن اجلاين أذن له بنفسه ولو أذن له بنفسه: قال الشافعي رضي اهللا عنه 
  .يف القطع مث سرى إىل النفس مل تضمن وفاقًا

تضمن ألن الشرع أذن له بشرط سالمة العاقبة وهو خمري فيه خبالف اإلمام إذا قطع يد : وقال أبو حنيفة رضي اهللا عنه 
  .السارق فسرت إىل نفسه ؛ فإنه ال يضمن لكونه مكلًفا بفعله

ص بالعقوبات املقدرة ليخرج التعزير ؛ فإنه مشروط بسالمة واعلم أن هذا األصل الذي بنيت هذه املسألة عليه خمص
  .العاقبة

املأذون شرًعا من العقوبات إما واجب الفعل أو جائره واألول إما حلق اآلدمي أو حملض حق اهللا تعاىل : وينبغي أن يقال 
  .للمصاحل العامة واألول ، إما ملصلحة املعاقب بكسر القاف أو املعاقب بفتحها أو ألعم من ذلك وهو ما كان

  : مأخذ 
اسم الزنا حقيقة يف الزاين والزانية ، ويسمى اللفظ متحًدا والتعدد إمنا هو يف حماله ، وتناول الزنا لكل واحد منهما على 

ء أنسب ولذلك استويا يف العقوبة ؛ بل نسبة الوطء إىل النسا 1}الزانَِيُة َوالزاِين فَاْجِلُدوا{: حد سواء بدليل قوله تعاىل 
أكثر  - ألنه أبلغ املعاين املقصودة منهن- من نسبته إىل الرجال فلقد عهدنا من فصاحة العرب العرباء إضافته إىل النساء 

  .من إضافته إىل الرجال ومن مث قدم اهللا لفظة الزانية على الزاين
املشركني على خالف ما قال  باب نكاح املشركات أحسن من أن يعرب بنكاح- وكان تعبري الغزايل وغريه من أصحابنا 

  .الرافعي حيث زعم أن أحد اللفظني ليس أوىل من اآلخر
  .ونظري املسألة ما قدمناه من تناول النكاح لكل من الرجل واملرأة تناوًال واحًدا



 فعل هلا ، االسم يطلق على الرجل حقيقة وعلى املرأة جمازًا ؛ ألن الزنا عبارة عن الفعل وال: "وقال أبو حنيفة رمحه اهللا 
  ".بل هي حمل الفعل وممكنة فيه

ومن مث اختلف اإلمامان يف البالغة العاقلة متكن صبًيا أن ينزل على رجل مكره مضبوط فيستدخل ذكره فقال الشافعي 
  ".يلزمها احلد ألا زانية: "رمحه اهللا 

_________  
  ".2"سورة النور  1
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  األشباه والنظائر
  يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلهااخلالف 

املرأة تابعة للرجل يف فعل الزنا فإذا مل : ال يلزمها ؛ ألا ال فعل هلا ورمبا قال بعض مشاخيهم : وقال أبو حنيفة رمحه اهللا 
  .يكن فعل الرجل زنا مل يكن للتبعية فيه حكم

ريقة أيب زيد ، والثانية عندي أقوى منها فإن نفي الفعل عنها وقد فعلت مكابرة ، واهللا وهي نفي الفعل عنها ط: واألوىل 
  .تعاىل أعلم

  : مأخذ 
  ".الغنائم متلك مبجرد اإلصابة واالستيالء: "قال علماؤنا 

  .ال متلك مبجرد ذلك ، بل ال بد معه من اإلحراز يف دار اإلسالم: وقالت احلنفية 
فجعلوا اإلحراز يف دار اإلسالم شرط العلة أو أحد . ف الدارين يوجب اختالف األحكاموذلك من آثار جعلهم اختال

  .وصفيها
  : وعلى األصل مسائل 

  .أن املرتد إذا حلق بالغزاة بعدما استوىل املسلمون على األموال ال يشاركهم عندنا خالفًا هلم: منها 
  .از يف دار اإلسالم انتقل حقه إىل وارثه خالفًا هلمإذا مات أحد الغامنني بعد االستيالء وقبل اإلحر : ومنها 
  أن الغنائم تقسم عندنا يف دار احلرب وهل حتب القسمة أو تستحب أو جتوز فقط ؟ وكيف احلال ؟: ومنها 

يكره : الصواب أا تستحب ، وقال صاحب املهذب : اقتصر الرافعي على أا جتوز من غري كراهة ، وقال النووي 
املستحب التعجيل بقدر اإلمكان ويؤخر عند العذر : غري عذر ، وقال الوالد رمحه اهللا  1]من[بالد اإلسالم  تأخريها إىل

  ".جتب القسمة عند اإلمكان"وعليه نص الشافعي رضي اهللا عنه وقال املاوردي والبغوي  -قال- 
  .وإن مل يطلب صاحبهأنه ال يظهر السيما على القول بأن الدين احلال جيب وفاؤه على الفور : وأقول 

  .جيوز ما مل حترزو بدارنا: وقال أبو حنيفة 
 1]عليهم[أن اإلمام إذا فتح مدينة مل جيز له أن مين علهيم ألن الغامنني ملكوا بنفس األخذ فكيف يبطل : ومنها 



  .ملكهم
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  399|  299: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  اق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلهااخلالف يف فروع بعد االتف

  .له ذلك ؛ إذ مل ميلكوا بعد: وقال أبو حنيفة 
  : مسألة 

  .إلثبات حق على سبيل االبتداء 1]وإخبار[حقيقة القضاء إظهار حلكم اهللا : قال علماؤنا 
ضوعة عند اهللا ، وبأن القضاء يتبىن على ورمبا عربوا عن هذا بأن قضاء القاضي ال يغري األحكام الشرعية عن حقائقها املو 

احلجة ؛ فإن كانت حجة حقيقة ظاهرًا وباطًنا ، نفذ ظاهرًا وباطًنا ، وإن كانت حجة يف الظاهر فقط مل ينفذ إال يف 
  .الظاهر فقط

  .وذهب أبو حنيفة رمحه اهللا إىل أن حكم القضاء إثبات احلكم املدعي وإنشاء له
ء القاضي يغري احلكم عند اهللا وقصروا ذلك على األحكام اليت للقاضي فيها مدخل كاملعقود ورمبا عربوا عن هذا بأن قضا
  .والفسوخ والنكاح والطالق

  : وعلى األصل مسائل 
إذا ادعى زوجية امرأة ، وليست يف نفس األمر زوجته وأقام شاهدي زور فحكم له احلاكم بالزوجية مل حتل له يف : منها 

  .عليها متكينه من نفسها الباطن عندنا ، وحيرم
  .قضاء القاضي بشهادة الزور تبيح احملذور ، وحتلل هذه املرأة: وقال احلنفية 

إذا رد احلاكم شهادة املنفرد برؤية هالل رمضان ؛ إما لكونه ال يرى قبول الواحد أو لغري ذلك فجامع يف ذلك : ومنها 
  .ال يلزمه: نيفة النهار لزمته الكفارة كما إذا قيل شهادته وقال أبو ح

  : مسألة 
  .بل اكتساب العبد ، وفك احلجر عنه: املعقود عليه يف عقد الكتابة رقبة املكاتب وقالت احلنفية  2]قال علماؤنا[

  : وعلى األصل مسائل 
قبة ومات رقيًقا ألن املعقود عليه الر : إذا مات املكاتب عن وفاء انفسخت الكتابة عند الشافعي رضي اهللا عنه : منها 

  .ميوت حرًا يف آخر جزء من حياته: وقد فاتت باملوت فينزل منزلة فوات املبيع قبل القبض وقال أبو حنيفة 
  الكتابة احلالة الباطلة ؛ ألن املعقود عليه الرقبة وعتقها غري مستحق يف: ومنها 

_________  



  .واختيار" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2

  399|  300: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

احلال ، بل عند أداء النجوم ، وعندهم يصح ؛ ألن العوض مقابله فك احلجر والقدرة على االكتساب وقد حتقق يف 
  .احلال

ليها ، وعندهم ال ينفسخ بل يؤدي إذا زوج ابنته من مكاتب مث مات انفسخ النكاح النتقال امللك يف الرقبة إ: ومنها 
  .جنومه فيعتق واهللا أعلم

  .وهذه الطريقة مل يذكرها الرافعي يف فصل اختالف اجلاين ومستحق الدم ، بل قبل كتاب البغاة
: أن الواجب الدية دون القصاص وأن املتويل قال -يف زيادة الروضة عن البغوي تعريًفا على تصديق الويل : ونقل النووي 

  .ى اخلالف يف استحقاق الوقد بالقسامةهو عل
  .وقد حكى الرافعي يف القصاص وجهني ذكرمها قبيل كتاب اإلمامة: قلت 
دخلت بأمان مسلم ؛ ففي مطالبته بالبينة وجهان ألن األصل عدم األمان ، : على كافر يف دارنا فقال  1]اطلعنا[وإذا 

د واألصل حقن الدماء ، ويعضده أن الظاهر أن احلريب ال بإشها 2]يستوثق[ويعضده أن الغالب على من يستأمن أن 
  .يقدم على هذا إال بأمان

  .إذا ضرا الزوج وادعى نشوزها وادعت هي أن الضرب ظلم- مما مل أجده مسطورًا : ومنها 
  .ذلك والذي يقوي يف ظين أن القول قوله ألن الشارع جتعله ولًيا يف: مل أر فيها نقًال ؛ قال : قال ابن الرفعة 

  .عدم ظلمة وعدن نشوزها- قد يعارض يف املسألة أصالن : قلت 
  : احلادية والعشرون بعد املائة من قواعد الربا 

  .أن اجلهل باملماثلة كحقيقة املفاضلة
قاعدة الباب أن النكاح : يف الوسيط يف كتاب الصداق يف الباب الثاين يف أحكام الصداق الفاسد : قال الغزايل : أخرى 

  .فسد بفساد الصداقال ي
_________  

  .أطلقنا" ب"يف  1
  .يسرتق" أ"يف  2

  399|  301: صفحة 



  

  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

  .األصل يف الربويات عندنا التحرمي خالفًا أليب حنيفة: أخرى 
  : الثانية والعشرون بعد املائة 

  ".أصح القولني أن حجر املفلس حجر مرض ال سفه وال رهن"
أنه يثبت لألحكام حجر املرض كلها كذلك إذا غلبنا أحد اجلانبني على اآلخر يف " إنه حجر مرض: "وال نعين بقولنا 

  .أو ميني 1]طالق[مثل الظهار 
خالف أن املفلس ممنوع من التصرف  يوضح هذا بأن املريض يسوغ له األقدام على التصرف وحيكم بصحتها ظاهرًا وال

  .وإن قبل بتنفيذه فيما بعد
  .فإذا كان كذلك فال فائدة يف هذه القاعدة وأمثاهلا ، إذ ال فائدة غري إجراء األحكام على قضية قاعدا: فإن قلت 

والفقيه يعلم : ه قال بل فائدة معرفة حقيقة ذلك الشيء وسره املقصود ب" : شرح املهذب"قال الوالد رمحه اهللا يف : قلت 
أن الشيئني املتساويني يف احلقيقة وأصل املعىن قد يعرف لكل منهما عوارض تفارقه عن صاحبه وإن مل تغري حقيقته 

األصلية فالفقيه احلاذق حيتاج إىل تيقن القاعدة الكلية يف كل باب مث ينظر خاًصا يف كل مسألة ، وال يقطع شوقه عن 
تلك املسألة جيب سحب القاعدة عليها أو متتاز مبا ثبت له ختصيص حكم من زيادة أو  تلك القاعدة حىت يعلم هل

  نقص ؟
ومن هذا يتفاوت رتب الفقهاء فكم من واحد متمسك بالقواعد قليل املمارسة للفروع ومأخذها يزل يف أدىن املسائل وكم 

دة كلية فتخبطت عليه تلك املدارك صار من آخر مستكثر من الفروع ومداركها قد أفرغ صمام ذهنه فيها غفل عن قاع
حريان ، ومن وفقه اهللا ملزيد العناية مجع بني األمرين فريى األمر رأي عني انتهى كالمه يف باب التفليس من تكملة شرح 

  .املهذب
ار بعلوم فهذه القواعد اليت سردناها هي اليت تكثر فروعها وتتشعب مواقع األنظار إذا كان إليها نزوعها ، ومن حققها ص

  .الشريعة حقيًقا ، وبالفتيا يف مصاردها ومواردها خليًقا
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  399|  302: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها



  : واملستثين منها 
جيري جمرى الشذوذ ، واخلطب فيه يسري وهو كوجوب الثمن يف املصراة  إما بعيد فال يقاس عليه ، وهو خارج عن املنهاج

  ".املثلى مضمون مبثله"املستثين من قولنا 
وإما معقول املعىن فال بد من حلاقه بأصل آخر ويكون قد اجتذبه يف احلقيقة أصالن تعلق بأقرما شبًها واستمسك 

يف كل ورد وصدر يدفع  3]والتكيف به[ 2]مبتدر[هذا من كل فرع  عزوه وفهم 1]لكن[بأقوامها وأوفقهما بالنسبة إليه ؛ 
عن مهم من ركن إىل اهلوينا واجب الدعوة وال حييط به إال من حوم على خميم االجتهاد بدأب دائم يف العلم وخطى 

ينهض به أهل على منصة اجلالء لالعتبار إمنا  4]وأجالسها[متسعة ؛ فإن ترد الفروع إىل أصوهلا وعرضها على معانيها 
  .البصائر الشافية ، وهو لعمري واهللا خالصة الاجتهاد ، ومثرة األكباد

  .والكافل به وحصر املستثنيات وعدها كتابنا الكبري يف األشباه والنظائر
أن الضابط إما أن يطرد وينعكس وذلك الغاية وإما أن خيرج عنه صورًا طرًدا وعكًسا واخلارج  5]عندنا[والقول اجلملي 

  .ا معقول املعىن وإما تعبدإم
  : وقد جتمع شيئان 

  .ملعىن: أحدمها 
  .تعبد: والثاين 

وهو العاقلة عند من يرى حتملها للدية تعبًدا ، وتضمن الويل جزاء صيد أتلفه الصيب فإنه ملعىن : وحنن نضرب لذلك مثاًال 
  .ومها خارجان عن قاعدة من مل جين ال يطالب جبناية من جىن

  .بًدا يهون األمر فيه ، وأما اخلارج ملعىن فذاك املعىن هو أصله اآلخر الذي اجتذبهمث اخلارج تع
  فالح ذا أنه ال خيرج ملعىن إال وقد حق بأصل آخر خرج من هذا فدخل يف هذا ومل يكن ضائًعا

_________  
  ".أ"سقط يف  1
  ".أ"سقط يف  2
  .والتكليف به" أ"سقط يف  3
  .وأجالئها" ب"يف  4
  ".ب" سقط يف 5
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  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

  .فالفقيه من يرده إىل أصله ويعيده إىل وكره ال من حيفظه حفظ ضائع ال يدري مالكه ، وجمهول ال يعرف صاحبه



  .تناجز اخلصمان ، ويقع الرتدد ويقف األمر يف اإلحلاقمث قد يتقاوم األصالن ؛ فيتجاذب الفحالن ، وي
وقد يرى أحد اتهدين أصًال راجًحا ويراه اآلخر مرجوًحا أو مساويًا ، ويف مثل هذه املداخل نزل األقدام وتتبني فرسان 

ملعىن هل يقاس عليه الكالم ، ويتنافس املتنافسون ويرتاد املخلصون مث وراء ذلك حبر عميق ، ومنظر دقيق وهو أن اخلارج 
  .وقد بينا ذلك

  : فصل 
  .وراء هذه القواعد ضوابط يذكرها الفقهاء

أيب احلسن بن " أعداد"أيب بكر اخلفاف و" خصال"املطرد واملنعكس وغريه أحاط ا تلخيص ابن القاص ، و: منها 
أيب حامت القزويين " حيل"الداركي وأيب احلسن العناين " مناقضات"احملاملي و" لباب"الشيخ أيب حامد و" رونق"و 1سراقة

ابن القطان وليست عندنا من القواعد الكلية بل من الضوابط اجلزئية املوضوعة لتدريب املتبدئني ال خلوض " مطارحات"و
  .املنتهني ، ولتمرين الطالبني ال لتحقيق الراسخني

  .اخلطب فيها يسريوالذي يكثر من التشاجر فيه ويعظم اخلطب ما أوردناه وأما هذه الضوابط ف
  : وهي مثل قولنا 

  الولد يتبع أباه يف النسب وأمه يف. كل ذكر ليس بينه وين امليت أنثى: العصبة 
_________  

حممد بن حيىي بن سراقة بضم السني املهملة وختفيف الراء أبو احلسن العامري البصري الفقيه الفرضي احملدث صاحب  1
ء الضعفاء واملرتوكني رحل يف احلديث وأقام بآمد مدة وله مصنف حسن يف الشهادات التصانيف يف الفقه والفرائض وأمسا

وأخذ الضعفاء عن أيب الفتح األزدي مث نقحه وراجع فيه الدارقطين ذكره ابن الصالح ، وذكر أنه كانت له رحلة يف 
أربعمائة وذكره الذهيب يف املتوفني يف كان حًيا سنة : احلديث وعنايةبه ومعرفة بعلم الفرائض والضعفاء من الرجال ، وقال 

طبقات الشافعية  - 43، وطبقات الشافعية البن هداية ص  5/ 8انظر ترمجته يف األعالم . حدود سنة عشر وأربعمائة
  .196/ 1البن قاضي شهبة 
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  األشباه والنظائر
  علة أو قبلهااخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني ال

  .الرق واحلرية وأشرفهما يف الدين وأحسبهما يف الريح والنكاح وأشرفهما يف احلرية
  .احلجر على الصيب لنقصه وعلى العبد حلق سيده وعلى السفيه يرتدد

  .ومن مث يصح نكاح العبد باإلذن خبالف الصيب ويف السفيه تردد
، واملغلب  1]التنكيس[ة على حياهلا والوضوء أواجبه الرتتيب أو عدم وتفاريع القولني يف اجلمعة أظهرمها مقصورة أم صال

يف قتل قاطع الطريق حق اهللا أو حق اآلدمي وإذا باع مال أبيه على ظن أنه حي ؛ فإذا هو ميت وسبيل االستعارة للرهن 



رهن أو سفه إجازة سبيل العارية أو الضمان ، واخلالف يف حقيقة الثمن ما هو ؟ وحجر الفلس هل هو حجر مرض أو 
الورثة تنفيًذً◌ا أو ابتداء عطية ، تزويج السيد أمته بامللك أو بالوالية ، الوديعة عقد أو إذن ، املغلب يف املسابقة شائبة 

اإلجازة أو اجلعالة ، حرمة استعمال آنية الذهب والفضة لعينهما أو ملعىن فيهما ، فطرة من يؤدي فطرة غريه مث جتب عليه 
أو جتب على املؤدي ابتداء ؛ القسمة بيع أو إفراز ، اإلقالة بيع أو فسخ ، احلوالة استيفاء أو اعتياض ، النذر  مث يتحملها

حممول على واجب الشرع أو جائزه ، موجب القتل العمد القصاص أو أحد األمرين منه ، ومن الدية الصداق مضمون 
ط أو متليك ، عمد املميز عمد أو خطأ ، اليمني املردودة  ضمان عقد أو يد ، الظهار طالق أو ميني ، اإلبراء إسقا

كاإلقرار أو كالبينة ، ارتفاع العقد من أصله أو من حينه ، النفقة للحمل أو للحامل ، جملس العقد هلل له حكم ابتداء 
هل يباعان -خلادم العقد ؟ تعارض حق اخلالق واملخلوق ، ومسائل اإلشارة والعبارة باللفظ أو باملعىن ومسائل املسكن وا

يف الفلس والكفارة والفطرة واحلج ونظائرها ؟ ويف كم تعطي الرجعية حكم الزوجية ، ومفارقة األب للجد يف األحكام وما 
مثل بعت مبا باع به فالن فرسه ، وزوجت - يتعدى حكمه إىل الولد احلادث ، وتعليق اإلنسان فعل نفسه على فعل غريه 

ما فضل - لق ، وقارضتك ولك مثل ما شرتطه فالن لفالن ، وأحرمت مبا أحرم به فالن مبا زوج به ، وطلقت كما ط
قاتل أبيه إذا مل خيلف األب : لبيت املال هل هو على سبيل اإلرث أو املصلحة وفيه خالف يظهر أثره يف مسائل منها 

ذا مل خيلف األب سواه فما له البيت املال ، مث قاتل أبيه إ: سواه فما له لبيت املال مث إن قلنا مرياثًا مل يدفع للقاتل منها 
املكاتب إذا مات أبوه مل يرثه وماله لبيت املال ؛ : إن قلنا مرياثًا مل يدفع للقاتل منه شيء أو مصلحة جاز الدفع ومنها 

  .مصلحة أخذ: مرياثًا مل يأخذ شيًئا ، وإن قلنا : فإذا أدى النجوم وعتق فإن قلنا 
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  399|  305: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

  .إذا مات مسلم وخلف قريًبا له كافرًا فأسلم انبىن على اخلالف: ومنها 
  .ذلك 1]وأحناء[

اا الستوعب الفقه وكرره وردده وجاء به على وعندي أن إدخاهلا يف القواعد خروج عن التحقيق ، ولو فتح الكاتب ب
غري الغالب املعهود والرتتيب املقصود فحري األذهان ، وخبط األفكار ، وإذا استحسن ضم الشيء إىل نظريه فبعض 

  .مسائل الباب أشبه ببعضها من غري ذلك ، والرتتيب على األبواب هو الصواب
  : فصل 

تقع يف الفروع يذكرها أصحابنا ؛ حيث يرتدد الذهن فهي ذات أقسام كثرية وال  ومن الناس من يدخل يف القواعد تقاسيم
تعلق هلذ بالقواعد رأًسا فقد أكثر منه الشيخ أبو حامد يف الرونق ومتابعوهن ولكن أولئك مل يكن قصدهم ذكر القواعد ؛ 



  .بل هذا النوع خبصوصه ، فال لوم عليهم وإمنا اللوم على من يدخل ذلك يف القواعد
  .وأنا أذكر لك يسريًا من ذلك لتعرف ما أشري إليه

  .تقسيم آخر: فأقول 
  .العقود بالنسبة إىل قبول التأييد أو التوقيت مراتب: قال اإلمام يف كتاب الصلح 

البيع والتأبيد فيه غري مستحق ، فإنه يتضمن التمليك واستئصال حق املتقدم بالكلية ؛ فال يعود إال بإعادة : أحدها 
  .ق آخرطري

  .وضعها على بقاء امللك للمكري واألصل أن يضبط بالنهاية إذ ال حاجة إىل إثباا دون الضبط: اإلجارة : الثاين 
  .وال ميتنع تأقيته أيًضا- ما يظهر فيه قصد التأبيد كبيع حق البناء واملمر وسبيل املاء  2]القسم[ويظهر يف هذا 

تظم إثباته على نعت التأقيت ؛ فإن الغرض منه التواصل ، والتوصل إىل النسك ما يقصد منه املنفعة ولكن ال ين: الثالث 
وهو النكاح وكان يؤقت يف ابتداء اإلسالم إشارة إىل اكتفاء بعض الناس بقضاء األوطار ، مث استقر الشرع على 

  استحقاق التأييد
_________  

  .وإمنا" أ"يف  1
  .التقسيم" ب"يف  2
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  اه والنظائراألشب
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

  .ليقع النكاح على وضعه ، وقدره الزوج على الطالق يفيده ، التمكن من اخلالص
  : تقسيم آخر 

ه فكذلك وإن كان ملوافقته فال أثر له وإن كان ، فإن كان التغيري لقلت 1]مغريًا[إذا وقع يف املاء شيء طاهر فإن مل يكن 
يف صفاته فوجهان ، وإن مل يفت بل غري فإن قل التغيري ؛ حيث مل يزل اسم املاء املطلق ففيه خالف ، وإن فحش فإن 
مل ميكن الصون عنه مل يسلب ، وإن أمكن ؛ فإن كان ترابًا مل يؤثر على األصح وإن كان غريه فإن كان خمالطًا جلميعه 

  .ن وإن كان جماورًا متصًال به فقوالن ، أو غري متصل مل يؤثرسلب أو لبعضه فوجها
  : تقسيم آخر 

  .الطالق واجب وحمرم ومكروه ومستحب: ومن تعليقه نقلت : قال القاضي أبو الطيب الطربي 
طالق املويل إذا انقضت املدة وطولب بالفيئة أو الطالق وطلق فإنه يكون قد فعل واجًبا كما يف خصال : فالواجب 

  .مها حكمان ورأيي الطالق: لكفارة أا فعل وقع واجًبا ، وإيقاع طالق احلكمني يف الشقاق واجب إذا قلنا ا
  .طالق احلائض واملوطوءة يف طهرها: واحملرم 



  .طالق زوجة حسنة اخللق واخللق يأمنها فيغيبته ويسر ا يف حضوره: واملكروه 
ق ال يأمنها غائًبا وال تسره حاضرًا أو ال يقوم واحًدا منهما حبق صاحبه طالق زوجه قبيحة اخللق سيئة اخلل: واملستحب 

  .انتهى خمتصر
  : تقسيم آخر 

كطهارة األعضاء ومسح املقيم واملسافر ، وغسل ولوغ الكلب سبًعا ، واشرتاط : املقدرات الشرعية إما حتديد قطًعا 
  .و كثري جًداأربعني النعقاد اجلمعة وتكبريات العيدين ، ونصب الزكوات وه

  .كسن الرقيق املسلم فيه واملوكل يف شرائه: وإما تقريب قطًعا 
_________  

  .متغريًا" ب"يف  1
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  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

الصفني بثالمثائة ذراع ومسافة القصر بثمانية وأربعني ميًال وهو  كالقلتني وسن احليض واملسافة بني : وإما خمتلف فيه 
  .كثري

  .فهذه أمثلة التقاسيم كل مثال منها لنوع وال مدخل هلا من القواعد ويقرب منها تعديد فرق النكاح وأقسام البياعات
  : فصل 

در مشرتك وليس ذلك أيًضا من ومنهم من يدخل املآخذ والعلل اليت يشرتك فيها أحكام طلًبا جلمع املشرتكات يف ق
  .القواعد يف شيء

  ".مسائل االرتباط"مصنًفا يف ذلك خمتصرًا مساه " التنبيه"وقد رأيت للشيخ أيب إسحاق الشريازي صاحب 
الشافعي وأبو حنيفة رمحهما اهللا - وهذا النوع كثري الفائدة للخالفيني الناظرين يف املسائل اليت اختلف فيها اإلمامان 

  .تعاىل
  .1]واهللا تعاىل أعلم[أنا أذكر مسألة لتعرف ماذا أعين بكالمي و 

  .علة يتعلق ا إحدى وعشرون حكًما
  : مسألة 

جيب القطع بسرقة الثمار الرطبة والطعام الرطب وسائر ما يتمول وإن كان أصله على اإلباحة وكذا إذا اشرتكا يف النقب 
  .اخلوناول اآلخر فالقطع على الد 2]فأخذ[فدخل أحدمها 

  .نصاب مث نقصت قيمته قبل القطع مل يسقط القطع 3]فيه[إذا سرق ما 
  .إذا رمي املسروق إىل خارج فالقطع على الرامي



  .إذا ترك املتاع بقرب النقب وأدخل اآلخر يده فالقطع على الثاين ، والضمان عليهما يف املسائل الثالث
  .ط القطعإذا سرق نصابًا مث ملكه حبكم اإلرث أو اهلبة مل يسق

  .إذا سرق مصحًفا يساوي نصابًا قطع
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  .فأخذ إحدامها" ب"يف  2
  .قيمته" ب"يف  3
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  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

  .ثياب الكعبة إذا سرق اآلبق قطع ، وكذا الضيف والنباش وسارق
  .إذا سرق العني مرة بعد مرة قطع ثانًيا فتقطع ميناه وإذا سرق ثانًيا قطعت يسراه

  .إذا سرق ناقص اليمني أو مفقودها قطعت يسراه
  .إذا تلف يف يده املسروق فعليه الغرم والقطع

  .يقطع أحد الزوجني بسرقة مال صاحبه
  .رتييقطع املعري واملكري إذا سرق من املستعري واملك

  .يقطع سارق العبد الصغري وكذا إذا سرق املستأمن يف أحد القولني
  .أصل موضع الوفاق - والعلة فيها كلها أنه أخرج نصابًا كامًال من حرز مثله ال شبهة له فيه وهو من أهل القطع 

  ".ا سبع مسائل"علة يتعلق 
  .يف عبد التجارة الزكاة والفطرة

  .املعسر الفطرةوعلى اجلد عن ولد ولده الصغري 
  .وعلى الولد فطرة األب واجلد والزوج وعبد الشريكني عليهما فطرته

والعلة يف اجلميع شخص من أهل الطهرة يلزمه فطرته مع القدرة أصل  1"لداود بن علي"والسيد عليه فطرة عبده ، خالفًا 
  .موضع الوفاق

  : فصل 
ألخرس ، وآخر ألحكام املبعض ، وهكذا وفصًال لألحكام من يعقد فصًال ألحكام األعمى ، وآخر ألحكام ا: ومنهم 

  .اليت اختص ا حرم مكة شرفها اهللا تعاىل ، وهذا أيًضا ليس من القواعد يف شيء
  : فصل 



  ومنهم من ذكر الفقه املختص ببعض الناس أو بعض األماكن وسبيله سبيل من
_________  

اين إمام أهل الظاهر ، هو أول من نفى القياس يف األحكام داود بن علي بن خلف أبو سليمان البغدادي األصبه 1
أخذ العلم عن إسحاق بن راهية وأيب ثور وغريمها ، وكان . الشرعية ومتسك وبظواهر النصوص ، وكان زاهًدا ورًعا

عني نشأ بأصبهان مث رحل إىل بغداد فأقام ا وتويف سنة سب. صاحب مذهب مستقل وتبعه مجع كثري يعرفون بالظاهرية
  .ومائتني

  .258/ 2، شذرات الذهب  284/ 2انظر طبقات الشافعية الكربى 
  399|  309: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  اخلالف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلا ذلك أما بعد تعيني العلة أو قبلها

  .يفرد بابًا من أبواب الفقه بالتصنيف فال فرق بني إفراد باب وإفراد مكلف من املكلفني
  .أنه عزم على مجع أحكام املبعض مث اجتزأ بسبقها يف األبواب" النهاية"وذكر اإلمام يف آخر 

  : فصل 
ومنهم من يشتغل بتقرير كونه مذهب الصحايب واالستحسان مثًال غري حجة وهذا رجل عمد إىل باب من أبواب أصول 

  .الفقه فأحب النظر فيه
  : فصل 

يفيت فيها على التقدمي وهذا أيًضا رجل أحب أن جيمع مسائل ال ارتباط هلا يف  ومنهم من يعقد فصًال للمسائل اليت
  .أنفسها

وأغراض الناس ختتلف ولكل مقصد ، ولسنا ننكر على أحد مقصده ؛ وإمنا ننكر إدخال شيء يف شيء ال يليق به 
  .حجم الكتب مبا ال حاجة إليه 1]ويكرب[

  : فصل 
  .از ، وهذا باب مليح أفرده بعضهم بالتصنيفومنهم من يدخل مسائل األحاجي واأللغ

  .كاجلرجاين صاحب املعاياة وأيب حامت القزويين قبله وغريمها من املتقدمني واملتأخرين
فيه مصنف حسن رأيت بعضهم ينسبه البن الرفعة وهو خطأ وابن الرفعة أعلى مقاًما  2وللقاضي تقي الدين ابن رزين"

نوع ، ولكل فن رجال وإذا اشتغل الناس يف الفقه عشواء سار ابن الرفعة يف بياض وأرسخ قدًما من أن يشتغل ذا ال
احملجة وإذا مشى الناس يف رقراق علم كان هو خائض اللجة وإذا قنع الناس بالصدف مل يرض هو إال بنفيس اجلواهر 

  .وإذا وقفوا عند غاية مل يتطلب هو غاية حياط هلا بأول وال آخر
يف نفسه حسن ؛ إال أنه ال مدخل له يف القواعد وقد كنت وضعت فيه جمموًعا ها أنا -ن األلغاز هذا وقد عرفناك أن ف



  .أحتفك منه بباب مفيد فأقول
_________  

  .ويكثر" ب"يف  1
هو شيخ اإلسالم أبو عبد اهللا حممد بن رزين بن موسى العامري احلموي الشافعي ، ولد سنة ثالث وستمائة يف  2

تويف يف ثالث من . يف الفقه واألصول وشارك يف املنطق والكالم واحلديث وأفىت وله مثان عشرة سنة شعبان حبماة وبرع
  .رجب سنة مثانني وستمائة

  .123/ 7، النجوم الزاهرة  368/ 5، الشذرات  46/ 8الطبقات الكربى 
  399|  310: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز
  : باب يف األلغاز 

إن من الشجر شجرة : "هذا الباب حديث ابن عمر الثابت يف الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  واألصل يف
  ".ال يسقط ورقها وإا مثل املسلم حدثوين ما هي ؟

  .فوقع يف نفسي أا النخلة فاستحييت: فوقع الناس يف شجر البوادي ، قال عبد اهللا : قال 
هي النخلة قال عبد اهللا فحدثت أيب مبا وقع ، قال ألن تكون قلتها أحب : ا هي ؟ قال حدثنا يا رسول اهللا م: مث قالوا 

  .إيل من أن يكون يل كذا وكذا
بوب على أحدمها باب طرح اإلمام املسألة على أصحابه ليخترب ما عندهم من العلم -وقد خرجه البخاري يف موضعني 

  ".احلياء يف العلم"وبوب على اآلخر 
 واهللا أعلم حبث العلماء يف هذا الباب ، ومن أقدم ما مسعت فيه ما رواه احلافظ أبو القاسم ابن عساكر ومن مث: وأقول 

كتب رجل من أهل العلم إىل ابن عباس يسأله عن هذه : "رضي اهللا عنه يف التاريخ الشامي إىل محاد بن محيد قال 
 عليه وسلم أن يعمل بعمله ، وعن شيء تكلم ليس له أخربين عن رجل دخل اجلنة وى اهللا حممًدا صلى اهللا- املسائل 

حلم وال دم ، وعن شيء له حلم ومل تلده أنثى وال ذكر وال من املالئكة ، وعن نفس أوحى اهللا إليها ليست من األنبياء ، 
وعن منذر ليس من اجلن وال من اإلنس ، وعن شيء حرم بعضه وحل بعضه ، وعن شيء تنفس ليس له حلم وال دم ، 
وعن نفس ماتت وأحييت بنفس غريها ، وعن نفس خرجت من جوف ليس بينهما نسب وال رحم ، وعن اثنني تكلما 

يف قرية وهي خاوية على عروشها ، وعن شيء إن فعلته كان حراًما وإن  1]مر[ليس هلما حلم وال دم ، وعن الرجل الذي 
أن تلقيه يف البحر ويف أي حبر قذفته ، وعن االثنني اللذين تركته كان حراًما وعن موسى عليه السالم كم أرضعته أمه قبل 

  كانا يف بيت فرعون
_________  



  ".ب"سقط يف  1
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  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز

 حني لطم موسى فرعون ، وعن موسى حني كلمه اهللا من محل التوراة إليه ، وكم كانت املالئكة الذين محلوا التوراة إىل
موسى ، وأخربين عن آدم كم كان طوله وكم عاش ومن كان وصيه ، وأخربين من كان بعد آدم من الرسل ، ومن كان 

بعد نوح ، ومن كان قبل نبينا صلى اهللا عليه وسلم ، وعن األنبياء عليهم السالم كم كانوا ، وكم كان فيهم من الرسل ، 
 أنثى ومل ميت ، وعن أرض مل تصبها الشمس إال يوًما واحًدا ، وكم يف القرآن منهم ، وعن رجل ولد من غري ذكر وال

  .وعن الطري الذي ال يبيض وال حيضن عليه طري
  .فلما قدمت هذه املسائل إىل ابن عباس رضي اهللا عنهما كتب

يقول اهللا أما الرجل الذي دخل اجلنة وى حممد صلى اهللا عليه وسلم أن يعمل بعمله فهو يونس النيب عليه السالم الذي 
  .1}َوَال َتُكْن َكَصاِحِب احلُْوِت ِإْذ نَاَدى َوُهَو َمْكظُومٌ {: فيه 

  .}َهْل ِمْن َمزِيدٍ {وأما الشيء الذي تكلم ليس له حلم وال دم فهي النار إذا تقول 
ىل ابن آدم لرييه  وأما الرسول الذي بعثه اهللا ليس من اجلنة وال من اإلنس وال من املالئكة فهو الغراب الذي بعثه اهللا إ

  .كيف يواري سوأة أخيه
  .وأما الشيء الذي له حلم ودم ومل تلده أنثى فهو كبش إبراهيم الذي فدى به ولده

  .2}َوالصْبِح ِإَذا تـَنَـفسَ {: وأما الشيء الذي تنفس ليس له حلم ودم فهو الصبح ؛ إذ يقول عز وجل 
اْضرِبُوُه بِبَـْعِضَها َكَذِلَك {: قرة اليت ذكرها اهللا تعاىل يف القرآن يف قوله وأما النفس اليت ماتت وأحييت بنفس غريها فهي الب

  .3}ُحيِْيي اللُه اْلَمْوَتى
  .وأما الطري مل يبض ومل حيضن عليه فهو الطري الذي نفخ فيه عيسى ابن مرمي عليه السالم فكان طائرًا بإذن اهللا

  .طالوت الذي ابتالهم اهللا به وأما الشيء الذي قليله حالل وكثريه حرام فنهر
  .وأما النفس اليت أوحى اهللا إليها ليست من األنبياء فأم موسى

وأما النفس اليت خرجت من جوف نفس ليس بينهما نسب وال رحم فهو يونس النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج من بطن 
  .احلوت

_________  
  .30سورة ق  1
  .18سورة التكوير  2



  73سورة البقرة  3
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  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز

َنا {: وأما االثنان اللذان تكلمتا ليس هلما حلم وال دم فهما السماء واألرض قال تعاىل  اِْئِتَيا َطْوًعا أَْو َكْرًها قَالََتا أَتـَيـْ
  .1}طَائِِعنيَ 

وأما الرجل الذي مر على قرية وهي . [فونوأما الشيء الذي مشى ليس له حلم وال دم فعصا موسى اليت تلقف ما يأك
  .2]خاوية على عروشها فهو أرميا

وأما الشيء الذي إن فعلته كان حراًما وإن تركته كان حراًما فهي صالة السكران ، إن صليت وأنت سكران فحرام وإن 
  .تركت فحرام

  .القلزمقبل أن تقذفه يف البحر مث ألقته يف حبر  3وأما أم موسى فأرضعته ثالثة أشهر
  .فرعون فالرجل الذي كانت يكتم إميانه 4]يف بيت[وأما االثنان اللذان كانا 

وسألت عن موسى يوم كلمه اهللا ومحلت التوراة إليه فإن اهللا كلمه يوم اجلمعة وأعطي التوراة ونزلت ا املالئكة إىل موسى 
  .ذلك إال اهللايعلم عدد  6فحمله ملك من السماء ال 5يوم اجلمعة وأمر اهللا بكل حرف

  .وأما األرض اليت مل تنظر إليها الشمس إال يوًما فهي أرض البحر الذي فلقه اهللا ملوسى
  .}يَا أَيـَها النْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكمْ {فالنملة القائلة ] وال من اجلن 7من اإلنس[وأما املنذر الذي ليس 

 -فيما بلغنا واهللا أعلم-واه ونفخ فيه من روحه ، وكان طوله وسألت عن آدم فهو أول األنبياء خلقه اهللا من طني وس
ستني ذراًعا ، وكان نبًيا وخليفة وعاش ألف سنة إال مخسني عاًما ، وكان وصيه شيث وإن بعد شيث من األنبياء إدريس 

  وهو أول الرسل
_________  

  ".11"سورة فصلت  1
  ".ب"واملثبت من " أ"سقط من  2
  .زيادة ونصف" ب"يف  3
  .زيادة حني لطمه موسى فهي آسيا امرأة فرعون" ب"يف  4
  .زيادة من التوراة" ب"يف  5
  .فال" ب"يف  6
  .من اجلن أوًال " ب"يف  7
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  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز

حاق مث يعقوب مث مث إمساعيل مث إس -ابن أخي إبراهيم - وبعد إدريس نوح وبعد نوح هود مث صاحل مث إبراهيم مث لوط 
  .يوسف مث موسى مث عيسى فأنزل اهللا اإلجنيل مث كان بعده نيب الرمحة صلى اهللا عليه وسلم

ألف نيب ومائيت نيب ومخسة وسبعني نبًيا ، وكان منهم ثالثة ومخسة عشر رسوًال جند يف  - فيما بلغنا- وكان عدد األنبياء 
َوُرُسًال َقْد َقَصْصَناُهْم َعَلْيَك ِمْن قـَْبُل َوُرُسًال َملْ نـَْقُصْصُهْم َعَلْيَك {: جل القرآن منهم ثالثة وثالثني نبًيا يقول اهللا عز و 

  .انتهى خمتصرًا 1}وََكلَم اللُه ُموَسى َتْكِليًما
قلت وأنا أستفتح السؤال األول من مسائله فإن إطالق القول بأن نبينا صلى اهللا عليه وسلم ى بأن يعمل بعمل يونس 

  .ينبغي ملا فيه من اإلساءة على يونسال 
احلافظ أبو القاسم أيًضا بسنده إىل  4]روى[- يف الرسول ليس من اجلن وال من اإلنس وال من املالئكة  3]أقول[ 2وكذا

مل تدر أين قبلتك ؟  5]فيه[كتب ابن هرقل إىل معاوية يسأله عن ثالث خالل ما مكان إذا كنت : ابن أيب مليكة قال 
 7فقال معاوية من هلذه ؟- فيه قبل وال بعد ؟ وعن احملو الذي يف القمر ؟  6]تطلع[طلعت فيه الشمس ومل وما مكان 

  .فقيل ابن عباس ، فكتب إليه
  .8]رضي اهللا عنهما[فأجاب ابن عباس 

  أما املكان الذي إذا كنت فيه مل تدر أين قبلتك فإذا كنت على ظهر الكعبة
  .قبل وال بعد فالبحر الذي انفلق ملوسى 9]فيه[ومل تطلع  وأما املكان الذي طلعت فيه الشمس

  .10}َوَجَعْلَنا اللْيَل َوالنـَهاَر َآيـَتَـْنيِ {: وأما حمو القمر فهو آية الليل قال تعاىل 
  .11]وما[فكتب معاوية إىل ابن هرقل ، فكتب إليه ما هذا من كنزك وال كنز أبيك ، 

  .بيت نبوة 12]أهل[خرج هذا إال من 
_________  
  ".164"سورة النساء  1
  .كذلك" ب"يف  2
  ".ب"سقط يف  3
  .وروى" ب"يف  4
  ".ب"سقط من  5
  .تظله" ب"يف  6
  .زيادة املسائل" ب"يف  7
  ".ب"سقط يف  8



  ".ب"سقط من  9
  ".12"اإلسراء  10
  .وال" ب"يف  11
  ".ب"سقط من  12
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  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز

بعضها وأنا أحلق تلك  1]يف[ى احلافظ أيًضا بأسانيد خمتلفة هذا األثر بزيادات أخر اجتمعت على بعضها واختلفت ورو 
  : الطرق وأمجع ما اجتمعت وما افرتقت فيه ؛ فكان مذكورًا يف بعضها دون بعض فأقول 

 اهللا ؟ وما الثانية والثالثة والرابعة أما بعد فأي كلمة أحب إىل: روي أن قيصر ملك الروم كتب إىل معاوية بن أيب سفيان 
واخلامسة ؟ ومن أكرم عباد اهللا وإمائه عليه ؟ وما مخسة فيها الروح مل تركض يف رحم ؟ وقرب سار بصاحبه ؟ ومكان مل 
تصبه الشمس إال مرة واحدة مل تطلع فيه قبل ذلك وال تطلع بعده ؟ وجمرة السماء ما هي ؟ وقوس قزح وما بدأ مرة ؟ 

ه من ال قبلة له ، ومن ال أب له ، ومن ال عشرية له ؟ وعن شيء نصف شيء وال شيء ؟ وابعث إيل يف هذه وقبل
  .2القارورة

اكتب إىل ابن عباس ، فكتب يسأله : وما علمي ا ها هنا ؟ فقيل له ! ما له أخزاه اهللا ؟: فلما قرأ معاوية كتابه قال 
  .عن ذلك

كلمة اإلخالص ، وما يقبل عمل إال ا ، واليت تليها سبحان -كالم ال إله إال اهللا إن أفضل ال: "فكتب إليه ابن عباس 
اهللا وحبمده والثالثة كلمة الشكر اهللا أكرب وفاحتة الكتاب والركوع والسجود ، واخلامسة ال حول وال قوة إال باهللا ، وأكرم 

آدم وحواء الكبش الذي فدي به إمساعيل وعصا :  اخللق آدم ، وأكرم اإلماء مرمي ، واخلمسة الذين مل يركضوا يف رحم
الذي التقم يونس ، واملكان الذي  3]فاحلوت[موسى حني ألقاها فصارت ثعبانًا وناقة صاحل ، والقرب الذي سار بصاحبه 

 انفرج ملوسى من البحر ملا ضربه بعصاه فانفلق وارة باب السماء ، وقوس قزح أمان ألهل األرض من الغرض بعد قوم
نوح ، ومن ال قبله له الكعبة ، ومن ال أب له عيسى ، ومن ال عشرية له آدم ، وأما شيء فالرجل له عقل يعمل بعقله ، 

  .وأما نصف شيء فالرجل ال عقل له يعمل بعقل ذوي العقل ، وأما ال شيء فالذي ليس له عقل يعمل برأي نفسه
  .5}َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكل َشْيٍء َحي {: تعاىل :  4]اهللا[قال : هذا أبرز كل شيء : مث مأل القارورة ماء وقال 

لقد علمت أن معاوية مل يكن له ذا علم ، وما خرج هذا إال من أهل بيت : فلما وصل الكتاب إىل ملك الروم قال 
  .نبوة

_________  
  ".ب"سقط من 1



  .زيادة ببدر كل شيء" ب"يف  2
  .احلوت" ب"يف  3
  ".ب"سقط من  4
  ".30"سورة األنبياء  5
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  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز

  .يف األثر مواضع ال بأس بالتنبيه عليها: قلت 
  .حممد صلى اهللا عليه وسلم 2أكرم اخللق عند أهل احلق سيدنا 1ليس على ظاهره ، وإن" أكرم اخللق آدم: "قوله 

يثبت عن ابن عباس وهو األقرب ، وإما  4]مل[إما أن يكون زيادة : د أمرين فيما وقع يف هذا األثر أح 3]يل[وقد خطر 
والطينة اليت آدم وذريته فيها سواء ، واملراد أن خلق البشرية أفضل من  5أن يكون عين بأكرمية اخللق أصل اخللقة واألرومة

  .وهو مذهب أهل السنة- بقية اخلالئق ويؤخذ منها أن البشر أفصل من امللك 
ال نعرف ما يعتقدون يف ذلك ، وثانًيا ال  -أوًال -ابن عباس ذكر ذلك على معتقد املكتوب إليه ألنا  6]إن: [قال وال ي

وهم يعتقدون " أفضل الكالم ال إله إال اهللا: "يف نفس األمر ولذلك قال -نعتقد أن ابن عباس جييب إال مبا هو احلق 
  .التثليث
إال أنه لو استقبل سرتة  -كما أشري إليه يف األثر قبله - يعين به منصلى على ظهرها لعله " من ال قبلة له الكعبة: "وقوله 

  .متصلة جاز فلم خترج عن كوا قبلة
  .يعين من ال أب له ممن يركض يف رحم ؛ وإال فكذلك آدم عليه السالم" من ال أب له عيسى: "وقوله 
يف ذلك من ابن عباس داللة على ما قال املتويل صاحب  لعله قبل أن يولد له ويكون" من ال عشرية له آدم: "وقوله 

ووجه االستنباط أن آدم مل يكن له أب فلم يكن له ". إنه إذا وقف على عشرية مل يدخل فيه إال قرابة األب" : "التتمة"
. ل األبقرابة أب ؛ فمن مث مل جيعل ابن عباس له عشرية فدل أن من ال أب له ال عشرية له ، ودل أن العشرية من قب

  .وهذا قول املتويل رمحه اهللا
بني الشافعي رضي اهللا عنه وحممد ابن احلسن رمحه اهللا نقلها النقلة حملنة  7]دارت[ومما يلتحق ذه املسائل مسائل 

  ، وكثري من الناس يذكر 8]رمحه اهللا[الشافعي 
_________  

  .فإن" ب"يف  1
  .زيادة املصطفى" ب"يف  2
  ".ب"سقط من  3



  .ال" ب"يف  4
  ".ب"سقط من  5
  ".ب"سقط من  6
  .وارت" ب"يف  7
  ".ب"سقط من  8
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  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز

ودخوله  1]رمحه اهللا[أن أبا يوسف القاضي كان مع حممد ، ولكن مل يثبت عندنا ذلك ، والصحيح أن حمنة الشافعي 
، ومل تكن هذه املسائل إال بينه وبني حممد بن احلسن ، غري أن نوردها كما بسببها بغداد إمنا كان بعد وفاة أيب يوسف 

  .أوردها الناقلون هلا إذا كان القصد معانيها ال عزوها إىل قائلها
دخل بعض األيام على  2]رمحه اهللا[أن الشافعي : ذكر اإلمام إمساعيل البوشنجي أحد اجللة من علمائنا وغريه : فنقول 

امتحنه أبو يوسف وحممد مبسائل أثبتناها يف درج ودفًعا الدرج إليه يف ذلك الس ، فأجاب عنها هارون الرشثيد ف
  : بأسرها يف احلال ، وسأهلما عن مسألتني فعجزا عن اجلواب ، وها هي 

د ق 4]وحنن: [وعاد ، فقال ألهله كلوها فقد حرمت علي ، فقال له أهله  3]حلاجته[سأاله عن رجل ذبح شاة مث خرج 
  .حرمت علينا

فأجاب أنه مشرك ذبح الشاة على اسم األنصاب ، مث أسلم بعد خروجه ، وعاد فقال هلم هذه املقالة ، فأسلموا فحرمت 
  .عليهم الذبيحة

  هو حر إن طعمت طعاًما حىت آخذه ، كيف املخرج ؟: وسأاله عن رجل أبق له غالم فقال 
مرحًبا بابنينا وابين زوجينا : وسأاله عن امرأتني لقيا غالمني فقلنا  ويأكل مث يرجع - يهب الغالم لبعض أوالده- فأجاب 

  .ومها زوجانا
، فتزوجت كل واحدة منهما بابن صاحبتها ، وكان الغالمان ابنيهما وابين  5]املرأتني[بأن الرجلني كانا ابين : فأجاب 

  .6زوجيهما ومها زوجان هلما
_________  

  ".ب"سقط من  1
  ".ب"سقط من  2
  .حلاجة" ب" يف 3
  ".ب"سقط من  4



  .يف املرأتني 5
زيادة ومسأاله عن خملوقني سجدوا لغري اهللا عز وجل ومها غري عاصني بذلك فأجاب املالئكة سجدوا آلدم " ب"يف  6

  .عليه السالم
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  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز

  .1كنت ابن ابين كان لك عشرة آالف درهم  إن ست فلك ألف درهم ولو: وسأاله عن رجل قال لولد 
كان الرجل ميلك ثالثني ألف درهم ، وكان له مثانية وعشرون بنًتا فخص كل بنت ألف درهم وخص االبن : فأجاب 

  .وهو عشرة آالف درهم- والباقي له  2]الثلثني[ألفني لو كان له ابن ابن كان للبنات 
  .عضه حالًال وصار باقي ماء القدح حمرًما عليهفشرب ب 3]يشربه[وسأاله عن رجل أخذ قدح ماء 

  .بأنه شرب نصفه ورعف يف بقيته فحرم املاء المتزاجه بالدم: فأجاب 
  .وسأاله عن امراة ادعت أن زوجها ما قارا منذ تزوجيها وأا بكر كما خلقت

  .يدعي بقابلة وتؤمر أن حتمل بيضة فإن غابت فقد كذبت ؛ وإال فقد صدقت: فأجاب 
اله عن مخسة زنوا بامرأة وجب على أحدهم القتل والثاين الرجم والثالث احلد ، والرابع نصف احلد ، واخلامس ال وسأ

  .شيء
األول استحل الزنا فكفر ، والثاين زان حمصن والثالث غري حمصن وهو حر ، والرابع عبد ، واخلامس جمنون ال : فأجاب 

  .شيء عليه
  .الشبهة زنا أقرب من تسمية وطء انونأو واطى بشبهة وتسمية وطء : قلت 

  .وسأاله عن امرأة قهرت مملوكها على وطئها
 4]املرأة[إن خاف على نفسه القتل أو الضرب الوجيع إن مل يفعل فال شيء عليه ، وإال نصف احلد ، وعلى : فأجاب 

  .الرجم ، وإال فاحلد - إن كانت حمصنة- 
  .يه ؛ وإال قال فاإلمث عليه باإلمجاعفاملكره ال شيء عليه يعين ال حد عل: قلت 

  وسأاله عن رجل صلى بقوم فسلم عن ميينه فطلقت امرأته ، وعن يساره فبطلت
_________  

  ".ب"سقط من  1
  .الثلثان" ب"يف  2
  .ليشربه" ب"يف  3



  .االمرأة" ب"يف  4
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  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز

  .يف الغد 1]يزا[جب عليه ألًفا درهم صالته ونظر إىل السماء فو 
إنه ملا سلم نظر إىل رجل قد تزوج بامرأته عند غيبته فلما حضر طلقت ، وملا سلم ثانًيا رأى عليه دًما فوجبت : أجاٍب 

  .أبصر اهلالل فكان عليه دين فوجب عليه أداؤه" وملا أبصر السماء"اإلعادة ، 
وقع الطالق برؤية الزوج ، وكذلك الصالة مع النجاسة ال : ن نكاًحا حىت يقال النكاح يف غيبة الزوج ال يكو : فإن قيل 

  .تكون صالة حىت يقال بطلت
هذا اجلواب حممول على الظاهر ، فإن تلك املرأة كانت حمللة له يف الظاهر فلما رأى الزوج حًيا زال ذلك الظن : قلنا 

  .وتبعه زوال احلل
ر فدخل املسجد رجل آخر فصلى معهم عن ميني اإلمام وأبصره وجب على اإلمام وسأاله عن إمام كان يصلي بأربعة نف

  .القتل ووجب تسليم امرأته إىل ذلك الرجل ووجب على األربعة اجللد ، ووجب هدم املسجد بالكلية إىل أساسه
أة أخيه وادعى أا  ، وخلف امرأته عند أخ له واتفق أن اإلمام قتله وأخذ امر  2]الداخل كان سافر[أن الرجل : فأجاب 

كانت امرأة له وشهد له األربعة الذين صلوا معه وأخذ دار ذلك املقتول وجعلها مسجًدا ؛ فوجب القتل عليه قصاًصا ، 
  .إىل زوجها ، ووجب جلد األربعة بشهادة الزور ، ووجب ختريب املسجد وإعادته دارًا 3]املرأة[ووجب أن ترد 

يًسا ممتلًئا مربوطًا وقال أنت طالق إن فتحتيه أو فتقتيه أو كسرت ختمي أو وسأالته عن رجل دفع إىل امرأته ك
  .تفرغيه وتعطيين الكيس 5أو مل 4]أحرقتيه[

  .إن كان ما فيه ما يذوب كالسكر تضعه يف املاء حىت يذوب: فقال 
أنا بنت جدما وأخيت :  أنا ابن جدمها وأخي عمهما وقالت املرأة: عن رجل وامرأة لقيا غالمني فقال الرجل : وسأاله 

  .خالتهما وخالة أبيهما
  .جدما 6]واملرأة[الرجل أبومها : فقال 

_________  
  .مكررة" ب"يف  1
  .قد سافر" ب"يف  2
  .االمرأة" ب"يف  3
  .حرقيته" ب"يف  4
  .ومل" ب"يف  5



  .االمرأة" ب"يف  6
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  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز

األول مملوك والثاين ولد زنا ، والثالث خليفة يدعي له على املنابر ، واألب واألم -عن امرأة ولدت ثالثة أوالد : وسأاله 
  .واحد
هذه املرأة كانت مملوكة لقوم فوطئها رجل هامشي بنكاح فخرج ولده مملوًكا لقوم مث إنه طلقها وزنا ا بعد الطالق : فقال 

  .، فجاء له منها ولد فصار خليفة يدعي له على املنابر فكان ولد الزنا ، مث إنه اشرتاها
فسأاله عن رجل ضرب رأس رجل بعصا ؛ فادعى املضروب أن ضاربه قد أذهب بضربته إحدى عينيه وأذهب بضربته 

  .خيشومه وأخرس لسانه
شم رائحة دخال عني الشمس ومل تطرف فهو صادق ، وي 1يقام هذا الرجل يف الشمس فإن فتح عينيه اليت تقابل: فقال 

  .احلريق فإن مل ينزل من أنفه شيء من الرطوبات فهو صادق ويغرز يف لسانه بإبرة فإن خرج منها دم أسود فهو صادق
  .وسأاله عن رجلني فوق سطح سقط أحدمها فمات فحرمت على اآلخر امرأته

  .هو رجل زوج ابنته من غالمه فمات فورثته فملكته فحرمت عليه مللكها إياه: فقال 
  .هللا در بين عبد مناف: فعجب الرشيد من علم الشافعي وقال : قال الراوي 

  .إين سائلهما مسألتني موجزتني 2]الشافعي رضي اهللا عنه: [فقال 
ما تقول يا أبا يوسف يف رجل مات وخلف ستمائة درهم ويف الورثة أخت مل يصبها إال درهم ، وما تقول يا أبا حممد يف 

وج ابنه بأمها فجاءت كل واحدة بابن ما يكون هذا من ذلك ؛ وذلك من هذا فاطرقا وطال فكرمها رجل تزوج بامرأة وتز 
  .ومل جييبا بشيء
  : أجب أنت يا شافعي فقال الشافعي رمحه اهللا : فقال الرشيد 

: ضي اهللا عنه أما املسألة األوىل فقد بلغين أن امرأة جاءت إىل علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه فسألته عن ذلك فقال ر 
 -مخسة وسبعون- وزوجة فلها الثمن  - أربعمائة ، وخلف أما فلها السدس مائة-مات أخوك وخلف بنتني فلهما الثلثان 

  بقي
_________  

  .زيادة ا" ب"يف  1
  .قال اإلمام الشافعي" ب"يف  2
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  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز

  .ة اثين عشر واحًدا درمهني درمهني ومل يبق من الستمائة غري درهم فهو لكمخسة وعشرون وخلف من اإلخو 
  : وأما الثانية 

  .فإن ابن األم خال ابن البنت ، وابن البنت عم ابن األم
فتبسم هارون الرشيد وأعظم قدره رضي اهللا عنه وحيث جنزت هذه املسائل فلنورد من اموع الذي أشرنا إليه ما بقي 

أعرته ، ووضعت فيه : جانًبا من الفقه وال أقول  1]وهبته[هنا عليه وهو جمموع أودعته من هذا النوع عدًدا  ها-اختيارنا 
حنو مائة من مطارحات املسائل ومستطرفاا منها ما نقلته ومنها ما ولدته ، ولقد جاوزت يف مولدايت حد األربعني 

، وليس ملن خان  2]منها[تها وهي أمانة ال يشفق اإلنسان وأخرجتها وال أثر بعد عني ، وال ظن بعد اليقني ، وعرض
  .األمانة دين

  .وما ولدته ما شرحته فتبلج وجه صبحه ، ومنها ما تركته ليستعمل الفطن ذهنه يف شرحه ويفرد له النظر وينشد
  فالقلب منزلك القدمي فإن جتد فيه سواك من األنام فنحه

ال كاألغالط ومل يفتح مغلقه حىت يلج  3]غلطة[يفرد له قلًبا حاضرًا غلط  وإن هو مل حيتط لقفله غاية االحتياط ومل
الفارطان كالمها وينشر يف املوتى كليب وائل فلعسرها فين الكهول بلسان سؤول  4اجلمل يف سم اخلياط ، وحىت يؤوب

  .5]عقول[وقلب 
  : مسألة 

  .طالق فكان يف كمه أربعةإن كان ما يف كمي دراهم أكثر من ثالثة فأنت : رجل قال المرأته 
فيما نقله أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم البوشنجي عن الربيع - هذه املسألة سئل عنها الشافعي رضي اهللا عنه : اجلواب 

ال يقع عليه طالق ألنه ليس يف كمه دراهم هو أكثر من ثالثة ؛ إذ ليس يف كمه زائد على الثالثة : فقال  -بن سليمان
  .املعلق عليه دراهم موصوفة بأا أكثر من ثالثة ومل يوجدإال درهم واحد و 

_________  
  .وفيه" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  ".ب"سقط يف  3
  .ثوب" ب"يف  4
  .عقول" ب"يف  5
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  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز
  :  1فأنشأ الشافعيآمنت مبن فوهك هذا العلم ؛ : فقال السائل : قال الربيع : قال البوشنجي 

  إذا املشكالت تصدين يل كشفت حقائقها بالنظر
  وإن ترقت يف حمل السحاب عميا ال حتتلها الفكر

  الغيوم وضعت عليها جسام البصر 2]بغيوب[مقنعة 
  لساين كشقشقة األرحيب أو كاحلسام اليماين الذكر

  ولست بإمعة يف الرجال أسائل هذا وذا ما اخلرب
  ن أقيس مبا قد مضى ما عربولكنين بذي األصغري

  وسباق قومي إىل املكرمات وجالب خري ودفاع شر
  .فيمن قال إن كان يف كمي دراهم أكثر من ثالثة-وصورة املسألة كما ترى : قلت 

دراهم بل اقتصر على قوله إن كان يف كمي أكثر من ثالثة املسألة اليت أشار إليها األصحاب بقوهلم : أما لو مل يقل 
  .إنه ميلك أكثر من مائة: ت له زوجته فيمن قال

إن كنت أملك أكثر من مائة فأنت طالق ؛ فكان ميلك مخسني أنه إن كان مراده ال ميلك زيادة عن املائة ال : فقال 
  .تطلق وإن إراد أنه ميلك مائة بال زيادة طلقت ، وإن أطلق فاألصح ال تطلق

ن مال فالن يقبل تفسريه بأقل متمول وإن كثر مال فالن ؛ ألنه حيتمل لو قال لزيد علي أكثر م: وقالوا يف باب اإلقرار 
  .أنه أكثر لكونه حالل وهذا حرام أو حنوه ، وسواء علم مال فالن أو مل يعلم

وهذا املأخذ الذي انتزعه الشافعي رضي اهللا عنه أخذه ابن سريج وغلط حممد ابن احلسن يف قوله فيمن أوصى مبثل 
  .أن الوصية باطلة ألا اخلارج علن الثلث: ئزين إال ثلث مجيع املال نصيب أحد ابنية احلا

_________  
  .رضي اهللا عنه يقول" ب"يف  1
  .بعيون" ب"يف  2
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  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز

  ".بل هي صحيحة ، وهي بالقدر الزائد من نصيب أحدمها عن ثلث األصل: وقال أبو العباس 
إال ثلث مجيع املال قيًدا يف مثل النصيب يعين مثل النصيب  -: يشبه مأخذ الشافعي رضي اهللا عنه ألنه جعل قوله وهذا 

  .مثل ثلث األصل كما جعل الشافعي رضي اهللا عنه دراهم قيًدا يف الزائد عن ثالثة 1]منه[خارًجا 



  .هم واحدلكل ابن أربعة وللموصي له س- واملسألة تصح من تسعة : قال ابن سريج 
واهللا [هو استثناء مستغرق وكأنه استثىن ثلثًا من ثلث فيصبح من ثالثة لكل واحد سهم : وميكن أن يقال : قلت 

  .وتعاىل أعلم 2]سبحانه
  : مسألة 

إن بلعتها فأنت طالق وإن أخرجتها فأنت : روي عن الشافعي رضي اهللا عنه أنه سئل عن امرأة يف فمها لقمة قال زوجها 
  .حيلتهطالق ما 

  .تبلغ نصفها وخترج نصفها: فقال 
وهو منصوص نقله احلاكم نًصا عن أيب الوليد النيسابوري عن احلسن بن سفيان عن حرملة عن " الشرح"ذكره الرافعي يف 

  .الشافعي رضي اهللا عنه
  : مسألة 

م فأمرأيت طالق كيف فامرأيت طالق ، فقال له صاحبه وإن بدأتك بالكال 3]بالكالم[إن بدأتك : رجل قال لصاحبه 
  يصنع ؟
أنه ملا قال لك -اذهبا فعاشرًا زوجتيكما وال حنث عليكما : قيل إن أبا حنيفة رمحه اهللا سئل عن ذلك فقال : اجلواب 

  .فامرأيت طالق ، شافهك بالكالم واحنلت اليمني 4"إن بدأتك بالكالم"
إن بدأتك بالسالم فعبدي حر وقال : ن اإلمام أنه لو قال فيما نقله الرافعي ع-وهذا ذكره أصحابنا أيًضا وزادوا : قلت 

اآلخر نظريه وسلم كل واحد منهما على اآلخر دفعة مل يعتق عبد واحد منهما وتنحل اليمني ، فإذا سلم أحدمها على 
  .اآلخر بعد ذلك مل يعتق واحد من عبديهما

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  .السالم" ب"يف  3
  .بالسالم" ب"يف  4
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  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز

  : مسألة 
إن عند عيسى : طلبين هارون الرشيد ليًال فإذا هو جالس وعن ميينه عيسى بن جفر فقال : عن أيب يوسف القاضي قال 

عليه  1]ويتعذر[ال يبيعها وال يهبها أن -جارية وسألته أن يهبها يل فامتنع وسألته أن يبيعها فامتنع حمتًجا بيمني حلفها 



  احلنث فيها فهل يف ذلك من خمرج ؟
بقيت واحدة إا أمة وال : نصفها ففعل ، فقال الرشيد أيها القاضي  3]يبيعك[نصفها و  2]لك[يهب : فقلت نعم 

  .ستربأ ففعل ذلكاعتقها وتزوجها فإن احلرة ال ت: بد من استربائها وال بد يل أن أطأها يف هذه الليلة فقلت له 
  ".رأيت يف دمشق صنًما من حناس إذا عطش نزل فشرب: "حكى أبو عبد اللهالبوشنجي عن ابن جابر قال : مسألة 

وقلنا أن البوشنجي كان يستمحن الطلبة مث حيله هلم بأن الصنم ال يعطش " طبقات الفقهاء"وقد ذكرنا ذلك يف كتابنا 
  .ولو عطش لنزل فشرب

  ".إن"ينازع يف هذا ، ألنه ال يدخل إال على احملقق ، ولعل العبارة " اإذ"لكن لفظ : قلت 
  .أن املمتنع إذا فرض جائزًا ترتب عليه جواز ممتنع آخر ألن ذلك قد يرى وقد ظرف القائل: واحلاصل 

  ولو أن ما يب من ضنا وصبابة على مجل مل يدخل النار كافر
صار يلج يف سم اخلياط ولو وجل يف سم اخلياط لدخل الكافر اجلنة ولو أن ما يب من صبابة باجلمل لضعف ورق حبيث 

، ولو دخل اجلنة مل يدخل النار فظهر أن  4}َوَال َيْدُخُلوَن اْجلَنَة َحىت يَِلَج اجلََْمُل ِيف َسم اْخلَِياطِ {: على ما قال تعاىل - 
  .ما يب من احلب لو كان باجلمل مل يدخل النار كافر

  : مسألة 
أنا ال أرجو اجلنة ، وال أخاف من النار وآكل امليتة والدم ، وأصدق اليهود والنصارى ، وأبغض احلق وأهرب : قال رجل 

  من رمحة اهللا ، وأشرب اخلمر ، وأشهد
_________  

  .ينعقد" ب"يف  1
  ".ب"سقط من  2
  .ويبيع" ب"يف  3
  ".40"سورة األعراف  4
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  األشباه والنظائر
  يف األلغاز باب

  مبا مل أر وأحب الفتنة وأصلي بغري وضوء وال تيمم ، وأترك الغسل من اجلنابة ، وأقتل الناس ، هل يكفر ؟
  .ال يكفر: قيل أن أبا حنيفة سئل عن هذا فقال : اجلواب 
  .فيعين إمنا أرجو وأخاف خالقهما" ال أرجو اجلنة وال أخاف النار: "أما قوله 

  .الكبد والطحال والسمك واجلراد" بامليتة والدم"وأراد 
  : إن أصحابه ليسوا على شيء كما قال تعاىل حكاية عنهم : أصدق اليهود والنصارى يف قول كل منهم : وبقوله 



  .1}َوقَاَلِت اْليَـُهوُد لَْيَسِت النَصاَرى َعَلى َشْيٍء َوقَاَلِت النَصاَرى لَْيَسِت اْليَـُهوُد َعَلى َشْيءٍ {
رمحة اهللا فرار من املطر ، واحلق الذي يبغضه املوت ألنه حق ولكنا يكره املوت ، ويشرب اخلمر شرا يف واهلروب من 

  .حال االضطرار كما إذا غص بلقمة ومل جيد إال اخلمر
َنةٌ {: وحيب الفتنة األموال واألوالد على ما قال تعاىل  َا أَْمَواُلُكْم َوَأْوَالدُُكْم ِفتـْ 2}أَمن.  

مبا مل ير الشهادة باهللا ومالئكته وأنبيائه ورسله وهو اإلميان بالغيب وبالصالة بغري وضوء وال يتمم الصالة على وبالشهادة 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .وبالناس الذين يقتلهم الكفار
  .انتهى
هذه األقوال املهمة ما  يف إطالق هذا القائل ومجعه بني: وأقول . وكان يف السؤال واجلواب ما ينبغي تركه وتركته: قلت 

  .ينبغي أن يعزر عليه وال شك يف حترمي إطالق مثل هذا الكالم السيما حبضرة من ال يفهم هذه الدقائق
قد أفىت شيخ اإلسالم عز الدين بن عبد السالم بأنه ال جيوز إيراد اإلشكاالت القوية حبضرة العوام ، ألنه سبب  3]و[

  .إىل إضالهلم وتشكيكهم
_________  

  ".113"سورة البقرة  1
  ".28"سورة األنفال  2
  ".ب"سقط من  3
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  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز

  .1]ضاللته[وكذلك ال يتفوه ذه العلوم الدقيقية عند من يقصر فهمه عنها فيؤدي ذلك إىل : قال 
  : مسألة 

يف هذا الس أقول لك فيه مثله فقالت له أنت طالق فما حيلته كل ما تقولني يل : حالًفا بالطالق : رجل قال المرأته 
  ؟

أنت : هذه املسألة اتفقت يف زمان اإلمام الكبري حممد بن جرير الطربي يف حدود الثالمثائة فأفىت بأنه يقول هلا : اجلواب 
  .الوجود نيف وأربعمائة سنة واملسألة تدور يف- طالق ثالثًا إن طلقتك ، أي يعلق طالقها إيتاء مبثل صيغتها على شرط 

وذكر " الشرح "أنت تقولني يل أنت طالق وتبعه الرافعي يف : أنه يقول هلا " احليل"وذكر أبو حامت القزويين يف كتاب 
  .أنت طالق إن شاء اهللا: أنه يقول هلا " املعاياة"اجلرجاين يف 

ألة اتفقت مبصر يف زمان القاضي شرف الدين بن وكل واحد من هذه الطرق سائغ ، وقد رأيت يف بعض ااميع أن املس



  .أنت طالق إن وكلتك إىل نيتك وقد خلصت من ذلك: خذ بعقيصتها وقل هلا : عني الدولة فقال للزوج 
  .بفتح التاء كما قالت له مث ال يقع طالق ألنه خاطب املؤنث خبطاب املذكر: فإن قلت مل ال يقول هلا أنت طالق 

إن أصول أصحابنا تأباه ، ألم ذكروا يف العتق والقذف أن العدول : احلنابلة وقد يقال  2]من[ قلت كذا قال ابن عقيل
  .عن التأنيث إىل التذكري ال مينع الوقوع

إطالقًا ، أما إذا ذكر يف  3]إذا أطلق اللفظ[لعل هذا فيما : بنظريه يف النكاح لكين أقول " الفتاوي"وصرح الغزايل يف 
كس قاصًدا حكاية قول غريه فهو قصد خمرج للفظ عن صراحته معتضد بالقرينة السابقة القاضية بأن موضع التأنيث أو ع

  .مراده حاية القول فقط وكان هذا مل يقصد لفظ الطالق بل قصده ملعىن حكاية قول غريه
_________  

  .ضاللة" ب"يف  1
  .يف" ب"يف  2
  ".ب"سقط من " زوجته اليت خرجتإىل إذا قال ل.... إذا أطلق اللفظ إطالقًا"من أول  3
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  باب يف األلغاز

  : مسألة 
  .سئل القفال عن بالغ عاقل مسلم هتك حرزًا وسرق منه نصابًا ال شبهة له فيه وال قطع عليه

السارق وأخذ وخرج ؛  فأجاب أنه دخل فلم جيد يف الدار شيًئا ؛ فقعد يف دن فجاء صاحب الدار مبال ووضعه ، فخرج
  .فال قطع ، ألن املال حصل بعد هتك احلرز

  : مسألة 
  .سئل القاضي أبو الطيب رمحه اهللا وروي عنه

  أين عجبت المرأة ما طلقت يف طول ما عاشت من األعوام
  إال طالقًا بائًنا من واحد وحوت من الصدقات واألقسام

  ياممهرا ونصًفا مث مهرًا كل ذا حازته يف يوم من األ
  من غري أن تعتد يوًما عدة فأعجب هلذا احلكم يف األحكام

  : فأجاب 
  ال تعجبوا منه فإن بيانه سهل على الفقهاء باألحكام
  رجل تزوج مث طلق بعده قبل الدخول مبا صدر حسام

  وأصاا من بعد ذاك بشبهة دخلت عليه وظن غري حرام



  امفأعاد خطبتها وطيب نفسها فاستأنفا عقًدا على اإلمت
  وجبت عليه عدة فأزاهلا عقد يصح له بغري أثام

  يف بعض يوم كان هذا كله واملال أقبضها بغري خصام
  نصًفا ومهرًا مث مهرًا كلهاد سلمت هلا عفًوا بال إبرام

  فازت كما قال الفقيه بسعده يف يومها لشريعة اإلسالم
  وبه أقول واستحق ثوابه أجرين منصوصني للحكام

  .مرأته إن مل يكن الشافعي أفضل من أيب حنيفة فأنت طالقرجل قال ال: مسألة 
  .إن مل يكن أبو حنيفة أفضل فامرأيت طالق فمن الذي تطلق امرأته: فقال آخر 

  .ال تطلق امرأة واحد منهما ، ألن األمر يف ذلك ظين واألصل بقاء النكاح: قيل : اجلواب 
  .لرافعي وجنيب بالنون واجليمكذا نقله ا-ال جنيب يف هذه املسألة : وقال القفال 
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  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز

وهذا من حماسن القفال ؛ فإن الدخول بني أئمة الدين والتفضيل بينهم ملن مل يبلغ رتبتهم ال حيسن ، وخيشى من غائلته 
  .يف الدنيا واآلخرة ، وقل استعمله فأفلح

ن الشافعي ؛ ولكنه ليس أمرًا ينبغي له ذكره وإشاعته ، وأنه آيل إىل التعصب املذموم ، وال خيفى أن القفال يعتقد رجحا
  .ورمبا كان سبًبا إىل الوقيعة يف العلماء املوجبة خلراب الديار

ورمبا عارض حنفي شافعًيا مبثل مقالته فانتهى إىل الوقيعة يف الشافعي وأهل مذهبه ، وكان ذلك سبب هالكه ؛ فإن أهل 
بالتجارب ذكروا أن من خواص الشافعي رمحه اهللا من بني األئمة أن من تعرض إليه أو إىل أهل مذهبه بسوء أو  العلم

وليس يف األئمة : قالوا " من أهان قريًشا أهانه اهللا: "تنقيص هلك قريًبا ، وأخذوا ذلك يف قوله صلى اهللا عليه وسلم 
  .املتبوعني يف الفروع قرشي غريه

  ".هذا األمر يف قريش ال يعاديهم أحد إال كبه اهللا على وجهه: "هللا عليه وسلم وذلك قوله صلى ا
  .وغري ذلك من األحاديث وغريها

فلعل القفال رمحه اهللا أراد ذا الباب خشية الوقوع يف احملذور ؛ وإال فقد ذكر البغوي يف الفتاوي اليت مجعها عن شيخه 
أن من صلى ومل يقرأ الفاحتة مل يسقط فرض الصالة عنه ، وحنفًيا  سئل عن شافعي حلف بالطالق: القاضي احلسني 
  .حلف أنه يسقط

نقول يف هذه املسألة ما يقولون يف شافعي اقتصد ومل يتوضأ وصلى مث حلف بطالق زوجته أن الفرض سقط : فأجاب 
  ".انتهى"ى زوجة احلنفي وإال فاالعتقاد أن حيكم بوقوع الطالق عل - كل ما يقولون هناك فنحن به هنا قائلون-عنه 



  ".هو نظري قول القفال مث أفصح آخر باملعتقد"يقولون يف هذه املسألة ما يقولون يف كذا : وقوله 
  : مسألة 

  .إن مل أكن من أهل اجلنة فأنت طالق: مسلم قال 
  .وقعت هذه هلارون الرشيد: اجلواب 

  لطالق عليك فأبتال يقع ا: فاحتجبت عنه زوجته فاستفتت علماء عصره ؛ فقالوا 
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هل مهمت مبعصة : يا أمري املؤمنني : زوجته أن تسمع إال فتيا الليث بن سعد ؛ فاستحضره من مصر إىل العراق ، فقال 
َوِلَمْن {: جنتان قال اهللا تعاىل  ليس لك جنة واحدة ؛ بل: نعم فقال يا أمري املؤمنني : فذكرت اهللا وختفه وتركتها ؟ قال 

  .1}َخاَف َمَقاَم َربِه َجنَتانِ 
إن كنت من : واملسألة مشار إليها يف شرح الرافعي ؛ إذ يف فروع الطالق أا لو قالت لزوجها أنت من أهل النار فقال 

  .نة ظاهرًاأهل النار فأنت طالق مل حيكم بوقوع الطالق إن كان الزوج مسلًما ؛ ألنه من أهل اجل
  : مسألة 

  إن مل ختربيين الساعة من رماه فأنت طالق وهي ال تدري من رماه ، كيف اخلالص ؟: وقع حجر من سطح فقال الزوج 
رماه آدمي طلقت جلواز أن يكون رماه  : فإن قالت : رماه خملوق وال تطلق قال : تقول : قال القاضي احلسني : اجلواب 

  .افعيكلب أو ريح كذا نقله يف الر 
ال يتخلص إال إذا قالت رماه اهللا ، : فينبغي أن يقال : بإرادة اهللا تعاىل . وقد ال يكون رماه خملوق بل وقع بنفسه: قلت 

ولعل وقوعه مبجرد اإلرادة القدمية بإذنه ؛ فلم حتمل عليه } َوَلِكن اللَه َرَمى{: وال مينتنع إطالق هذا اللفظ قال اهللا تعاىل 
  .األحكام

إن مل : ينبغي أن ال خيلص بكل تقدير إال إذا مل يقصد التعيني والتعريف ؛ فقد قال األصحاب فيما إذا قال : أقول  مث
أا تتخلص بأن تبتدئ من عدد مستيقن أن احلبات ال تنقص عنه ، : ختربيين بعدد حبات هذه الرمانة فأنت طالق 

فتكون - ا إىل أن تنتهي إىل عدد تستيقن أن احلال ال يزيد عليه وواحدة هكذ: وتذكر األعداد بعدة متوالية بأن تقول 
  .خمربة عن ذلك العدد

  .وهذا إذا مل يقصد التعيني والتعريف ؛ وإال فال حيصل: مث قالوا 
كل هذا بناء على اخلرب شرطه الصدق ، وليس كذلك فاخلرب ينقسم إىل صدق وكذب ؛ فلم ال يكتفي : مث أقول 
من أخربين بقدوم فالن فهي طالق وأخربته وهي كاذبة "وإن كانت كاذبة كما قال األصحاب يف - رماه فالن : بقوهلا 
  .ذكره يف التنبيه وغريه" تطلق



  .املقصود التعيني والتعريف ومع الكذب ال يتأتى: فإن قيل 
_________  

  ".18"سورة األنفال  1
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  .كما ذكرناه" رماه خمولق: "ينبغي أن ال يلتقي مبثل  :قلنا 
  .جيري فيما إذا قال إن مل ختربيين هل سرقت ؟ فأنت طالق"إيفاء مجيع ما ذكرنا 
  .نقول سرقت ما سرقت ، وهذا إذا مل يقصد التعيني والتعريف: فإن أصحابنا قالوا 

مه ليصدقنه عن حال جوهرة فقدها وإال ضرب أن املنصور حلف على خاد" أدب الفتيا"وحكى الصيمري يف كتاب 
  .عنقه فاستفىت أبا حنيفة ، فقال خيربه اخلادم بأنه أخذها وبأنه ما أخذها فيكون قد صدق ال حمالة

أخربه مث يستشكل ويقال الصدق أخص من اخلرب فكيف يثبت األخص : قد يقال يف هذا أنه صدق وال يقال : قلت 
  .وال يثبت األعم

إن زوجي أسر إىل رجل من أهل احلي سرًا : أيًضا ان امرأة بدوية لقيها بعض فقهاء الشافعية فقالت  وحكى الصيمري
فأبداه إيل فأخربته ، فحلف أن أخربه بالذي أخربين ، فعلمت أين إن أخربته بذلك قلته ، فجمعت أهل احلي عن 

: أتني على مجيعهم ، أخيرج من ميينه ؟ فقال  أخربين هذا أخربين هذا حىت: فقلت  - والذي أخربين يف مجلتهم - آخرهم 
  .هلا نعم

ومثله حكي عن أيب حنيفة رضي اهللا عنه يف رجل وزوجته أكال رطًبا وألقيا النوى يف طست حبضرما ، مث حلف 
أكلت رطبة ، أكلت رطبتني ، وهكذا : فاملخرج من ذلك أن تقول : بالطالق لتخربنه بعدد ما أكل من الرطب ، قال 

  .أن تنتهي إىل القطع بالعدد املأكول إىل
ومنهم - وكل هذا ذكره أصحابنا ، واألمر فيه على ما وصفت ، وبه يتضح تقييد كالم اجلدليني ؛ حيث قالوا : قلت 

  : الرقاين يف ذيب اسم اجلدل يف باب املغالطات 
  : لغرض فاسد ] إن الرجل إذا قال لزوجته اليت خرجت"

ومن أين لك ! ما هذا التشديد وسوء الظن: عما خرجت إليه فأنت طالق ، فتقول الزوجة  إن مل تصدقيين يف اخلرب
ما هذه ! منك وفرارًا عنك ؟ 1خرجت للزنا وزيارة الشباب ومعاشرة املفسدين سآمة! التحكم علي مع تقصريك يف حقي

  .إن خرجت إال لزيارة أخت يل! التهمة وعلى ماذا خرجت
_________  



  .قةمتضاي" ب"يف  1
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فال يقع طالق ، ألا أخربته مبا خرجت إليه من الزنا ، وصدقته وإن أومهته بداللة اللسان وكثرة التشعيث أا إمنا : قالوا 
  .خرجت لزيارة أخت هلا ؛ فهذه من حيل النساء

  .واهللا أعلم. ال ينجيها هذا :لكن إذا كان القصد التعيني والتعريف فأقول 
  : مسألة 

  ما يلزمه ؟ وما الذي يلزمه عند الرفع واخلفض ؟ - بالنصب يف دانق-له علي اثنا عشر درمهًا ودانًقا : إذا قال 
يلزمه بالرفع واخلفض اثنا عشر درمهًا وزيادة دانق واحد ، ويكون الدانق معروفًا على : قال صاحب التتتمة : "اجلواب 
  ".عشراالثين 
  .والعطف يف اخلفض غري متضح إال أنه يغتفر اللحن: قلت 
  .ويف النصب إذا فسر كالمه بثمانية إال دانًقا يقبل تفسريه وال يلزمه الزيادة: "قال 
ودانًقا جيوز أن يكون عطًفا وأن يكون تفسريًا ؛ فإذا كان عطًفا اقتضى وجوب زيادة : وإمنا قلنا ذلك ؛ ألن قوله : قال 

النثي عشر من الدراهم والدوانيق ، وغاية ما ينطلق عليه اسم الدوانيق مخسة ؛ ألن ما زاد عليه يسمى درمهًان على ا
فيجعل مخسة من العدد دوانيق ويبقى سبعة دراهم ، فيكون املبلغ مثانية إال دانًقا ، فهذا التقرير يقني ، وما زاد مشكوك 

  .انتهى" فال يلزمه بالشك شيء
يعين يف العرف ستة دوانيق بكل درهم هذا شأن لغة العرب ألن " ا زاد على مخسة دوانيق يسمى درمهًاإن م: "وقوله 

  .ستة دوانيق ، واالختصار مع البيان شأن العرب: درمهًا أخصر من قولك 
لو باع بنصف وثلث وسدس دينار مل يلزمه دينار صحيح ، بل له دفع شق من كل : ويؤيد هذا قول أصحابنا : قلت 

يف " شرح املنهاج"مؤيًدا لصاحب التتمة وإن كان الوالد رمحه اهللا ذكر يف  - من كالم األصحاب- وزن ؛ فهذا ما وجدته 
  .إن هذا إذا صرح بالدينار املضاف يف اجلميع أما إذا حذفه كما يف الصورة املذكورة فيلزمه دينار: مسألة البيع 

أنت طالق نصف وثلث طلقة ال يقع : ريه من الطالق إذا قال وهذا وإن خالف إطالق األصحاب يشهد له نظ: قلت 
  .إال طلقة واحدة ، ولو كرر لفظ طلقة تكرر لفظ الطالق على األصح
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  : مسألة 
  قارضتك على أن لك سدس تسع عشر الريح هل يصح ؟: إذا قال 
  .1]صح[م معناه يف احلال إن كان حيسويًا يفه: اجلواب 

وكذا إن مل يكن يف األصح ؛ ألنه معلوم من الصيغة يسهل االطالع عليه وهو جزء من مخسمائة وأربعني جزوًءا قال 
غري أنا نستحب هلما أن ال يعدال عن هذه العبارة الغامضة إىل ما يعرف عن البديهة من أول " : "احلاوي"املاوردي يف 

  .لإلخفاء واإلغماض 2ة قد توضعوهلة ، ألن هذه العبار 
  : قال الشاعر 

  لك الثلثان من قليب وثلثا ثلثه الباقي
  وثلثا ثلث ما يبقى وثلث الثلث للساقي

  ويبقى أسهم ستة فتقسم بني عشاقي
- فانظر إىل هذا الشاعر وبالغته وحتسني عبارته ، كيف أغمض كالمه ، وقسم قلبه ، وجعله جمزأ على أحد ومثانني جزًءا 

ي مضروب ثالثة يف ثالثة ليصح منها خمرج ثلث الثلث ، فجعل ملن خاطبه أربعة وسبعني جزًءا من قلبه ، وجعل ه
  .للساقي جزًءا ، وبقي ستة أجزاء ففرقها فيمن جيب

يرضي وال حال يستحب ؛ غري أن العقد ال خيرج عنه به عن حكم الصحة  3]وجه[وليس لإلغماض فيعقود املعاوضات 
  ".، وال عن حال اجلواز إىل املنع ، ألنه قد يؤول منهما إىل العلم ، وال جيهل عند احلكمإىل الفساد 

وهي - وجهه ظاهر ، وقد أعطاه يف األول ستة ومخسني " جزأ قلبه على أحد ومثانني جزًءا: "انتهى كالم املاوردي وقوله 
  .ومةثلثا القدر املذكور مث ثلثي الثلث الثالث الباقي للساقي ، وستة مقس

فممنوع ؛ فقد يقصد املتعاقدان إخفاء ما يتعاقدان عليه عن - يف املعاوضات حال يرضي  4]يف األغماض[ليس : وقوله 
  : ونظري هذه األبيات ما كان الشيخ أبو إسحاق الشريازي ينشده فيقول . سامعه لغرض ما

  أنت خالف خبالف الذي فيه خالف خبالف اجلميل
_________  

  .يصح" ب"يف  1
  .توضح" ب"يف  2
  ".ب"سقط من  3
  .لإلغماض" ب"يف  4
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  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز

  وغري ما أنت سوى غريه غيـ ـر سوى غريك غري البخيل
  : مسألة 

على ترتيب اخلمس ؛ فلما فرغ من مجيعها  - واحدة بعد أخرى- رجل فاتته صالة يومني وليلتني فصلى عشر صلوات 
 3]منهما[أدري من أبيها ، وقد وقع بني كال صالتني  2]فال[أعلم أين تركت سجدة من إحدى هذه الصلوات ، : قال 

  فصل طويل ؟
  .قيل يلزمه إعادة يوم وليلة: اجلواب 

فإذا  - أيها شاء-والصحيح أنه يلزمه إعادة صالة واحدة من هذه العشر " : "املطارحات"قال أبو عبد اهللا القطان يف 
يف ترك شيء منها ال يلزمه إعادته  -بعد الفراغ من الصالة- ا سقطت البواقي ، وهذا ؛ ألن الصحيح أن من شك أعاده

 4]سجدة[ما مل يتيقن وجوب اإلعادة ؛ فإذا أعاد صالة واحدة صار شاًكا يف وجوب إعادة البواقي إذا السجدة املرتوكة 
ات فوجب إعادة واحدة بيقني فإذا أعادها دخل الشك يف واحدة ويستحيل أن يكون تركها من صالتني أو ثالث صلو 

وجوب البواقي فلم جيب ويفارق هذا تارك واحدة من اخلمس ، فال يكفي االقتصار على واحدة ، بل يلزمه اخلمس ؛ 
ا ألنه إذا صلى واحدة احتمل أن يكون املرتوك غريها ؛ فال بد له من اخلمس صلوات حىت يستيقن استدراك املرتوكة منه
؛ ألنه يشك يف الفعل ، واألصل أنه مل يفعل ، فعليه فعلها ، وهذا الشك واقع يف كل صالة فاحتاج إىل إزالة الشك 

باليقني ، وذلك ال يكون إال بفعلها ، وليس كذلك يف مسألتنا ؛ ألن الشك يف وجوب إعادة ما قد فعل ال يف ابتداء 
  .الفعل

  .ك يف الفعل والشك بعده ، فلم يوجب إعادة املفعول بعد الشكالشافعي رضي اهللا عنه بني الش 5وقد فرق
فإن املصلي لو كلف أن يكون ذاكرًا ملا صلى تعذر  - وهو الشك بعد الفعل- ووجه الفرق أن أحدمها يؤدي إىل املشقة 

عادة صلوات ذلك عليه ومل يطقه أحد من الناس ، وإن مل يقع بني الصلوات إال فعل يسري ، فعلى الوجه األول يلزمه إ
فإما أن يعيد الفجر والظهر أو الظهر والعصر أو العصر واملغرب -يوم وليلة ، وعلى الثاين يلزمه إعادة صالتني متواليتني 

  -أو املغرب والعشاء 
_________  

  ".ب"سقط من  1
  .وال" ب"يف  2
  .منها" ب"يف  3
  ".ب"زيادة يف  4
  .اإلمام" ب"زيادة يف  5

  399|  333: صفحة 



  

  ألشباه والنظائرا
  باب يف األلغاز

ال يصح صرفه إىل األوىل ؛ ألنه قد غري النية  1]بالثانية[ألنه إذا مل يفصل بني الصالتني املتواليتني فصًال طويًال فإحرامه 
إىل صالة أخرى ، وما يفعله بنية الظهر ال ينوب عن الفجر ؛ فلهذا أوجبنا عليه إعادة صالتني متواليتني ، مث ال 

  .عليه إعادة البواقي من هذه الصلوات ؛ ألنه على غري يقني من وجوب اإلعادة 2]وجبن[
  .الفرق بني الشك بعد الفعل والشك فيالفعل: وهذا الذي ذكره ابن القطان حسن ، وحاصله : قلت 

  : مسألة 
  : سئل بعض املتقدمني ذين البيتني 

  اأتعرف من قد باع يف مهر أمه أباه فوفاها حبق صداقه
  وكانت قدميًا أشهدت كل من رأت بأن أباها قد أبت طالقها

  : فأجاب 
  وثاقها 3]حتل[إذا أنت عقدت املسائل ملغزًا أتتك جوابات 

  تزوج عبد حرة أجنبت هل فىت وأبوه قد أبان فراقها
  فأنكحها مواله من بعد رغبة ملا قد رأى فيها وأساء صداقها

  اله وأبدى اعتياقهافوكلت ابن العبد يف قبض مهرها وفلس مو 
  فباع الغالم العبد باحلكم إذا رأى هوى أمه فيبيعه واعتياقها

  : وشرحه 
تزوجت عبًدا أولدها ابًنا مث طلقها ، فنكحها مواله بصداق مسمى ؛ فوكلت ابنها من العبد يف قبض " حرة"أن امرأة 

كذا . ملثل ، فوكلت ابنها يف بيعه الستيفاء صداقهامهرها من املوىل ، وفلس املوىل ، وبيع العبد يف الواجب هلا من مهر ا
جاز ؛ مث إن هلا - صور هذا الناظم ، وال حيتاج إىل توسط الفلس ؛ بل لو عوض الزوج الزوجة العبد الذي كان زوًجا هلا 

  .أن توكل ابنه هو ابنها منه ببيعه
  : مسألة 

  .اإلرث رجل مات عن زوجة فلم ترثه بغري مانع من املوانع املذكورة يف
  صور بعض املتقدمني هذا فيمن أعتق أمته يف مرض موته مث تزوجها: اجلواب 

_________  
  .بالثالثة" ب"يف  1
  .جيب" ب"يف  2



  .على" ب"يف  3
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  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز

عتقها وصية هلا ، فال مرياث هلا وال وكانت ثلث ماله عند موته ؛ فليس هلا طلب املهر ؛ ألنه يوجب رد عتقها ، فإن 
  .صداق ، فطلب املهر يؤدي إىل إبطال املهر

كما صرح به األصحاب يف كتاب - وال حيتاج إىل التقييد بكوا ثلث ماله ، فإا ال ترث وإن خرجت من الثلث : قلت 
وإمنا حنتاج إىل التقييد بالثلث  ألن عتقها وصية ، والوصية واإلرث ال جيتمعان ،: وقالوا  - النكاح يف مسائل الدور

  .بالنسبة إىل نفوذ العتق وثبوت املهر
  : مسألة 

  .روى اخلطيب يف ترمجة الكسائي من تاريخ بغداد أنه كتب إىل حممد بن احلسن
  فإن ترفقي يا هند فالرفق أمين وإن حترقي يا هند فاحلرق أشأم

  وأنت طالق والطالق عزمية ثالث ومن حيرق أحق وأظلم
ماذا يلزمه إذا رفع ثالثًا ، -كتب إىل القاضي أيب يوسف ذين البيتني وسأله   1]الرشيد[ض الناس حيكي أن هارون وبع

أنت طالق ، مث أخرب أن : يلزمه بالرفع واحدة ، ألنه قال : وأن أبا يوسف سأل الكسائي فقال  -وما يلزمه إذا نصب
وقد اعرتض على " وما بينهما مجلة معرتضة. أنت طالق ثالثًا: ه ، وبالنصب ثالث ؛ ألن معنا 2]ثالث[الطالق التام 

حاًال من الضمري املسترت يف عزمية إذا كان " ثالثًا"الكسائي بأنه ال يتعني على النصب وقوع الثالث ؛ جلواز أن يكون 
  .ثالثًا

أي وهذا الطالق -" الطالق للعهدو : "يف قوله " ألـ"وال على الرفع االقتصار على واحدة ؛ بل حيتمل وقوع الثالث وجعل 
  .املذكور عزمية

قال شيخنا أخي اإلمام شيخ اإلسالم الشيخ اء الدين أبو حامد أمحد السبكي أطال اهللا عمره يف شرحه لعى : قلت 
بل هذا هو الظاهر ؛ لكون النكرة أعيدت معرفة فتكون هي األوىل كما قرره علماء البيان ، ويؤيده أن : "التلخيص 

  .بعد-اعر إمنا أراد الثالث ؛ لقوله الش
  فبيين ا إن كنت غري رقيقة وما الم بعد الثالث مقدم

_________  
  ".ب"سقط من  1
  .ثلث" ب"يف  2
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  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز

إال بالنية ، ومع  - أم نصب سواء رفع ثالثًا-كناية ؛ فال يقع واحدة وال أكثر " أنت طالق: "الصحيح أن قوله : قلت 
  .النية ال حيتاج البحث عن النصب والرفع

  : مسألة 
  من هذا ؟: رجل خرج إىل السوق وترك امرأته يف البيت مث رجع فوجد عندها رجًال فقال 

  .هذا زوجي ، وأنت عبدي ، وقد بعتك له: قالت 
ووقعت الفرقة ألا ملكت زوجها باإلرث ، وإذا  هذا عبد زوجه سيده بابنته ودخل العبد ا مث مات السيد: اجلواب 

ملكت املرأة زوجها انفسخ النكاح ، مث أا كانت حامًال فولدت فانقضت العدة ، فتزوجت وباعت ذلك الزوج ؛ ألنه 
  .صار عبدها

  : مسألة 
حجتهما ثالثة تداعوا وتساووا يف احلجة ، فقبلت حجة أحدهم وأسقطت احلجتان ، وحصل ألحد اللذين سقطت 

  .مقصوده الذي كان يدعي به ، وملا حصل من قبلت حجته على مقصوده بل على ضده
هؤالء رجالن وامرأة ادعى أحد الرجلني أن املرأة مملوكته ، وادعى اآلخر أا زوجته ، وادعت هي أما عبداها : اجلواب 

  .، وأقام كل ببينته
والذي . متنافيان فسقطا. ن ؛ ألن بينة املرأة مع بينة مدعي امللكالزوجية يكون مملوًكا هلا وتسقط البينتا 1]فمدعي[

ادعى التزويج بينته ال تنايف بينة املرأة إال أن النكاح يبطل ؛ ألن امللك يبطل التزويج إذا تقدمه التزويج وبعد امللك ال 
  .يصح التزويج

  كيف صورة املسألة ؟: فإن قلت 
ها بنًتا تكون مملوكة ملالك أمها ، مث يشرتي الرجل عبدين ويأذن هلما يف التجارة صورا أن حرًا تزوج بأمة فيولد: قلت 

فجاء أحد العبدين ببنت مواله ومل يعلم أا ابنته ، وجاء اآلخر  2]حر[والتزوج ، ويقول من يشرتي منكما ابنيت فهو 
وقد ورثتهما ، ومل يعلم  3]عبدان ألبيها[ها فاشرتاها ومل يعلم أا ابنته ، ومات أبوها وعلمت مبوته ، وبأن زوجها وسيد

  العبدان بذلك ، فقد عتقت البنت بنفس الشراء ، وعتق مشرتيها أيًضا
_________  

  .ملدعي" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  .ألبيها عبدان" ب"يف  3
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  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز

ملكها وشهد هلا بذلك شاهدان وأتى أحد العبدين بشاهدين أن اشرتاها ، والعبد  وبقي زوجها مملوًكا هلا ، فادعت املرأة
  1....................اآلخر بشاهدين أنه تزوجها ، فالشهود كلهم صادقون يف شهادم وتلخيص ما ذكرناه 

  : مسألة 
  امرأة هلا زوجان وجيوز أن تتزوج بثالث ؟

  .أحدمها باآلخر ، وجيوز أن تتزوج هي ويكون زواجها ثالثًا هذه امرأة هلا عبد وجارية زوجت: اجلواب 
  .دون اآلخر 2]من[أخوان ألب وأم حران مسلمان ورث أحدمها مال املتويف : وقريب من هذه املسألة 

  .هذا رجل مات عن أب وعم ، فاملال لألب وال شيء للعم واألب والعم أخوان: اجلواب 
  : مسألة 

  .آخر باملشرق صالة غري سننيرجل مات باملغرب فوجب على 
هذه أم ولد كانت تصلي مكشوفة الرأس فتويف مستولدها ومل تعلم مبوته عشر حجج ، وكذا لو كانت أمة وعلق : اجلواب 

  .عتقها ومل يبلغها إال بعد صلوات كثرية صلتها وهي مكشوفة الرأس
  : مسألة 

ثالثًا فسقط أحد الضمانني ومل جيب يف الثالثة إال ضمان رجل جرح جرًحا واحًدا فضمنه ، فجرح ثانًيا فضمنه ، فجرح 
  .واحد

هذا رجل أوضح رأس رجل فوجب عليه مخس من اإلبل وأوضحه ثانًيا فصار الواجب عشرة مث رفع احلاجز : اجلواب 
  .إىل مخسة وال جيب أكثر منها 3]فيعود الوجوب[بينهما قبل االندمال 

  : مسألة 
ار حرمت عليه مث حلت له ضحوة ، وحرمت الظهر ، وحلت العصر ، وحرمت املغرب ، رجل نظر إىل امرأة أول النه

  .وحلت العشاء ، وحرمت الفجر وحلت ضحوة ، وحرمت الظهر مث حلت العصر ، مث حرمت املغرب مث حرمت مؤبدة
  هذا رجل نظر إىل أمة غريه وقلنا بتحرمي النظر ، واشرتاها ضحوة: اجلواب 

_________  
  .بياض 1
  ".ب"سقط من  2
  .يعود الوجد" ب"يف  3
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  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز

فأسقط االسترباء حليلة حلت له ، وأعتقها الظهر ، وتزوجها العصر وظاهر منها املغرب ، وكفر العشاء ، وطلقها عند 
  .الفجر ، وراجعها ضحوة وارتدت الظهر ، وأسلمت العصر ، والعنها املغرب

  : مسألة 
  .رجل جيوز أي يصلي إماًما ومنفرًدا ال مأموًما

  .هذا رجل أعمى أصم ال يدرك انتقاالت اإلمام: اجلواب 
  : مسألة 

  .يف أي صورة يضمن الشيء باملثل والقيمة مًعا
لكن املعىن باملثل ، والقيمة للبائع ،  1]هللا[هذا يف الصيد إذا اشرتاه احملرم فهلك يف يده ؛ فإنه يلزمه اجلزاء : اجلواب 

وقد يضمن الشيء بقيمته ونصف قيمته يف مسألة جناية العبد . الصوري ال مقابل القيمة فلمنازع أن يشاحح فيه
  .املغصوب واجلناية عليه يف فرع ابن احلداد املشهور

  : مسألة 
  .امرأة طلقها زوجها فوجبت عليها أربع عدد

ا االعتداد بشهر ونصف ؛ فلما دنت مدة انقضاء العدة بلغت باحليض هذه أمة صغرية حتت حر طلقها فعليه: اجلواب 
  .احليض ، فلما قرب فراغها مات عنها فانتقلت إىل عدة الوفاة 2]يف[فانتقلت 

  : مسألة 
  .رجل إذا احتوى على املسروق مل يقطع وإن مل حيتو عليه قطع

خرج ، فاألصح أا إن خرجت منه بعد ذلك قطع وإال هذا سارق دخل داًرا حمرزة فابتلع جوهرة أو دينارًا و : اجلواب 
  .فال

  : مسألة 
  .3]مخسة منهم ورثوا نصفه ، ومخسة ورثوا ثلثه ومخسة سدسه[مخسة عشر ذكورًا ورثوا مال ميت بالنسب 

يسوا هؤالء مخسة منهم أوالد عم امليت ل: "هذه املسألة سئل عنها الشيخ حمي الدين النووي رمحه اهللا فقال : اجلواب 
  بإخوة ألم ، ومخسة إخوة ألم ليسوا أوالد عم

_________  
  ".ب"من . سقط لفظ اجلاللة 1
  .إىل" ب"يف  2
  ".مخسة منهم ورثوا ثلثه ومخسة ورثوا سدسه" "ب"يف  3
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  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز

فهو للخمسة -لكل مخسة سدس -ألم هلم الثلث  ومخسة أوالد عم وإخوة ألم هم أوالد عم فعشرة من اجلملة إخوة
سدس الخوة األم الذين هم أوالد عم ، والثلثان ألوالد العم  1]وبقي[اإلخوة الذين ليسوا بأوالد عم ليس هلم غريه ، 

" وهم عشرة لكل مخسة ثلث ، فإلخوة األم الذين هم أوالد عم ثلث ، وهلم سدس بكوم إخوة ألم صار اموع نصًفا
  .ألوالد العم اخللص الثلث، و 

  : مسألة 
  أي جنس يتنجس ؟

عظم ميتة وحنوها ؛ فإا تنجسه ويظهر أثره ذلك فيما إذا خرجت منها مث انقلبت - إذا وقعت يف اخلمر جناسة : اجلواب 
  .سائلونقل عنه النووي موافًقا له يف رؤوس امل -ذكره صاحب التتمة يف باب االستطابة- خًال ، فال تطهر بانقالا 

ألجل الولوغ ، وكذلك  2]يعفر[وإن زالت جناسة البول حىت - ونظريه إذا ولغ الكلب يف إناء متنجس بالبول فال يطهر 
  .إذا استنجى بروث فيتعني استعمال املاء

وذلك يف املستعمل إذا ضم إىل مثله فبلغ قلتني فإنه يعود طهورًا يف  3]يتطهر[أي طاهر : ولك بعد اللغز أن تقول 
  .ألصح ، وإن كوثر بالطهور صار طهورًا قطًعا ؛ فقد يقال هذا طاهر يطهر ذا املعىنا

  : مسألة 
  .4]أعلى[شيئان يف الصالة أحدمها يشرتط سرته من أعلى ال من أسفل والثاين يشرتط اسرته من أسفل ال من 

اجلوانب وال يشرتط السرت من أسفل ،  ومن. 5]أعلى[قال أصحابنا يشرتط يف سرت العورة يف الصالة السرت من : اجلواب 
  ".فتصبح صالة من ال سراويل عليه وثوبه قصري

يشرتط سرت أسفل القدم وجوانبه وال يشرتط من أعلى حىت إذا سرت كل الفرض وكان يرى ظهر القدم "وقالوا يف اخلف 
  .أيًضا 6]أعلى[من أعلى اخلف فيصح املسح عليه خالًفا لنصر املقدسي حيث شرط يف ذيبه سرته من 

_________  
  .بقي" ب"يف  1
  .بغريه" ب"يف  2
  .يطهر" ب"يف  3
  .األعلى" ب"يف  4
  .أعاله" ب"يف  5
  .أعاله" ب"يف  6

  399|  339: صفحة 



  

  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز

  : مسألة 
  .ما هو ألف قلة وهو جنس من غري أن يتغري بنجاسة

وبه قال ابن - األار املعتدلة إذا بلغ قلتني يف الطول ووقعت فيه جناسة فاألصح صور الرافعي هذا يف ماء : اجلواب 
ملا [أنه جنس وإن امتدت اجلداول فراسخ ، ألن أجزاء املاء اجلاري متفاضلة ، فكل جرية هاربة عما قبلها طالبة  -سريج
  .، فال يتقوى البعض منها بالبعض ، وهذا هو القول اجلديد 1]بعدها

  .ري املاء أقوى من جري النجاسة فهو كالنجاسة الواقعة أيًضا قاله الغزايل يف كتاب عقود املختصرولو كان ج
  : مسألة 

  .شيء إن وقع كله على شخص ضمن بعضه ، وإن وقع بعضه ضمن كله
ب إال هذا يف امليزاب فإن اخلارج منه إذا وقع على شخص فقتله وجبت الدية بتمامها وإن وقع اجلميع مل جي: اجلواب 

  .النصف على الصحيح
  : مسألة 

  البعض عن الكل ؟ 2]يزيد[يف أي موضع 
أنت علي  : ال يكون ذلك إال يف مسألة واحدة ، وهي إذا قال : " 3]املرحل[قال الشيخ صدر الدين بن : اجلواب 

  .كأمي مل يكن صرًحيا ويدين: كظهر أمي كان صرًحيا ومل يدين ، ولو قال 
  .ل آخر كثريةبل يكون يف مسائ: قلت 

  .هذه اليت قدماها- منها مسألة امليزاب 
  .له رفعه بالكلية وليس له فتح باب فيه- من له جدار يف درب غري نافذ : ومنها 
املرأة تعاقل الرجل إىل ثلث ديته مث إن زادت صارت على النصف ؛ ففي أصبعني عشرون ، ويف -على القدمي : ومنها 

  .ثالثة ثالثون ، ويف أربعة عشرون
وقد يقال يف هذا ويف مسألة الظهار أما ليستا من باب زيادة البعض على الكل بل من باب زيادة القليل على الكثري ، 

  ، ونظري قول القدمي يف العقل 4]لغز[وهو أيًضا 
_________  

  .إىل بعد" ب"يف  1
  .يرد" ب"يف  2
  .الرحال" ب"يف  3



  .لغو" ب"يف  4
  399|  340: صفحة 

  

  والنظائراألشباه 
  باب يف األلغاز

  .أنه ال جيزئ تبيعان يف الزكاة عن أربعني مع أما حيزئان عن ستني وخالفه األصحاب: قول البغوي من أصحابنا 
  : مسألة 

أين أتيقن أين تركت سجدة واحدة من هذه : رجل ترك صالة واحدة من اخلمس ونسي عينها فأعاد اخلمس مث قال 
ال شيء عليه ألن الواجب عليه باألصالة صالة واحدة غري أنه مل يصل إليها إال : اجلواب اخلمس وال أدري من أيها 

باخلمس فألزم ا ؛ فإذا صالها واحتمل أن تكون السجدة املرتوكة من إحدى الصلوات اليت مل تكن واجبة عليه يف 
  .بالشكاإلعادة  1]تلزمه[األصل فقد دخل الشك يف وجوب إعادة ما قد فعله مرة ؛ فال 

  : مسألة 
رجالن ثبتت عدالتهما مث شهدا ألجنيب بدين من غري أن جيرأ ألنفسهما نفًعا أو يدفعا ضررًا ، وردت شهادما ، كيف 

  .يتصور ذلك ؟
هذان عبدان أعتقهما سيدمها يف مرض موته فأخرجها من الثلث ، مث ادعى رجل على امليت ديًنا يستغرق مجيع : اجلواب 

للدور ، فإًذا لو قبلناها ثبت الدين ، ولو ثبت مل يثبت عتقهما ، ولو مل يثبت  2]شهادما[له فال تقبل  الرتكة ، فشهدا
  .مل تصح شهادما

  : مسألة 
  .، ومل جيب عليه قصاص وال دية ، بل يستحق مجيع ما يف يد املقتول 3]ظمًال [رجل قتل آخر 

  .حق مجيع ما يف يده ملًكا ال إرثًا ، وال يقاد به ، وال دية عليههذا سيد قتل مكاتبه فبطلت الكتابة ، ويست: اجلواب 
  : مسألة 

  .فولدت أولًدا أحرارًا - مع علمه بأا أمة-عبد تزوج أمة غريه بإذن سيدها نكاًحا صحيًحا 
على  4]قيعت[هذا رجل ابنه مملوك آلخر ، فزوج أمته ألبنه بإذن سيده ؛ فإذا ولدت كان ولدها حرًا ، ألنه : اجلواب 

عبد تزوج أمه غريه وال تلد ولًدا منه يف حياة سيدها إال وهو حر ، وال : جده بامللك وإن شئت ألغزا على آخر فتقول 
  .تلد ولًدا حتبل به بعد موت سيدها إال وهو عبد

_________  
  .يلزم" ب"يف  1
  .شهادا: ب "يف  2
  ".ب"سقط من  3



  ".ب"غري واضحة يف  4
  399|  341: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز

بأنه رجل زوج أمته بابنه وهو عبد لغريه ؛ فإذا مات السيد يرث ابن عمه ففي حياته يعتق ولدها ، ألنه ولد ابنه : وجنيب 
  .، وبعد موته يصري ملًكا البن عمه فال يعتق عليه ولدها

  : مسألة 
  .ما خمتلطنيماء إن يصح الوضوء بكل منهما منفرًدا ، وال يصح 

كالطحلب املتفتت والنورة وغريمها مما يف مقر املاء و - هذا يتصور يف املتغري املخالط الذي ال يستغين املاء عنه : اجلواب 
فإنه جيوز استعماله لعدم إمكان االحرتاز منه فإذا صب على ما ال تغري فيه بالكلية فتغري فيعرتض ألنه تغري مبا - 1]ممره[

  .اخلليط ذكره ابن أيب الصيف اليمين من أصحابنا وهو واضح 2]وهو[منه  ميكن االحرتاز
  : مسألة 

  .3]الطلبة[مجاد ميلك ما هو ؟ وهذا سؤال كان الشيخ زين الدين بن الكناين ميتحن 
 هو النطفة ؛ أال ترى أن الكافر إذا مات عن زوجة حامل ووقفنا املرياث للحمل فأسلمت مث ولدت يرث الولد: اجلواب 

وإن كان حمكوًما بإسالمه ألنه كان حمكوًما بكفره يوم املوت وملك إذا ذاك ، ولوال ذلك ملا ورث ، إذا كان يلزم أن يرث 
  .مسلم من كافر ، وال يرث مسلم كافرًا ، كما ال يرث كافر مسلًما

  : مسألة 
  .لقدرةوقعت يف السفر بالتيمم لغلبة عدم املاء مث جتب إعادا عند ا 4]مفروضة[صالة 

أنه جيب غسله : "هذا يتصور يف سفر امليت ، إذا ميم وصلي عليه مث وجد املاء ؛ فقد قال البغوي يف الفتاوي : اجلواب 
  ".والصالة عليه

  ".وحيتمل أن ال جيب: "قال 
  .5]التلقني[وذا االحتمال جزم ابن سراقة يف : قلت 
إذ ال يتجه بعده ولعل هذا موضع قول من أوجب وحمل من مل حمل اجلواب عند القول به ما قبل إدراج امليت : قلت 

  .يوجب ما بعد اإلدراج
  : مسألة 

  .ال يثبت نسبه 6]مث[امرأة هلا ولد من ماء زوجها ، وهي فراشه 
_________  

  .ممرها" ب"يف  1



  .فهو" ب"يف  2
  .الطلبة به" ب"يف  3
  .املفروضة" ب"يف  4
  .القلتني" ب"يف  5
  ".ب"سقط من  6

  399|  342: ة صفح

  

  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز

هذه امرأة استدخلت ماء زوجها من الزنا ؛ فال يثبت به نسب وال مصاهرة وال عدة على ما حكاه الرافعي يف  : اجلواب 
إىل  ورأيته يف فتاوي ابن الصباغ فيمن وطئ امخرأته مث اجتمعت املرأة مع أخرى فخرج املاء-كتاب النكاح عن البغوي 

  .رحم الثانية فحملت إنه ال يلحق الولد بصاحب املاء ، ألنه ال حرمة له وهو كماء الزاين
 1"يعين" "وجب أن تثبت هذه األحكام"من عند نفسه : ويف هذا تأييد لذلك ؛ ولكن ذكر الرافعي أن البغوي قال 

  .النسب واملصاهرة والعدة
  : مسألة 

  . ال تثبت هلا احلضانة ؛ بل يثبت المرأة ذات زوجامرأة ال مانع فيها من حضانة ولدها مث
  .من مجيع األقارب 2]بكفالته[هذا صغري له زوجة كبرية ، وله ا استمتاع أو هلا به استمتاع فالزوجة أوىل : اجلواب 

  .وسكت عليه الرافعي والنووي ، وأفىت ابن الفركاح خبالفه: قاله الروياين 
  : مسألة 

وجه أكمل من الوجه الذي أداه عليه صاحبه ، فيقبل من صاحبه  3]علي[ه ؛ إال أن أحدمها أداه رجالن أديا ما أمرا ب
  .4منه] ومل يقبل[

أحدمها يتيمم لعدم املاء واآلخر توضأ ، مث تذكرا اجلنابة ؛  5]فكان[هذان جنبان مسافران نسيا جنايتهما ؛ : اجلواب 
التيمم إعادة ؛ ألنه لو ذكر اجلنابة مل يكن عليه أكثر من التيمم فعلى من صلى الوضوء اإلعادة وليس على من صلى ب

: فإن قلت . لعدم املاء وتوضأ عند وجوده ، فيعيد صالة الوضوء دون صالة التيمم 7]فتيمم[ول كان واحد  6]وهكذا[
  مل قلتم إن الصالة بالوضوء أكمل من الصالة بالتيمم ؟

  ".إن الغسل أفضل من املسح فما ظنك بالتيمم: "آخر صالة املسافر ال شك يف هذا ، بل قال الرافعي يف : قلت 
_________  

  .بني" ب"يف  1
  .بالكفالة" ب"يف  2



  ".ب"سقط من  3
  ".من اآلخر"زيادة " ب"يف  4
  .وكان" ب"يف  5
  .وهذا" ب"يف  6
  .متيم" ب"يف  7

  399|  343: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز

اختلف األصحاب يف أن التيمم رخصة أو عزميٍة ؛ فالذي ذكره اإلمام أنه رخصة ، والذي أورده  1]فقد: [فإن قلت 
  .البندنيجي أنه عزمية ، وعلى هذا فال فضل للوضوء على التيمم

  .إنه عزمية فعزمية الوضوء أفضل من عزمية التيمم: ال نسلم وإن قلنا : قلت 
  .الوقت هل األفضل له تعجيل الصالة بالتيمم أو تأخريها فيمن يرجو املاء آخر 2]اختلفوا: [فإن قلت 

ال يلزم من هذا مساواة التيمم للوضوء ؛ بل القائل بالتعجيل رأى أن فضيلة التعجيل يغتفر يف جانبها التيمم : قلت 
  .واهللا أعلم. بالنسبة إىل الوضوء

  .قدموقد تقدم منها كثريًا وأنت إذا تأملت النظم علمت ما تقدم وما مل يت
  سل يل أخا العلم والتثبيت والسهر ما اسم هو الفعل حرفًا غري معترب

  وأي شكل به الربهان منتهض وال يعد من األشكال والصور
  وأي بيت على حبرين منتظم بيت من الشعر ال بيت من الشعر

  وال يضاف إىل البحرين واختلفوا فيه وجاؤوا بقول غري خمتصر
  مبوته روحه يف ثابت اخلربوأي ميت من األموات ما طلعت 

  من عد يف أمراء املؤمنني ومل حيكم على اثنني يف بدو وال حضر
  ومل يكن قرشًيا حني عد وال جيوز أن يتوىل إمرة البشر

  من باتفاق مجيع اخللق أفضل من شيخ الصحاب أيب بكر ومن عمر
  ومن علي ومن عثمان وهو فىت من أمة املصطفى املبعوث يف مضر

  ا مصيًبا ال ينفذه مع كونه رب حكم بالقضاء حرمن سئل حكمً 
  من كان والدها ابًنا يف البنني هلا وذاك غري عجيب عند ذي النظر

  إن الزنا والشرب مصلحة ومل يقل هو ذنب غري مغتفر: من قال 
  إن نكاح األم يقرب من تقوى اإلله مقاًال غري مبتكر: من قال 



  صالة أوجبه الرمحن يف الزمرإن سفك دماء املسلمني على ال: من قال 
  من مل ترث غري دينار وستماء قضا أخوها وخالها على األصر

_________  
  .قد" ب"يف  1
  ".ب"واملثبت من " أ"سقط من  2

  399|  344: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز

  من الفتاة هلا زوجان ما برحا تزوجت ثالثًا حال بال نكر
  نه صنًما مصورصا وهو منحوت من احلجرمن أبصرت يف دمشق عي

  تضلع من ماء غري زالل مث منهمر 1]يعطش[إن جاع يأكل وإن 
  من طلقت فتلقت أربًعا عدًدا على الوجوب بدار غري مبتدر

  من إن يزد جرمه تنقص آخذه ويغتدي بعض ما جينيه كاهلدر
  من إن يزد جرمه تنقص مآخذه ويغتدي بعض ما جينيه كاهلدر

  باإلمث والصمت منه ليس عن حصر 2يف صالة آية فيبؤمن إن تال
  قال وسط مجادي الصوم مفرتض وقد يصلي لنا العيدان يف صفر 3]من[

  من قال تشييع موتى املسلمني إىل قبورهم خطا كره من البشر
  من لو يكون بلورًا غًدا ذاهًبا يتيه للعجب بن الكأس والوتر

  بالطول مضمونًا مع القصر ما الشيء باملثل مضمونًا وقيمته والشيء
  وما ضمان صحيح ليس مشتمًال على األصيل وإبراء مستربئ بري
  وهات قل يل إبراهيم أربعة بعض عن البعض من هم حيظ بالظفر

  وهكذا خلف بني الرواة كذا حممد يف املغازي جاء والسري
  4]يزر[وأكل وسط شهر الصوم معتمًدا عمًدا ارصا ومل يفطر ومل 

  ليًال مل يقل أحد بصومه من سراة الرأي واألثروأكل فيه 
  وقالئل ال قصاص يف السيوف بلى إن القصاص لفي شعر ويف ظفر

  وواحد قد يصلي وهو منفرد وقد يؤم وال يأمت للعذر
  وآخر راح بشري طعم زوجته وعاد وهو على حال من الغرر

  أنت عبدي قد وهبتك من زوج تزوجته فأخدمه واعترب: قالت له 



  ق هتك احلرز احلريز ومل يقطع بال شبهة واملال ذو خطروسار 
  وسارق ما حوى املسروق يقطعه وسارق قد حوى املسروق مل يضر

  ومخسة من زناة الناس خامسهم ما ناله من الزنا شيء من الضرر
  والقتل فالرجم واجللد األليم مع التعذيب وزع يف الباقني فافتكر

  السين والقدر 5]لدى[وكلمة إلله العرش حادثة بال خالف 
_________  

  ".ب"سقط من  1
  ".ب"زيادة ا يف  2
  .ومن" ب"يف  3
  .يزر" ب"، ويف " أ"غري واضحة يف  4
  .كذا" ب"يف  5

  399|  345: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز

  وأحبب العلم واستعمل قرحية ذي حبث على القطع مثل الصارم الذكر
  ونادهم لعل باجلزع أعوانًا على السهرونبه القوم أرساًال 

  واعمد لكل ذكي واستزده إذا مل يسرتدك وشاركه وال تذر
  وإن تعذر فاقصده وزره كذا إن احملب إذا مل يستزر يزر

وتنبيه على فائدة باإلشارة ؛ فاألول يكفي فيه جودة القرحية ، والثاين حيتاج  1]العبارة[مبين هذه املسائل على املغالطة يف 
فيه " من"إىل آخره ، فالذكي إذا تأمله عرف أن " إن الزنا: "قولنا من قال : ع ذلك إىل حافظة صحيحة مثال األول م

  ".غري مغتفر"ليس لالستفهام ، بل هو اسم موصول ، وهو وهو مبتدا خربه 
منه كفر ، ألن من  هو ذنب غري مغتفر له ذلك ؛ بل ذلك: إن الزنا والشرب مصلحة ومل يقل : الذي قال : واملعىن 

  .بل خرب املبتدأ الذي هو املوصول" لذنب"صفة " غري مغتفر"استحل هذين كفر فال يعتقد أن قولنا 
على أا لالستفهام  " من"وقد جالسين فطن يف حل هذه األبيات ؛ فلما جاء إىل هذا البيت وأخذ يتعسف وحيمل 

لالسفتهام مبجرد ما قلت له ذلك تيقظ وفهم " من"ن جتعل ، فقلت له من أوجب عليك أ 2]الصورة[كأخواا يف هذه 
  .املقصد

ظنه بعض الناس يف ابن اخلشاب ، وقد نظم  3]مبا[وكدت أترك هذه األبيات غفًال بغري شرح ولكين خشيت أن يظن 
  .اب حلفأردت أن أفتح ب. قصيدة المية الغازًا ، أا ال شيء حتتها ، وأنه إمنا قصد التالعب بالناس وأتعام



فاملعىن بالضمان الصحيح الذي . قولنا وما ضمان صحيح ليس مشتمًال على األصيل وإبراء مستربي برئ: ومثال الثاين 
ضمنت يف : ألق متاعك يف البحر وأنا ضامن ، وكذلك قول املرأة : ليس مشتمًال على أصيل مسألة السفيه إذا قال 

وهو مشهورة يف باب اخللع ومذكورة يف باب الكتاب يف أوائل . قإن ضمنت يل ألًفا فأنت طال: جواب قول زوجها 
  .البيع

إن : فرجل برئ ليس يف ذمته شيء قوهلم يف باب الغصب يف الغاصب إذا حفر يف األرض املغصوبة : ومثال إبراء املربئ 
  أبرئ املالك عن ضمان الرتدي ورضي

_________  
  .ألغازه" ب"يف  1
  .القصيدة" ب"يف  2
  .يب ما "ب"يف  3
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  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز

  .استعمل لفظ اإلبراء كثري من األصحاب: باستدامة احلفر برئ الغاصب على الصحيح قال الرافعي 
له العرش وكلمة إل: ليس املراد منه حقيقة اإلبراء ؛ بل الرضا بإبقاء البئر ونظري مسألة الضمان يف الفقه قولنا : قال اإلمام 

حادثة ، وهي من مسائل أصول الدين ، واملراد بالكلمة عيسى روح اهللا عليه السالم ، فإنه كلمته ألقاها إىل مرمي ، وهو 
  .حادث باإلمجاع وقد قرر أئمتنا ذلك يف أصول الدين

الذهن السليم والفكر  1ما لشيء باملثل مضمونًا وقيمته ؟ وقد تقدم كثريًا وسكتنا عن غريه ، ليعترب: "ومثال الثالث 
 3]فهمه[، وغالب  2]فهمه[املستقيم ، واعلم أن محلة العلم وإن اختلفت أذهام فهم بني رجلني غالب حفظه على 

من ازدوج فيه األمران وتساوي عنده الشيئان ووصل فيهما إىل الغاية ؛ فهو أعز من الكربيت األمحر  4ٍ]أما[على حفظه 
  .على اآلخر 6]غالب[األمرين فيه  5]أحد[له ، فلذلك قصرنا الكالم على من ، والذي يظهر أنه ال وجود 

من غلب حفظه على فهمه فهو مرجوح بالنسبة إىل مقابلة ، ونسبته إىل الفهم نسبة الكتاب إىل احلافظ ، فكما : فنقول 
لفهم بالنسبة للحافظ ، أن احلافظ يتصفح األوراق إما لتثبيت ما عنده أو الستحداث العلم مبا ليس عنده كذلك ا

  .7]وقر بعري[ومبقدار ما نقص فهمه نقص قدره إىل أن ينتهي إىل كونه حامل فقه وليس بفقيه ولو حفظ 
وأما من غلب فهمه فإن مرتبته تعلو مبقدار ما ينضم إىل ما عنده من احلفظ وال خيفى أن اإلفهام متفاوتة جًدا تفاوتًا 

  .خيرج عن حد اإلحصاء
بالنسبة إىل املفهومات فرب بالغ يف فهم بعض الفنون أقصى الغايات قاصر عن فهم غريه نازل إىل  ورمبا اختلفت

حضيض الدرجات ، وبالنسبة إىل األوقات فرب وقت يصفو الذهن فيه وآخر يتكدر ، وبالنسبة إىل األشخاص فرب من 



  .هيفهم عنه ورب من ال يفهم عه أو يفهم عنه بسرعة ومن يتباطأ يف الفهم عن
_________  

  .لتفسري" ب"يف  1
  .تقلبه" ب"يف  2
  .تقلبه" ب"يف  3
  ".ب"سقط من  4
  .أخذ" ب"يف  5
  .غالًبا" ب"يف  6
  .بيقني" ب"يف  7
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  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز

واعها منحصرة يف ثالثة لقد اعتربت جمامع األفهام فألقيت أن: وهذا باب واسع جًدا ؛ غري أين مسهل جامعه فأقول 
  .أنواع

فذكرها  -وهي مسطروة- وهو أنزهلا من إذا ذكرت له املسألة انتقل ذهنه إىل نظريها فإن كان حافظًا : النوع األول 
. اكتسب باستحضار النقل فيها كيفية أخرى وقوى متجددة تولدت من اجتماع النظرين وما قبل فيهما مل يكن قبل ذلك

اه والنظائر ؛ فإن الفقيه الفطن الذكي إذا أخذ املدرس يذكر القاعدة وبعد فروعها انفتح ذهنه وهذا عمدة باب األشب
ألنظار ما يذكره املدرس ويكذر ما كان حافظًا ووصل بالقاعدة ملا وصل مل يسمع املدرس يقول ما قال ملا كات قواه تفي 

  .به
  .دة مل يصلها بأصوهلافرب حافظ لقاعدة مل ينزل عليها فروعها ، وحافظ لفروع متبد

هذه  1]اشتباك[فلما مسع األستاذ يذكر القاعدة ويعدد بعض ما عنده من الفروع تذكر الباقي وتنبه ملا مل يكن عنده من 
  .الفروع بتلك األصول

هذا إذا كان حيفظهما مجيًعا األصل والفروع ولكن مل ينتقل ذهنه إىل اشتباكهما ، وإن كان قاصرًا على حفظ األصل 
كتسب الفروع منتسبة إليه أو على الفروع اكتسب األصل منسوبًا إليه هذه الفروع وتسلط مبا اكتسب على أنظار آخر ا 

إىل قصور إذا أطلع على ما لعله أغفله ؛ بل يعلم  2]األستاذ[لعلها مل تكن على ذكر األستاذ ، وال ينبغي له أن ينسب 
  .إغفال ما مل حيقق أن ما ذكره من جنس ما أشار إليه األستاذ أنه هو الذي طرقه إىل ذلك ، وال أن ينسبه إىل

وإن هو حقق ذلك وعلم أن األستاذ أغفل هذا الفرع ومل يكن ذاكرًا له ، وأنه لو كان ذاكرًا له لنظره فلتقم معذرة األستاذ 
لفروع ؛ إذ قال ما تفي القوى من قبل أن قواه ملا اشتغلت بإقعاد القاعدة ومتهيد األصيل كانت جديرة بالغفلة عن تعداد ا



  .باألمرين مًعا
وهذا جواب لنا عمن يزيد على ما ذكرناه فروًعا لعلنا أغفلناها وجواب ملن سبقنا إىل ما ذكرناه من القواعد عما زدنا عليه 

  .من الفروع ، فقد اشتمل كتابنا هذا على الكثري من هذا النوع
_________  

  .إمساك" ب"يف  1
  .ءاألشيا" ب"يف  2
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  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز

يستخرج القواعد من الشريعة ويضم إليها الفروع املتبدد  1]مضيئة[وهو أرفع األنواع مقدًرا من له فكرة : النوع الثاين 
كان املقبول عنده وما   وحيصل من جريان الفروع ضابطًا انتهى إليه بالفكرة املستقيمة حميطًا مبقصد الشارع فما ارتد إليه

صدر عنه كان املردود ، وقد اشتمل كتابنا هذا على ما فتح اهللا به من هذا النوع ؛ فإن فيه قواعد مل نسبق إىل 
  .استخراجها ومآخذ مل جندها جمموعة لغرينا وإن تفرقت يف تضاعيف كالم األئمة

ة أو حديث أو نص من نصوص إمامه يف مسألة فيستنبط منزلة بني املنزلتني وهو أن يعمد الفهم إىل آي: النوع الثالث 
  .من ذلك مبقدار ما آتاه اهللا من الفهم ما شاء اهللا من الفروع

وأستاذ األستاذين يف هذا النوع وسيد املتأخرين شيخ اإلسالم تقي الدين أبو الفتح ابن دقيق العيد رمحه اهللا ؛ فإنه فتح 
استخرج بقرحيته الوقادة عدًدا كثريًا من األحكام استنبطها من األحاديث ، وهذا األحاديث استنباطًا مل يتهيأ لغريه ، و 

  .النوع لعلك ال جتد يف كتابنا منه إال اليسري وتضاعيف الكالم
هنا آية كانت ابتداء درسي باملدرسة األمينية يف يوم األحد ثالث شهر ربيع األول سنة ثالث  2وقد أحببت أن أذكر
ال أعمل أجالًسا  3]أن[ن من شأن هذا الدرس أين ملا وليت هذه املدرسة يف الشهر املذكور عزمت وستني وسبعمائة وكا

تدريسها  5]وليت[إال وقد  4]مرقومة بعني التعظيم[وال أمجع مجًعا ، ألنه سبق يل تداريس كثرية فما يف دمشق مدرسة 
أن ترك ذلك أمجل ، فحملين حامل على أن أذكر درًسا حبمد اهللا إال اليسري من املدارس ، فلما وليت هذه املدرسة رأيت 

أرجو أن يكون يل فيه نية ، وذلك أن بعض من ال أهلية له سعى يف هذه املدرسة وكاد أن يقدم علي لقربه من الدولة ، 
كيف يكون التدريس ، وكيف ينبغي ملن يطلب مناصب العلماء أن يكون ، فعمدت إىل آية من   6]أريه[فأحببت أن 

  .تاب العزيز واستنبطت منها ما وصلت إليه قويتالك
_________  

  .مصيبة" ب"يف  1
  .لك" ب"يف  2



  ".ب"سقط من  3
  ".ب"سقط من  4
  .وليت" ب"يف  5
  .أرويه" ب"يف  6
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أَْم َحيُْسُدوَن الناَس َعَلى َما َآتَاُهُم اللُه ِمْن َفْضِلِه {: قوله تعاىل : وها أنا أحكي الدرس فأقول قلت بعد اخلطبة ما نصه 
ُهْم َمْن َآَمَن بِِه وَ  َناُهْم ُمْلًكا َعِظيًما ، َفِمنـْ َنا َآَل ِإبـْرَاِهيَم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوَآتـَيـْ ُهْم َمْن َصد َعْنُه وََكَفى ِجبََهنَم فـََقْد َآتـَيـْ ِمنـْ

  .}َسِعريًا
  .أن املدرسني وإن تباينت مراتبهم يف العلم وتفاوتت منازهلم يف الفهم أصناف ثالثة ال رابع هلماعلم 
من إذا درس آية اقتصر على ما فيها من املنقول فحكى أقوال املفسرين بسبب النزول واملناسبة ووجوه اإلعراب : األول 

  .1]الكالم[صيب له بني فرسان ومعاين احلروف وحنو ذلك ، وهذا الحظ له عند احملققني ، وال ن
من يأخذ من وجوه االستنباط منها ، ويستعمل فكره مبقدار ما آتاه اهللا من الفهم ، وال يشتغل بأقوال السابقني : والثاين 

  .موجود يف بطون األوراق وال معىن إلعادته 2]أمر[وتصرفات املاضيني علًما منه أن ذلك 
  .، والتحلي بالوصفني وال خيفى أنه أرفع األوصاف من يرى اجلمع بني األمرين: والثالث 

طريق األرفعني ضاق  3]سلكنا[وحنن وإن سلكنا يف هذه اآلية سبيل األولني كنا عن مرتبة العالني عليهم قاصرين ، وإن 
  .الوقت عنه وحصل السأم لنا وللحاضرين ، وحيث دار األمر بني أمرين فأرفعهما أحق بالتقدمي

دون ما قبلها وما بعدها من فنون الفوائد يف أنواع العلوم ما يزيد على : استخرج من هذه اآلية  4]تعاىل[ وإنا إن شاء اهللا
مائة وعشرين فائدة يف أصول الدين ، وأصول الفقه ، واحلديث والتفسري ، واللغة والنحو ، والتصريف ، واملعاين ، والبيان 

  .ازي ، والسري ، والفراسة والطبوالبديع ، واملنطق ، واجلدل ، والتصوف ، واملغ
اآلية إىل غريها ، وال أشتغل  5]أتعدى[أن ال أذكر شيًئا أعلم أين سبقت إليه ، وال - وشرطي يف ذلك على نفسي 

  بتقرير ما استنبطه منها إال بتقرير وجه االستنباط
_________  

  .الفهم" ب"يف  1
  ".ب"سقط من  2
  .سكنا" ب"يف  3
  ".ب"سقط من  4



  .أعدى" ب"يف  5
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  باب يف األلغاز

مل أنتقل إىل الكالم يف كيت وكيت ؛ ألن ذلك خروج إىل فن آخر " دلت على كيت وكيت: "فإذا قلت مثًال : منها 
  .وعدول عن البحث ، وعلى غريي أن ال يعرتضين يف فائدة حىت يتسم تقريرها مث يعرتض مبا شاء

مجلة فعلية " أم حيسدون"يف اآلية دالة على جواز عطف اجلملة الفعلية على االمسية ؛ ألن " أم: " املستعان فأقول وباهللا
-املنقطعة ال يتعني تقديرها ببل واهلمزة " أم"وهي امسية وفيها داللة على أن " أم هلم نصيب من امللك"معطوفة بأم علي 

تقديرها ببلل فقط وختلو عن االستفهام إنكاريًا أم طلبًيا وهو رأي ابن كما نقله أبو حيان عن مجيع البصريني بل جيوز 
يقتضي استفهاًما مع اضطراب ودونه ؛ وذلك ألن املراد هنا إثبات احلسد هلم ال " : التسهيل"مالك حيث قال يف 

بل أحيسدون  "ال " حيسدونبل "وإذا كان هذا املراد تعيني أ ، يكون التقدير . ال بغريه 1]باإلنكار و[االستفهام عنه ال 
  ".كما زعم الواحدي والزخمشري ومن تبعهما

  .فقط ملا ذكرناه من أن املراد إثبات احلسد" ببل"وإمنا خالفنامها يف ذلك وعيًنا أن يكون التقدير 
أَْهِل اْلِكَتاِب َلْو  َود َكِثٌري ِمنْ {: وإمنا أدعينا أن ذلك هو املراد ؛ ألنه تعاىل قد أثبته هلم يف سورة البقرة ؛ حيث قال 

: واإلتيان يف أهل الكتاب وكذلك يف سورة الفتح ال يقال } يـَُردوَنُكْم ِمْن بـَْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفاًرا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَنـُْفِسِهمْ 
  .املقام تلك الزيادة ال دليل عليها ، بل وال يقتضيها: االستفهام باإلنكار يتضمن اإلثبات وزيادة ألنا نقول 

أَْم َهْل َتْسَتِوي الظُلَماُت َوالنوُر أَْم َجَعُلوا لِلِه {: فقط كما يف قوله تعاىل " بل"هنا أن معناها " أم"فظهر أن األظهر يف 
" زةببل واهلم"رد اإلضراب ، إذ االستفهام ال يدخل على االستفهام وما ذكره غرينا من تقديرها " أم"؛ فإا يف } ُشرََكاءَ 

  .حيتمل أيًضا ، ولكن ما ذكرناه أظهر
املنقطعة ال يتعني تقديرها ببل فقط كما ذهب إليها " أم"وفيها داللة على أن : وإذا عرفت احتمال ما ذكره غرينا فنقول 

  .2]وهشام[الكسائي 
_________  

  .باإلميان" ب"يف  1
  ".ب"سقط من  2
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  األشباه والنظائر
  لغازباب يف األ

أَِم اختََذ ِمما َخيُْلُق {تقديره بل هللا البنات ولكن البنون ، وكذلك } أَْم َلُه اْلبَـَناُت َوَلُكُم اْلبَـُنون{: قوله تعاىل : ونظريها 
  .؛ إذ لو قدر اإلضمار احملض لزم احملال} بـََناٍت َوَأْصَفاُكْم بِاْلَبِننيَ 

وأريد احلال ؛ ألم كانوا حاسدين " حيسدون"يقة يف احلال ، ألنه أطلق يف فيها داللة على أن املضارع حق" : حيسدون"
وقت وقوع اللفظ عليهم ومل يرد أم حيسدون يف املستقبل ، وإذا طلق وأريد احلال كان حقيقة فيه ؛ ألن األصل يف 

ابن مالك ؛ ألنه جيعله من يدعي صالحيته للحال واالستقبال ك 1]قول[اإلطالق احلقيقة ، وهذا عند التحقيق خالف 
املتواطئ يقع على أفراده للحقيقة وأنا أقول بالفصل يف ذلك بني املشكل ومتساوي : موضوًعا للقدر املشرتك إال أن يقال 

  .األفراد ، ويل فيه حتقيق طويل
ني وفيها داللة على أن مضارع حسد حيسد بضم السني ألن القرآن كذلك نزل ، وزعم األخفش أن بعضهم بكسر س

  .مضارعه
قد ذمهم على احلسد ؛  3]تعاىل[الكلي وال الكل ألنه  2وفيها داللة على أن مفهوم العموم من باب الكلية ال من باب

عليه احلسد من حيث هو ، أو احلسد على العموم مبعىن أن كل واحد مذموم  5]املذم[احلسد  4]هذا[فإما أن يكون 
صوص بالغري واملعىن أن كًال مذموم على خصوص احلسد القائم بغريه أو على على احلسد القائم به أو بغريه أو على اخل

اخلصوص بالنفس واملعىن أن كًال مذموم على خصوص احلسد القائم به من غري نظر إىل القائم بغريه وال خامس هلذه 
وال إىل الثاين ؛ ألن  األقسام عقًال وال سبيل إىل األول ألن احلسد من حيث هو ليس من فعل املكلف فال يالم عليه

املذموم "حسد غريه ليس من فعله فكيف يالم على فعل غري وال إىل الثالث أيًضا لذلك ، فتعني الرابع وهو أن يكون 
احلكم ثابًتا لكل فرد إثباتًا  6"عليه احلسد املختص به من غري نظر إىل غريه ؛ وذلك هو معىن الكلية وهي أن يكون

وفيها داللة على جواز التكليف مبا ال يطاق ، ألنه تعاىل المهم على . غريه بنفي وال إثبات وسلًبا غري منظر فيه إىل
  .احلسد

_________  
  ".ب"سقط من  1
  .زيادة باب العمل" ب"يف  2
  .يقال" ب"يف  3
  ".ب"سقط من  4
  .املذموم" ب"يف  5
  ".ب"سقط من  6
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لإلمجاع " إمنا ذم على تعاطي أسبابه: "وال يقال } أَْقِبْل َوَال َختَفْ {: هو أمر يقوم باحلاسد ال يقدر على دفعه ، ونظريه و 
وألن البخل واحلسد سببان يف كوما مما ال يطاق ، وقد ذمهم على البخل قبل ذلك : على أن احلسد يف نفسه مذموم 

: وكذلك على البخل قبل ذلك يف قوله تعاىل } ٌب ِمَن اْلُمْلِك فَِإًذا َال يـُْؤتُوَن الناَس نَِقريًاأَْم َهلُْم َنِصي{: يف قوله تعاىل 
والبخل واحلسد مشرتكان يف أنصاحبهما يريد منع النعمة من الغري ، مث يتميز } الِذيَن يـَْبَخُلوَن َويَْأُمُروَن الناَس بِاْلُبْخلِ {

  .ًئا ، واحلسد ينهي أن يعطي أحد سواه شيًئاالبخل بعدم دفع ذي النعمة شي
، وإال فال ينتهي إىل  1]أيًضا كفر[وفيها داللة على أن احلسد حرام ، مث خيتلف باختالف احملسود ؛ فإن كان نبًيا فهو 

  .الكفر
  ما وجه داللته على التحرمي ؟: فإن قلت 

كالنص [والتوعد كفاية فإنه  3بذلك 2]املؤذن[مع السياق . }ريًاوََكَفى ِجبََهنَم َسعِ {: التوعد عليه يف قوله تعاىل : قلت 
  .التحرمي 4]يف

وقد أشار ابن عقيل من احلنابلة فيما وجدته منقوًال عنه أن التوعد على الشيء ال يقتضي وجوبه مستشهًدا بنحو طمن 
ليس منها من مل يوقر " 5}وَن اْلَماُعونَوَميْنَـعُ {مسع النداء فخرج من املسجد قبل أن يصلي فقد عصى أبا القاسم ، وحنوه 

  .برينا ويرحم صغرينا
إىل آخره ، وأما حديث سامع النداء " ليس منا من مل يوقر"وهذا شيء ضعيف ، وليت شعري أين التوعد يف : قلت 

نا له فصريح يف التحرمي ال من جهة التوعد فال تدعو فيه ؛ بل من جهة لفظ عصى واخلارجون عن ظاهره هلم تأويل لس
  .اآلن ، فلنعد إىل ما حنن بصدده

وما وجه داللته على مطلق احلسد والكالم على احلسد إمنا هو يف حسدهم النيب صلى اهللا عليه وسلم بناء : فإن قلت 
  .على ما سيأيت من أنه املراد بالناس عليه أفضل الصالة والسالم

  فإنه دال على أن} اللُه ِمْن َفْضِلهِ  َحيُْسُدوَن الناَس َعَلى َما َآتَاُهمُ {: قوله : قلت 
_________  

  .يضر" ب"يف  1
  .املؤذن" ب"يف  2
  .زيادة يف" ب"يف  3
  .كالنص" ب"يف  4
  .زيادة حنو" ب"يف  5
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  .م أوتيها من فضل اهللالعلة يف الذم للحسد على اإلتيان من الفضل ، وهذا شامل لكل حمسود على نع
  الكفر ؟ 1ما وجه داللته على: فإن قلت 

عائًدا على النيب صلى " عنه"تقسمة الناس إىل أن منهم من آمن به ومنهم من صدر عن سواء جعلنا الضمري يف : قلت 
جعل اهللا عليه وسلم أو الكتاب ؛ ألن الصدود عن كل منهما كفر ، واحلسد صدود أو حامل على الصدود ، وقد 

  .الصاد قسيًما للمؤمن فدل أنه كافر
وإرادة الواحد ؛ ألن املراد بالناس النيب صلى اهللا عليه وسلم  2]اجلمع" [اسم"فيما داللة على صحة إطالق " : الناس"

} َقْد َمجَُعوا َلُكمْ  الِذيَن قَاَل َهلُُم الناُس ِإن الناسَ {على ما روي عن ابن عباس والشايف رضي اهللا عنما واألكثرين ونظريها 
املراد نعيم بن مسعود األشجعي واعلم أنه ال يلزم من صحة إطالق اسم اجلنس وإن كان حملى باأللف والالم : قيل 

  .وإرادة الواحد بطريق أوىل 3]اجلمع[وإرادة الواحد إطالق 
وأن  4ملن زعم أن املعرفة إذا كررت احتدت وفيها داللة على أن املعرفة إذا كررت ال يتعني أن يكون الثاين األول ؛ خالفًا

يضيع عسر يسرين  6]لن[ 5}فَِإن َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا ، ِإن َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا{: النكرة إذا كررت تعددت وقال يف قوله تعاىل 
أَْم َهلُْم َنِصيٌب ِمَن اْلُمْلِك {: ووجه الداللة أنه أراد بالناس هنا النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وبالناس قبله يف قوله تعاىل 

  .اجلنس أو العموم} فَِإًذا َال يـُْؤتُوَن الناَس نَِقريًا
ْحَسان{، } أَْم َهلُْم َنِصيٌب ِمَن اْلُمْلِك فَِإًذا َال يـُْؤتُوَن الناَس نَِقريًا{ونظري اآلية  ْحَساِن ِإال اْإلِ َنا {، } َهْل َجزَاُء اْإلِ وََكَتبـْ

  .7]اآلية[} ْم ِفيَها َأن النـْفَس بِالنـْفسِ َعَلْيهِ 
والقدر وهي اليت يسميها الشيخ أبو  8]اجلرب[وفيها داللة على ما يقول أهل السنة واجلماعة من ثبوت الواسطة بني 

  .احلسن رمحه اهللا بالكسب وأبو حنيفة رمحه اهللا باالختيار
_________  

  .عليه وسلم كفر زيادة إن حسد النيب صلى اهللا" ب"يف  1
  .اجلميع" ب"يف  2
  .اجلميع" ب"يف  3
  .أحدث" ب"يف  4
  ".ب"سقط من " يسرًا" 5
  .أن" ب"يف  6
  ".ب"سقط من  7
  .القرب" ب"يف  8
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َواللُه {] : تعاىل[عاهلم بدليل قوله وذلك ألنه تعاىل أسند احلسد إليهم فدل أنه من فعلهم وقد ثبت أم غري خالقي أف
فثبتت الواسطة ، وفيها داللة على أن أفعال القلوب يؤخذ ا كأعمال اجلوارح ؛ ألنه تعاىل المهم } َخَلَقُكْم َوَما تـَْعَمُلونَ 

ها ، وهلذا العقائد يؤاخذ ا باإلمجاع واألفعال وراء. على احلسد وهو من أفعال القلوب وأفعال القلوب غري عقائدها
  .حتقيق ليس هذا موضعه

وفيها داللة على املذاهب الذي حكيناه عن ابن عباس والشايف رضي اهللا عنهما أن املراد بالناس النيب صلى اهللا عليه 
  .وسلم

ه أم مل حيسدوا آل إبراهيم ؛ لكنه ال يناقض: وتقرير ذلك أنه لو مل يرد بالناس بعض املؤمنني وأراد كلهم لناقض قوله 
؛ فدل أنه أراد البعض ، وما هو إال حممد صلى اهللا عليه وسلم ألن القائل  2]تعاىل[الستحالة الناقض على كالم اهللا 

املؤمنني ، وقائل بأن املراد النيب صلى اهللا عليه وسلم ، واألول مندفع بأن مدعيه يدعي  3]مجع[قائالن قائل بأن املراد 
اللفظ قد ثبت أنه استعمل يف النصوص ، فليحمل على اليقني ، وعلى من  عدمها ؛ ألن هذا 5....4زيادة األصل

  .الثاين 6]فثبت[ادعى ما رواه الدليل 
املراد بالناس آل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، كما يف آل إبراهيم ، واملعىن أم حيسدون آل : وقد كان ممكًنا أن يقال 

اهللا عليه وسلم هو الفضل الذي أوتيه أهله وحسدوا عليه ؛ ولكن هذا النيب كونه بعث من أنفسهم ، ويكون النيب صلى 
وفيها داللة على أن سيدنا وموالنا ونبينا حممد املصطفى البشري صلى اهللا عليه . القول مل نر من قال به فال تفريع عليه

املني ، واألفضل من األفضل وسلم خري اخلالئق أمجعني ألا دالة على تفضيله على آل إبراهيم وآل إبراهيم أفضل الع
  .أفضل فالنيب صلى اهللا عليه وسلم أفضل

  .أنه وقع االهتمام بشأنه والتفخيم ألمره يف هذه اآلية بستة أمور مل يقع يف آل إبراهيم واحد منها: بيان الصغري 
  : اسم اهللا يف حقه مظهرًا ومظمًرا وذلك يف قوله تعاىل  8]تكرر: [ 7]أحدها[

_________  
  ".ب"ط من سق 1
  ".ب"سقط من  2
  .مجيع" ب"يف  3
  .األصل: زيادة " ب"يف  4
  .بياض يف األصل 5
  .نفت" ب"يف  6
  .أخذها" ب"يف  7



  .تكرير" ب"يف  8
  399|  355: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  باب يف األلغاز

  .ومل يأت يف آل إبراهيم إال مضمرًا} َآتَاُهُم اللُه ِمْن َفْضِله{
  .، فكأنه كلهم 1بريه عنه بالناس ؛ ألنه زعيم وعظيمتع: والثاين 

تنكريه الفضل الذي أوتيه مع تعريف الذي أوتيه آل إبراهيم بصيغة آل يف الكتاب واحلكمة ، والتنكري يرد : والثالث 
تنكريه ، بل يقتصر على  2]إنه مل[ألنا نقول } ُمْلًكا َعِظيًما{: فقد نكر امللك العظيم يف قوله : للتعظيم ، ال يقال 

  .وصفه ، والنكرة املوصوفة تضاهي املعرفة
  .إضافته إىل اهللا تعاىل ، واملضاف إىل عظيم ال يكون إال عظيًما: والرابع 

  .وضع الظاهر موضع املضمر بلفظ اهللا لزيادة التقرير وتقوية داعية املأمور: واخلامس 
 3]ففيم[أن السبب فضل اهللا الذي ال حجر ألحد عليه وهي - اشتماله على العلة املقتضية لدفع شبهتهم : والسادس 

  .}ِإن اللَه اْصطََفى َآَدَم َونُوًحا َوَآَل ِإبـْرَاِهيَم َوَآَل ِعْمرَاَن َعَلى اْلَعاَلِمنيَ {: قوله تعاىل : احلسد ، وبيان الكربى 
؛ ألنه تعاىل غاير بني احلاسدين والناس  وفيها داللة على أن من ال يتبع النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يستحق اسم الناس

املراد باحلاسدين : ، واحلاسد غري احملسود ؛ فدل على أن احلاسد من غري الناس ، وهذا واضح على قول من يقول 
  .احلاسدون للنيب صلى اهللا عليه وسلم والذين اتبعوه من املؤمنني أمجعني

فكذلك ألن اسم الناس إذا وقع عليه وحده مل يقع على غريه إال  املراد هو صلى اهللا عليه وسلم فقط: وأما من يقول 
  .العالمة موجودة فيه - من تابعيه-وغريه . بااز

  .وأما من مل يتبعه فال عالقة توجب أن يطلق عليه لفظ الناس فكيف يطلق عليه
من يقول يف أصول : غري قول أن لفظ الناس يف الشرع ال يطلق على الكافرين بل خيتص باملؤمنني وهذا  4وفيها داللة

الفقه أنه ال يدخل حتته العبد ومل نر من قال ذا ؛ وإمنا اختلفوا من أنه هل خيتص باإلنس على ما عرف ؛ ولكن ذلك 
  .اختالف يف موضعه لغة ، وهذا نظر يف استعماله شرًعا

_________  
  .زعيمهم وعظيمهم" ب"يف  1
  .ألنه ال" : ب"يف  2
  .فيه" ب"يف  3
  .زيادة على" ب" يف 4
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وفيها داللة على أن صحة النفي ليست دليًال على ااز ؛ أال ترى أن لفظ الناس صح : فنقول  2]هذا 1عرف[وإذا 
  .نفيه هنا عن الكفار وإن كان يطلق عليهم باحلقيقة

حلقيقية الشرعية ، وصحة إطالقه إمنا هي باللغوية ، فلم يتواردا على حمل واحد صحة نفيه إمنا هي باعتبار ا: وقد يقال 
  .لكن إذا مت يعود ختصيص على دعوة أن صحة النفي عالقة

فإنه ضمري مجع عائد على لفظ الناس " آتاهم: "وفيها داللة على عود الضمري باعتبار اللفظ دون املعىن وذلك يف قوله 
  . صلى اهللا عليه وسلماملعىن به واحد وهو النيب

معناه حيسدوم للفضل الذي أوتوه } َعَلى َما َآتَاُهمْ {حرفًا للتعليل ؛ ألن قوله " علي"وفيها داللة على جميء " : على"
  : هلدايته إياكم ، وقول الشاعر } َولُِتَكبـُروا اللَه َعَلى َما َهَداُكمْ {: على حد قوله تعاىل 

  3]كرت[تقي إذا أنا مل أطعن إذا اخليل عالم تقول الرمح يثقل عا
  .4]اهللا[على ما آتاهم : "ال يتعدى إىل مفعول ثان إال حبرف اجلر ؛ وذلك من قوله " حسد"وفيها داللة على أن " ما"

  : وبعضهم يعديه إىل املفعولني بنفسه ، وعليه قول الشاعر يصف اجلن 
  5]الًماظ[أتوا ناري فقلت منون أنتم فقالوا اجلن قلت عموا 

  فقلت إىل الطعام فقال منهم زعيم حيسد اإلنسي الطعاما
: وفيها داللة على ما اختاره ابن مالك من اتصال ما كان من الضمائر ثاين منصوبني وناصبه فعل غريقليب حنو " آتاهم"
املنصوب ، وال قائل  ألنه حذف العائد فيه ، وال جيوز أن يقدر منفصًال ، وال يلزم حذف العائد املنفصل" ما أعطيتكه"

؛ وإمنا هو  8العائد منفصًال } َوِمما َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقونَ {: أيب البقاء يف قوله تعاىل  7]تقرير[يصح  6]ال[بذلك ، ومن مث 
  على ما آتاهم اهللا ، ال على ما آتاهم اهللا إياه ، وهو: متصل والتقدير 

_________  
  .عرفت" ب"يف  1
  ".ب"سقط من  2
  .ب"من  سقط 3
  ".ب"سقط من  4
  .مالما" ب"يف  5
  .مل" ب"يف  6
  .تقدير" ب"يف  7



  .زيادة وأال يلزم حذف العائد" ب"يف  8
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  .ما آتاهم مصولة: يف قوله " ما"املدعي ، وهذا الوجه بناء على جعل 
، ومل يقل ما " اهللا"به بدًال عن الضمري لزيادة التقرير والتمكني وذلك يف قوله  وفيها داللة على أن الظاهر يؤيت" اهللا"

  .آتيناهم
: اآلية ، وكما يف قوله تعاىل " أومل: "وفيها داللة على أنه قد يؤتى به ليدل على أن ما أسند إليه الئق به كما يف قوله 

} ُه اْخلَْلَق ُمثِه َيِسريٌ  أَوََملْ يـََرْوا َكْيَف يـُْبِدُئ اللَذِلَك َعَلى الل يُِعيُدُه ِإن{  
: اآلية ، وكما يف قوله تعاىل " أومل: "وفيها داللة على أنه قد يؤتى به ليدل على أن ما أسند إليه الئق به كما يف قوله 

واستغفرت هلم ؛ ألن لفظ الرسول ] يقل[ومل } ُم الرُسولُ َوَلْو أَنـُهْم ِإْذ ظََلُموا أَنـُْفَسُهْم َجاُءوَك فَاْستَـْغَفُروا اللَه َواْستَـْغَفَر هلَُ {
ينبئ على أنه يفعل ما يشاء ويضع عطاءه وفضله أين يشاء ال يعرتض " اهللا: "ينبئ أن شفاعته مقبولة ، فكذلك قوله 

  .عليه
  : البتداء الغاية ؛ فإنه كذلك يف قوله " من"وفيها داللة على جميء " من"
 3]تعاىل[أن تكونوا زئادة عند األخفش يف قوله " من"لة على الرد على أيب البقاء حيث جوز يف وفيها دال" من فضله"

:  4وجعلها مفعول ينزل أي} بِْئَسَما اْشتَـَرْوا بِِه أَنـُْفَسُهْم َأْن َيْكُفُروا ِمبَا أَنـَْزَل اللُه بـَْغًيا َأْن يـُنَـزَل اللُه ِمْن َفْضِلهِ {يف البقرة 
هنا ؛ إذ  8]اإليتاء[إنزال كل فضله ، وكذلك يف  7من فضله ال 6املعىن على إنزال شيء 5]ألن[فضله ؛ وذلك ينزل اهللا 

  .هنا فليتأمل 9]يصري[لو مت ما ذكره لكان من فضله هنا مفعوًال ثانًيا ال يثبت أو بدًال ، وكالمها ال 
  : للتخصيص ؛ وذلك يف قوله تعاىل  للتعميم ال 12قد يأيت  11]القيد[ 10]أن[وفيها داللة على " فضلة"
  لتخصيص ما} ِمْن َفْضِلهِ {فإن كل آت فهو من فضله تعاىل فلم يكن قوله } ِمْن َفْضِلهِ {

_________  
  .زيادة على" ب"يف  1
  ".ب"سقط من  2
  ".ب"سقط من  3
  .زيادة إن" ب"يف  4
  .أن" ب"يف  5
  زيادة مبتدأة" ب"يف  6
  .زيادة على" ب"يف  7



  .األقبل "ب"يف  8
  .يضر" ب"يف  9

  ".ب"سقط من  10
  .العبد" ب"يف  11
  .زيادة على الكالم" ب"يف  12
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  .حسدوا عليه بل لتعميمه وهو أبلغ يف التشنيع عليهم ، وفيه من التشنيع شيئان
يف كل نعمة أوتيها النيب صلى اهللا عليه وسلم من النبوة - م احلسد التعميم كما أشرنا إليه ، ومن مث كان تعمي: أحدمها 

أصح من القول بتخصيصه ببعضها ملا يدل عليه املقام من التشنيع الذي -بتسع وغريها  1]والتزوج[والرسالة والنصرة 
  .يتأتى مع التعميم وال يتأتى مع التخصيص

  .نعه بل من عطاء اهللا وفضله الذي ال معرتض ألحد عليهتسفيه رأيهم حبسدهم املرء على ما ليس من ص: والثاين 
يعم مجيع النعم وال خيتص بواحد مما ذكره " من فضله: "وفيها داللة على انه قوله :  3]نقول[هذين الوجهني  2]وبفهم[

  .من املفسرين من التزوج بتسع وحنو ذلك 4بعض من خصصه
بقول القائل ال أكلم إال  6]لذلك[اللفظ ، ومثلوا  5]يعمم[أن الوصف وفيها داللة ذا الوجه على ما يقوله احلنفية من 

ال : "إال رجًال كوفًيا ، فكلم كوفيني أو أكثر مل حينث ، وخرجوا عليه لو قال : رجًال ، إذا كلم رجلني حينث ، ولو قال 
وافقتهم وخالفه الشاسي وهو احلق كما يكون املستثىن يوًما واحًدا وقد صرح القاضي احلسني مب" إال يوًما 7واهللا ال أقربكما

  .ذلك مقرر يف موضعه
  على 11من يلوم املرء على ما ليس من فعله فهو خمطئ ؛ فدلت 10وفيها داللة أن

_________  
  .الفرج" ب"يف  1
  .بط فيفهم"يف  2
  .بقوله" ب"يف  3
  .زيادة" ب"يف  4
  .بط يعم"يف  5
  .ذلك" ب"يف  6
  .أقرا" ب"يف  7



  ".ب"سقط من  8
  .أي عبيد" ب"يف  9

  .على: زيادة " ب"يف  10
  .قلت" ب"يف  11
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  .خترج عن حد اإلحصاء 1]فروع[أن من مل جين ال يعاقب ، ومن مل يعقل ال يؤاخذ ، وحتت ذلك 
قصود يف نفسه مل حيذف ؛ ألنه تعاىل ذكر لفظ وكل منهما م- وفيها داللة على ما تعدى إىل مفعولني من باب أعطيت 

اإليتاء املتعدي إىل مفعولني ، ومفعوليه يف هذه اآلية ثالث مراتب ؛ ألن احلال يقتضي ذكر املؤتى وهو اهللا ، واملوتى 
 الفضل العظيم الذي آتاه نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم والكتاب واحلكمة ، والذي آتاه آل إبراهيم عليه 2]وهو[

  .السالم وامللك العظيم الذي آتامهوه
ومن أعظمها  3]وعطائه ألن املراد حيسدون على النعم اليت هي من فضل اهللا[وفيها داللة على أن النبوة من فضل اهللا 

النبوة ، وفيها إشارة غلى أن احملسود ينبغي أن يستحضر أنه مل مييز عن احلاسد إال بفضل اهللا والذي أوتيه من فضل اهللا 
الفائدتني ] إىل[ -اليت هي اإلشارة إىل مالحظة أن الفضل من اهللا-وإذا ضممت هذه الفائدة  4]وقوته[ حبيله ال

  .5]ثالثًا[السابقتني ومها التعميم وتسفيه رأيهم صارت الفوائد 
لعبد على ربه ا 7]وال يستحق[فهو من فضل اهللا بال وجوب على اهللا  6]النعيم[وفيها داللة على أن ما يتلقى العبد من 

  .فيصلح برهانًا دامًغا للمعتزلة-شيًئا ؛ بل اهللا متفضل بعطائه فإن وهب فبفضله وإن سلب فبعدله 
وفيها داللة على أنه قد حيذف يف الكالم أكثر من مجلة لن التقدير بل حيسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله ؛ 

  .م إىل آخرهفلذلك ال يؤمنون وحسدهم سفه فقد آتينا آل إبراهي
قوله  9]و[- فضربوه فحىي فقلنا كذلك -تقديره : قيل } فـَُقْلَنا اْضرِبُوُه بِبَـْعِضَها َكَذِلَك ُحيِْيي اللُه اْلَمْوَتى{:  8ونظريه
بُوا بَِآيَاتَِنا َفَدمْرنَاُهْم َتْدِمريًا{: تعاىل  ِذيَن َكذالرسالة فكذبومها  10]فأبلغا[يره فأتياهم تقد: قيل } فـَُقْلَنا اْذَهَبا ِإَىل اْلَقْوِم ال

  .فدمرناهم
  فيقدر بل واهلمزة أن يقدر صيغة-وميكن على رأي من جيعل التقدير أحيسدون 

_________  
  .فرع" ب"يف  1
  .فهو" ب"يف  2
  .وعطائه من فضل اهللا: من أول " ب"سقط من  3



  .قوة" ب"يف  4
  .ثالثة" ب"يف  5
  .النعم" ب"يف  6
  .تحقيس" ب"يف  7
  ".الواو"سقط " ب"يف . زيادة قوله" ب"يف  8

  .فأتاهم فبلغ" ب"يف  10
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  .فقد آتينا ، وتكون إلغاء جواب شرط حمذوف-أحيسدون ، أن حيسدوا ] 1بل[شرط ، والتقدير 
ِإن أَْرِضي َواِسَعٌة {: يان باجلواب على حد قوله تعاىل داللة على حذف مجلة الشرط واإلت- على هذا التقدير  2وفيها

أي فإن مل يتأت إخالص العبادة يل يف هذه البلدة فاعبدون يف غريها ، وله نظائر كثرية ، وكذلك يدل } فَِإياَي فَاْعُبُدونِ 
ُهْم َمْن َآَمَن بِهِ {على هذا قوله تعاىل يف هذه اآلية  داللة على جميء  -على ذلك التقدير- وفيه . على ما سيأيت} َفِمنـْ

ألن الوكز متقدم على القضاء فقدم السبب على "} فـَوََكزَُه ُموَسى فـََقَضى َعَلْيه{: للسببية على حد قوله تعاىل " الفاء"
فيها " قد"متقدم على حسدهم النيب صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني  - مع عدم حسدهم هلم-املسبب وإيتاء آل إبراهيم 

لة على هذا الوجه على جواز التعليل بالوصف املركب ألنه تعاىل جعل العلة يف سفههم مركبة من إتياء آل إبراهيم دال
  .وعدم حسدهم

: فيحتمل املاضي البعيد والقريب ؛ فإذا قلت " قام زيد"لتقريب املاضي من احلال ، تقول " قد"وفيها داللة على جميء 
ألن املعىن عليه تقريب زمان إبراهيم ليستدل م فإن االستدالل " فقد آتينا" اختص بالقريب وكذلك قوله" قد قام"

  .بالقريب أوضح من االستدالل بالبعيد
} َقْد يـَْعَلمُ {: يف قوله تعاىل " قد"وأنكر قوم وزعموا أن " قد يعلم ما أنتم عليه"للتحقيق حنو " قد"وفيها داللة على جميء 
  ".تم عليه أقل معلوماتهما أن: "لتقليل متعلق الفعل أي 

َنا{: وفيها داللة على االلتفات من الغيبة إىل احلضور ؛ ألنه تعاىل قال  : ومل يقل } َعَلى َما َآتَاُهُم اللُه ِمْن َفْضِلِه فـََقْد َآتـَيـْ
  .فقد آتى فقط

  .وفيها داللة على جواز كون الوصف العدمي وهو عدم حسدهم جزء من العلة املركبة
  ".آتينا"
َنا{فيها داللة على أن القياس حجة ؛ وذلك من قوله و  إىل آخره ؛ ألنه تعاىل سفه نظرهم وقبح صنعهم بالنظر } فـََقْد َآتـَيـْ

  إىل أن ال بدع فيما آتى نبيه من فضله ، ألنه



_________  
  ".ب"سقط يف  1
  .زيادة داللة" ب"يف  2
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  .أتى آل إبراهيم عليه السالم ؛ فقاس فرًعا على أصل بعلة جامعة وهي فضله سبحانه وتعاىل" اىل قدتع"
ملا جعل العلة فضله وكرمه الذي له أن يضعه كيف شاء أيا شاء مل : وفيها داللة على أن تنقيح املناط حجة ألنه تعاىل 

  .فلم اختص هذا دوين: يكن للمعرتض أن يقول 
إذا كنتم مل حتسدوا : أن قياس األوىل حجة ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أوىل من آل إبراهيم واملعىن  وفيها داللة على

أولئك فأوىل وأجرى وأحرى أن ال حتسدوا من هو أفضل منهم ؛ ألن احلسد يبغي أن ال يالقي من هو أقرب إىل املرء ، 
  .بعدوال شك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أفضل ، فهو عنهم أ

إم حيسدون امرأً : "وفيها داللة على علم اجلدل ؛ فإنه تعاىل ناظرهم على ما زعمته عقوهلم الفاسدة وكأنه تعاىل يقول 
صلى " على فضل آتيناه ، ومل يكن بالبدع أن نؤيت بعض خلقنا من فضلنا كما فعلنا بآل إبراهيم ، فكيف بسيد خلقنا

  .اهللا عليه وسلم
  .املعارضة مقبولة ؛ ألنه تعاىل عارضهم بآل إبراهيم ورد عليهم موفيها داللة على أن 

وفيها داللة على أن الكافر إذا ذكر شبهة وسأل إزاحتها أجيب إىل ذلك وقد اختلف األصحاب يف املرتد يذكر شبهة 
  .هل تزاح أو نبادر بقتله على خالف معروف

نا بأن ذلك ال يفيده ؛ ألن هؤالء ليس احلامل هلم على الكفر إال وفيها داللة على أنا نزيح شبهة الكافر املتعنت مع علم
احلسد وهو أمر ال يزال بإماطة الشبهة ؛ وإمنا يذكرون وحنن ندفع الشبهة وال نعبأ بعدم نفعها مل أوردها ؛ ألن فيها قمًعا 

  .له وألا قد تنفع غريه ممن يطلب اهلداية
  "آل"

 إىل مظهر كما ادعاه الكسائي والنحاس والزبيدي ؛ وذلك ألنه كذلك وقع ، وفيها داللة على أن اآلل ال يضاف إال
  : وألنه مل يقع يف القرآن والسنة إال كذلك ؛ فمن ادعى غريه فعليه الدليل ، وإن أتى به كما إذا ذكر قول الشاعر 

  1]وانظر على آل الصليـ ـب وعابديه اليوم آلك[
_________  

  ".ج"، " أ"ما بني القوسني سقط من  1
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  1: ]وقوله [
  أنا الفارس احلامي حقيقة والدي وآيل كما حتمي حقيقة آلكا

بدل من " آل"ما ذكرت ال يدل على أن الضيافة شيء بعاين فلنقتصر على السماع ، وفيها داللة على أن ألف : نقول 
ريه أهيل أو األلف بدل من مهزة ساكنة واهلمزة ؛ بدل من هاء فيكون اآلل واألهل سواء هاء ، يكون مبعىن اآلل وتصغ

الشافعي رضي اهللا عنه ما يرشد إليه خالفًا ملن زعم أنه من آل  2وهو ما ذكره الوالد رمحه اهللا يف شرح املنهاج أن يف كالم
  .ت واوه ألًفا ، وقال يصغر على أويليؤول إذا رجع إليك يف قراءة رأي أو مذهب ، وجعل أصله أول فانقلب

ووجه داللته على اآلل أنه لو كان من آل إذا رجع يف قراءة أو رأي أو مذهب ، ليعم كل من هو على ملة إبراهيم ، 
وليس القصد إال أقارب إبراهيم الذين هم أسالف املخاطبني الذين مل يسحدوهم ؛ وإال فلو أريد كل من دان بدينه 

  .سودون ، فلم يتم الرد عليهملدحل فيهم احمل
وفيها داللة على أن آل املرء ال يطلق على من مل يدن بدينه ؛ وإمنا يطلق على من دان بدينه ويدل على ذلك قوله تعاىل 

  ".قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غري صاحل... }َرب ِإن اْبِين ِمْن أَْهِلي{: يف جواب قول نوح عليه السالم 
  .الشافعي رضي اهللا عنه يرشد إليه 3بعد تقدير أن األهل مرادف لآلل كما قدمنا أن الولد ذكر أن لفظوهذا 

؛ على أن من مل يدن بدين } ِإنُه لَْيَس ِمْن َأْهِلكَ {: لكن هنا سؤال عظيم وإشكال جسيم وهو أن داللة قوله تعاىل 
؛ على أن } ِإنا ُمَنجوَك َوأَْهَلَك ِإال اْمرَأََتكَ {أة لوط عليه السالم امرئ ال يكون من أهله معارضة بداللة قوله تعاىل يف امر 

  .امرأة الكافر أهل الستثنائها من األهل وليس االستثناء منقطًعا ؛ فليقع البحث يف حل هذه اإلشكال
وإذا كان لفظ : ول الدرس فلنرجع إىل ما حنن بصدده ، فنق 4]آية[وعندي فيه جواب دقيق ، ولكن يف ذكره خروج عن 

  ال يطلق على من يدين بدين املرء سواء" اآلل"
_________  

  ".ب"، " أ"سقط من  1
  .اإلمام: زيادة " ب"يف  2
  .اإلمام: زيادة " ب"يف  3
  .لغة" ب"يف  4
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  باب يف األلغاز

ل النيب صلى اهللا عليه وسلم إال على املؤمنني من بين هاشم اشرتط مع ذلك أن يكون قرابته أو مل يشرتط فال يطلق آ
وبين املطلب أو من األمة على اختالف القولني من آله منهم ، واألصح عند أصحابنا أم بنو هاشم وبنو املطلب ؛ 

  .أن اآلل القبيلتانفعلى هذا يؤخذ من اآلية أم مؤمنوا القبيلتني ال كل القبيلتني ، ومل نر من خصهم باملؤمنني ممن قال 
َنا َآَل ِإبـْرَاِهيَم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمةَ {ووجه الداللة أنه تعاىل ذكر  " اآلل"واملؤتون ذينك مؤمنون ؛ فدل على اختصاص } َآتـَيـْ

وهو على العام بإضافته إىل إبراهيم وإرادة اخلاص ويدل على االختصاص أيًضا قوله - باملؤمنني وال يلزم إطالق العام 
اللهم صل : "وقوله صلى اهللا عليه وسلم } ِإن اللَه اْصطََفى آَدَم َونُوًحا َوآَل ِإبـْرَاِهيَم َوآَل ِعْمرَاَن َعَلى اْلَعاَلِمنيَ {: اىل تع

  .؛ وإمنا دعا للمؤمنني وقول الشاعر" على حممد وعلى آل حممد
  وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك

  .لدخلوا فيمن ينصر عليهم فلو عم آله غري املؤمنني
  .؛ فكان يلزم أن يؤمن بأن ينصرهم وبأن ال ينصرهم وهو حمال 2]عليهم[ 1]ينصر[مث هم داخلون فيمن 

وفيها داللة على أن املرء إذا أوصى آلله اختص مبؤمنيهم وهو وجه : وإذا ثبت االختصاص بنينا عليه مسألة أخرى فنقول 
  .وقد صحح األصحاب صحة وصية املرء آلله ؛ ألن له أصًال يف الشرع، " الكفاية"حكاه ابن الرفعة يف 

  .حيتمل أن يكون كالوصية للقرابة ، وحيتمل تفويضه إىل اجتهاد احلاكم: مث قال األستاذ أبو منصور البغدادي 
  .فإن كان هناك وصي ؛ فهل يعترب رأيه أو رأي احلاكم وجهان حكامها اإلمام

  .ري مراد الوصي فإن مل يعثر عليه نظر إىل الوضع واالستعمالجي: ورأى الرافعي والنووي 
  ".وذلك ال ينافيه الرجوع إىل اجتهاد احلاكم أو الوصي: "قال ابن الرفعة 

  وهل لفظ اآلل واألهل سواء ؟
  .أما من حيث اللغة ففيه ما قدمناه ، والفقهاء حكوا فيمن أوىل ألهل زيد وجهني

  .ةاحلمل على الزوجة خاص: أحدمها 
_________  

  .ينصرهم" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
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يف دخول الزوجة والزوجة معهم " أهل الزوجة قرابة: "على كل من تلزمه نفقته قاله الرافعي ، وقال املاوردي : والثاين 



  .وجهان
حصل يف الوصية لآلل وجوه -والد عن إرشاد لفظ الشافعي رمحه اهللا كما قدمناه عن ال- فإذا ثبت ترادف األهل واآلل 

  .، ومن يلزمه نفقته ، ومن دان بدينه والرد إىل اجتهاد احلاكم أو الوصي" والزوجة خاصة -والقرابة غري الزوجني "قرابة ، 
  " : إبراهيم"

 2]أن[على  1]النحاة[إبراهيم أعجمي ، التفاق وفيها داللة أن العلم ال مينع وقوعه يف القرآن كونه أعجمًيا ؛ فإن لفظ 
  .وقد ورد: صرفه ممتنع للعلمية والعجمة 

القضيتان املطللقتات ال يتناقضان ألن شرط التناقض احتاد : من قوهلم  -وفيها داللة على أن ما يطلقه املنطقيون 
ال "به  4]املعىن[اجلزئية ليس على إطالقه ؛ بل ، واملوضوع والزمان واملكان والقوة والفعل واإلضافة والكلية و  3]احملمول[

حيسدون النيب صلى اهللا عليه وسلم : يعارض تقرير ذلك أن قوله " وقد يتناقضان"يتناقضان من حيث أما مطلقتان 
، قضية مطلقة وال حيسدون آل إبراهيم قضية مطلقة ومل يتحد احملمول فيهما ؛ ألنه يف األول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ويف الثانية إىل إبراهيم عليهم السالم ؛ فلو كانا ال يتناقضان مطلًقا ملا توجه الرد عليهم بعدم حسد آل إبراهيم ؛ وإمنا 

توجه لن املقتضى للحسد قائم يف آل إبراهيم كقيامه فيمن حسدوه ؛ بل أن حيسدوا آل إبراهيم أقرب من أن حيسدوا آل 
نيب صلى اهللا عليه وسلم أعلى مقاًما ؛ فهو عنهم أبعد من آل إبراهيم وإن اشرتكوا يف النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ ألن ال

البعد وحسد املؤمن هو أفحش من حسده وليس بأبعد ؛ فلذلك نقضت السالبة اجلزئية املوجبة للجزئية يف اللفظ ، وليس 
  .ذلك من نفس اللفظ بل بضميمة قياس األوىل أو املساواة فليتأمل

ة على أن احلكم باألوىل قياس ال مفهوم ، إذ لو كان مفهوًما لكانت داللته لفظزية عند من جيعل داللة وفيها دالل
املفاهيم لفظية ، ولو كانت لفظية لزم أن تنقض إحدى القضيتني املطلقتني األخرى لفظًا وال سبيل إىل ذلك ، وأن ال 

  .5نقضت دعواهم بقياس احملسود: ن يقال حيصل نقض دعواهم بقياس وال سبيل أيًضا إىل ذلك ؛ فتعني أ
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"سقط من  2
  .اموع" ب"يف  3
  ".ب"املعني ، واملثبت من " أ"يف  4
  .احملمود" ب"يف  5
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  .على من مل حيسد لالشرتاك يف العلة اجلامعة ؛ وذلك هو القياس



حجة ؛ ألن املعىن هؤالء ناؤون عن احلق ، والنائي عن احلق نائ إما عن أن له  1]والتقسيم[فيها داللة على أن السرب و 
نصيًبا من امللك أو أنه حاسد ؛ لكن األول منتف ؛ إذ مل يكونوا ملوًكا ، فتعني الثاين ، وهذا معىن بديع حيسن أن 

  .ام ؛ فاملعىن بل حيسدون ال بل أحيسدونيستدل به على أن املعىن تام ، بل دون استفه
إىل - وفيها داللة على الطب والتداوي ؛ ألنه تعاىل أرشدهم حيث حسدوا النيب صلى اهللا عليه وسلم أو مجيع املؤمنني 

اعتبار حاهلم حبال النيب إبراهيم وإم مل حيسدوا أولئك فكيف حيسدون هؤالء ليزول عنهم مرض القلب الذي هو احلسد 
  .أنه إذا اعرتى وجوب التداوي منه ، وبدين والتداوي فيه مشروع ؟ وهل جيب ؟ فيه خالف معروف 2]دلف[، 
  " : الكتاب"

وفيها داللة على أن العهد ال يقدم على اجلنس ، وقد حكي اإلمجاع على خالفه ، واألرجح عندي أنه من أماكن 
  .ليهاخلالف ، وقد رأيت من صرح باالخالف فيه وهذه اآلية تدل ع

صحف [أن األلف والالم يف الكتاب ليس للعهد ؛ ألن الذي يعهدونه التوارة ، والذي أوتيه آل إبراهيم : وتقريره 
للجنس دون العهد ، وإذا أطلقت وأريد اجلنس كان حقيقة فيه  -يف الكتاب -؛ فدل على أن األلف والالم  4]إبراهيم

  .دون غريه دفًعا لالشرتاك ؛ فال يقدم عليه غريه
احلكمة مل يكن مرتاخًيا عن إتياء الكتاب وقد عطفه عليه  5]إيتاء[داللة على أن الواو تقتضي الرتتيب ؛ ألن : وفيها 

  .حبرف الواو
  " : واحلكمة"

  َوِإنهُ {: وفيها داللة على أن اخلري يطلق على غري املال ، وليس كما يف قوله تعاىل 
_________  

  .التعميم" ب"يف  1
  .على: يادة ز " ب"يف  2
  .يشرع" ب"يف  3
  ".ب"سقط من  4
  .أتينا" ب"يف  5
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  .}ِإْن تـََرَك َخيـْرًا{: وقوله تعاىل } ِحلُب اخلَْْريِ َلَشِديد
  : ك قوله تعاىل فإن املراد فيهما باخلري املال ، وهذه اآلية دالة على أنه يطلق على غريه كما دل على ذل

َفُع نـَْفًسا ِإميَانـَُها ملَْ َتُكْن َآَمَنْت ِمْن قـَْبُل أَْو َكَسَبْت ِيف ِإميَ { رًايـَْوَم يَْأِيت بـَْعُض َآيَاِت َربَك َال يـَنـْ ؛ فإن املراد باخلري } اَِا َخيـْ



  ".واحلكمة"قوله  املكتسب قطًعا غري املال ؛ وإمنا أخذنا بالداللة يف هذه اآلية على ما ذكرناه من
وتقريره أنه تعاىل ذكر أنه آتى آل إبراهيم الكتاب واحلكمة وأراد باحلكمة شيًئا غري املال ؛ فإن أحًدا مل يذكر يف تفسري 

  .أا علم الباطن أو غريه مما ذكر يف تفسريها" إما"احلكمة أا املال ؛ بل 
  ".بعض اخلري ليس مبال"شيء من احلكمة مبال ، ينتج بعض اخلري حكمة ، واحلكمة ليست مبال ؛ إذ ال : فنقول 

رًا َكِثريًا{: قوله تعاىل : بيان الصغرى  دل على أن احلكمة خري  } يـُْؤِيت احلِْْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد أُوِيتَ َخيـْ
  .كثري وأن من أوتيها فقد أويت خريًا كثريًا

َنا َآَل ِإبـْرَاِهيَم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمةَ {:  قوله تعاىل: وبيان الكربى    .}فـََقْد َآتـَيـْ
} َأْن يـُنَـزَل َعَلْيُكْم ِمْن َخْريٍ ِمْن َربُكمْ {وقد اعترب بعضهم لفظ اخلري يف القرآن ؛ فذكر أنه ورد فيه مبعىن القرآن نفسه 

َها{: ومبعىن األنفع  رًا ِإنْ {، ومبعىن املال } نَْأِت ِخبَْريٍ ِمنـْ يَْدُعوَن ِإَىل {: واإلصالح } بَِيِدَك اخلَْْري {وضد الشـ } تـََرَك َخيـْ
، } ِإين أَرَاُكْم ِخبَْريٍ {: ، ورخص األسعار } َوَلْو َعِلَم اللُه ِفيِهْم َخيـْرًا{: ، واإلميان } َالْسَتْكثـَْرُت ِمَن اخلَْْريِ {، } اخلَْْري 

َنا ِإلَْيِهْم {: والنوافل  ُر الراِمحِني{: واألفضل } َلُكْم ِفيَها َخْري {، واألجر } ِفْعَل اْخلَيـْرَاتِ َوأَْوَحيـْ َظن {، والعفة } َوأَْنَت َخيـْ
رًا } َخْريٍ َفِقريٌ  ِإين ِلَما أَنـْزَْلَت ِإَيل ِمنْ {: والطعام } ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخيـْرًا{: والصالح } اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بِأَنـُْفِسِهْم َخيـْ

َحىت َختْرَُج ِإلَْيِهْم {وحسن األدب } َأُهْم َخْري {: ، والقوة } ِإين َأْحَبْبُت ُحب اخلَْْريِ {واخليل } َملْ يـََناُلوا َخيـْرًا{: ، والظفر 
رًا َهلُمْ    .}ِإنُه ِحلُب اخلَْْريِ َلَشِديدٌ {، والدنيا } َلَكاَن َخيـْ

  399|  367: صفحة 

  

  شباه والنظائراأل
  باب يف األلغاز

  "وآتينا
وفيها داللة على أن العامل إذا أعيد لفظه مع حرف العطف دل على كمال االنقطاع بينه وبني املعطوف عليه ، وإذا مل 

؛ ألنه عطف احلكمة على الكتاب ومل يكرر العامل لفظًا مث عطف امللك العظيم على  1]االتصال[يعد على كمال 
فإنه إما أعم منه أو مبعىن قريب منه إذا - لفظ آتينا ثانًيا ؛ وذلك ألن احلكمة شديدة االرتباط بالكتاب احلكمة وأتى ب
  .قيل أا العلم

آتيناهم احلقيقة والشريعة وآتيناهم شيًئا ثانًيا مبايًنا لذينك : إا علم الباطن والكتاب علم الظاهر فكأنه قال : وقيل 
انصب عليهما انصبابًا -ذا سواء جعلنا العامل يف املعطول هو العامل يف املعطوف عليه األمرين وهو امللك العظيم وه

  .أو غريه - واحًدا
ويف مررت بزيد -واألصل يف هذه القاعدة قول أستاذ الصناعة سيبويه رمحه اهللا يف مررت يزيد وعمرو إنه مرور واحد 

  .البديع يف اآلية وهذا معىن لطيف تظهر به احلكمة والسر. وبعمرو إنه مروران
  " : هم"



َناُهْم ُمْلًكا{وفيها داللة على أن عود الضمري خاص ال يقتضي التخصيص ؛ ألن الضمري يف  عائد على بعضهم ؛ } َآتـَيـْ
وإمنا صح إطالقه على كلهم بالتقدير الذيء ذكرناه آنًفا ومع ذلك مل ختصص ؛ ألن أحًدا مل يقل إنه أراد بعض آل 

  .الكل ودل عليه أن الكل أوتوا الكتاب واحلكمة إبراهيم وإمنا أراد
  " : ملًكا"

وفيها داللة على أن التنكري قد يأيت للتعظيم إذ ذكر ملًكا يف سياق التعظيم ووصفه بالعظمة ، وفيها داللة على أن اجلمع 
فإن قلت أعطيت  إذا قوبل مبفرد صح مع كونه املفرد لبعض أفراد ذلك اجلمع إذا كانت آحاد اجلمع من جنس واحد ؛

ملًكا فإنه تعاىل ذكر أنه : بين متيم دراهم صدق ، وإن كنت إمنا أعطيت بعضهم لكوم من قبيلة واحدة وذلك من قوله 
آتى آل إبراهيم ملًكا ؛ وإمنا أويت امللك بعض آل إبراهيم ال كلهم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه ملك يوسف وداود 

  ة ورمحة ؛ خبالف الكتابوسليمان عليهم من اهللا صال
_________  

  .االنقطاع" ب"يف  1
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واحلكمة فإن كًال منهم أوتيها وإن تفاوتت مقاديرهم على كل منهم سالم من اهللا وحتية مباركة ويف مقابلة اجلمع بالفرد 
  .حبث لسنا له اآلن

اللة على أن صبغة العموم تطلق ويراد به العموم وإرادته مع إرادة ظاهرة وإطالقه وإرادة وفيها على هذا التقدير د
اخلصوص جماز معروف أما إطالقه وإرادته مع إرادة بعضه وقطع النظر عنه ؛ فقد يظن تنافيهما وليس كذلك ؛ بل إمنا 

ا أكرمت البعض وهذا من قوله ملًكا بعد يتنافيان إذا احتدت جهتهما فإن قلت قام الرجل وأكرمتهم صح ، وإن كنت إمن
الكتاب واحلكمة كلهم الختصاص امللك العظيم ببعضهم ومشول الكتاب واحلكمة كلهم فقد اجتمع العموم واخلصوص 

  .بصيغة اآلل ولكن جبهتني
زعم  وفيها داللة على وجوب لفظ عام مل يتطرق إليه التخصيص ؛ وذلك آل إبراهيم آتينا الكتاب واحلكمة ، وقد

  .بعضهم أنه مل يوجد إال يف صفات اهللا تعاىل ملا يريد اهللا على كل شيء قدير وحنوها
وفيها داللة على أن العام مبعىن املدح عام ؛ إذ اآلية مسوقة لذلك ومل يبطل العموم بل مل يتطرق إليه التخصيص كما 

  .عرفت
  " : عظيًما"

وقد حكي اخلالف فيه عن } ُمْلًكا َعِظيًما{:  وهو واضح من قوله يطلق على غري اهللا" عظيم"وفيها داللة على أن لفظ 
  .1]أيب بكر[القاضي 



  .وهي كذلك" فمنهم"للتبعيض ؛ إذا هي يف قوله ، " من"وفيها داللة على جميء " : فمنهم"
 - مؤمن وصاد- قسم الناس إىل قسمني  2]تعاىل[وفيها داللة على أنه ال وساطة بني اإلميان والكفر ؛ ألنه ". من أمن"

العموم وإرادة اخلصوص وهو جماز وإما عدم  4]إطالق[العموم على خصوصني ؛ فدل أن ال ثالث واإللزم إما  3فأوقع
  .استيعاب األفراد مع إرادة اإلستيعاب وهو حمال

_________  
  .أبا بكر" ب"يف  1
  .يقال" ب"يف  2
  .وصادق فيما وقع" ب"يف  3
  .ملطلق" ب"يف  4
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؛ ألن اهللا تعاىل قابل املؤمنني  1]رمحهما اهللا[وفيها داللة على أن اإلميان التصديق كما يقول اإلمام أبو حنيفة واألشعري 
  .به ، وهو املقيد بالصاد عنه ؛ فدل على أنه بتصديقه حيصل له كونه مقابًال للصاد وهو اميان

" آمن به: "أنه إذا تعارض يف علم البديع مراعاة أمر لفظي وأمر معنوي فاملعنوي أوىل ، وذلك من قوله  وفيها داللة على
إمنا كان " صد"مع ما يف صدق من جمانسة " آمن"إىل -يف اللغة مبعناه " آمن"وإن كان " صدق"فإن عدوله عن لفظ 

  ".صدق"وال يستفاد من لفظ " آمن"من لفظ ؛ فإن املراد اإلميان الشرعي وذلك يستفاد " آمن"مراعاة ملعىن 
وإن حصل اجلناس - ومل يقل وتدعون أحسن اخلالقني } أََتْدُعوَن بـَْعًال َوَتَذُروَن َأْحَسَن اْخلَاِلِقنيَ {: ونظري اآلية قوله تعاىل 

َتَذُروَن َأْحَسَن {ىن فإن معناه يرتك غري ملتفت ، ومع" يذر"تكر الشيء متطلًعا إليه ، خبالف " ودع"ألن معناه - اللفظي 
  .ربكم غري ملتفتني إليه وال متعلقي القلب به البتة" أحسن اخلالقني"ترتكون } اْخلَالِِقني

هاء وليست كسرة وغري احلجازيني يكسروا " ب"وفيها داللة على جميء القرآن بلغة متيم ؛ وذلك ألن اهلاء يف " : به"
: القراءة وأما احلجازيون ؛ فإم يضمون هاء الغائب مطلًقا ويقولون  وبذلك جاءت - واحلالة هذه- ويشبعون حركتها 

  .ضربته وبه وإليه
كذلك كما يف قولك الكلمة اسم وفعل " ومنهم من صد عنه"وفيها داللة على أن الواو تأيت للتقسيم ؛ ألا يف قوله 

  .وحرف وقد أثبت ورودها للتقسيم ابن مالك يف التحفة وأنكروه عليه
يطلق لفظ من عليه ، -  2]الفردية[وأنه مسخه اهللا ونقله من البشرية إىل - وفيها داللة على أن الصاد منهم  " :من"

إذا خرج عن العقل خبروجه عن : فهل نقول  - هكذا أطلق أهل اللسان-ملن يعقل " من" "فإن"وهذا استنباط حسن 
  .ال يعقل استصحابًا لذلك احلال ألنه اآلن" من"اإلنسانية يطلق عليه لفظ 



ألن الصاد عنه مسخ لكنه ليس كل من صد مسخ ، فال صراحة  - واآلية تدل على األول- هذا موضع نظر واحتمال 
  ".من"فيها على املطلوب فليس يلزم من جواز استعمال 

_________  
  ".ب"سقط من  1
  .القرودية" ب"يف  2
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  . ميسخ ومن مسخ جوازه يف من مسخ فقط ، فإن اجلواز يف األول قد يكون للتغليبيف من مل
ُهْم َمْن َصد {: وهذا من قوله . وفيه داللة على أن الكفر والدعاء إىل الكفر سواء يف أن كًال منهما كفر" : صد" َوِمنـْ

ويصدون "الن عن كذا أي انصرف عنه ، ومنه صد ف: يستعمل الزًما مبعىن االنصراف واالمتناع بقوله " فإن صد"} َعْنهُ 
ومتعديًا مبنع الصرف واملنع الذي يطاوعه االنصراف واالمتناع ومنه قوله } الِذيَن َكَفُروا َوَصدوا َعْن َسِبيِل الله{" عنك
نَك َعْن َآيَاِت اللهِ {: تعاىل  اىل أن من صد مقابل ملن آمنالذين كفروا وصدوكم عن املسجد احلرام فذكر تع} َوَال َيُصد.  
َفَمْن َأْظَلُم ِممْن َكذَب بَِآيَاِت {: تعاىل  1يستعمل الزًما مبعىن أعرض ومتعديًا مبعىن صدف غريه قال" صد صدف"ونظري 

َها أطلق  - دفأعين صد وص-إنه : اآلية ، واآلية حمتملة هلما كما أن هذه اآلية حمتملة هلما فقد يقال } اللِه َوَصَدَف َعنـْ
  .على اآليتني ليدل على األمرين

املراد الالزم ؛ إذ يلزم من جعله متعديًا حذف املفعول واألصل عدمه ، وبدليل قراءة من بناه للمفعول فقرأ : أو يقال 
" كل واحد لوكنا نقول ال تنايف بينهما ؛ فأمكن احلمل عليهما مجيًعا ، وهل يكون املراد القدر املشرتك بينهما أو  " َوُصد

  .منهما ؟ هذا فيه حبث
مشرتك بني  - على هذا التقدير- " صد"بتقدير أن املراد كل منهما على استعمال اللفظ يف معنيني فإن -وفيها داللة 

  : الالزم واملتعدي وأريدا مًعا وهل مها متضادان أو ال ؟ واألظهر عدم التضاد ، وبتقدير أن يكونا متضادين فنقول 
أنه ال يشرتط يف استعمال اللفظ يف معنيني عند من يستعمله أن ال يتضادا بل جيوز كوما متضادين وفيها داللة على 

  .وهو املشهور من إطالق املتقدمني ولكن ذكر اإلمام الرازي خالفه
 هذا الدار بعضها لزيد وبعضها لعمرو ال تقسم بينهما نصفني بل يكون جممًال : وفيها داللة على أن القائل إذا قال 

  .ويرجع إىل تفسريه ، وهو أحد الوجهني
_________  

  .قال اهللا تعاىل" : ب"يف  1
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أهل الكتاب منهم من آمن به ومنهم من صد عنه ، أو بنو إسرائيل منهم من آمن بالكتاب : ووجهه أن معىن الكالم 
بعضهم ألن من فيه للتبعيض ، مث الصاد منهم عن أكثر من املؤمن بدليل قوله " منهم"ومعىن . ومنهم من صد عنه

؛ فإن مؤمين أهل الكتاب أقل من غريهم ، فدل على أنه قد يقال هذه } َوَما َأْكثـَُر الناِس َوَلْو َحَرْصَت ِمبُْؤِمِننيَ {: تعاىل 
  .اآلخر فال بد من البيان اجلملة بعضها لزيد وبعضها لعمرو مث يكون أحد البعضني أكثر من

أن حيمل - أنت طالق ثالثًا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة وهي من ذوات اإلقراء : وذا يتطرق إىل منازعة من قال 
حصة احلال طلقة ونصف طلقة مث يكمل النصف فيقع يف احلال طلقتان فإذا صارت إىل احلال  1]فيكون[على التشطري 

  .املنصوص الذي صححه الرافعي والنووي األخرى وقعت الثالثة وهذا هو
هذه : ووجهه بأن لفظ البعض إذا أضيف إىل جهتني بلفظ البعض لزمت التسوية ؛ أال ترى أنه إذا قال : قال الرافعي 

  .الدار بعضها لزيد وبعضها لعمرو حيمل على التشطري
إن قائله ال يكاد يسلم مسألة اإلقرار ويقول بأنه : مث ملا حكى الوجه اآلخر القائل بأنه ال يقع يف احلال إال واحدة قال 

فإن قلنا باإلمجال فكذلك وإن قلنا بالتسوية "مسألة الدار فيها وجهان يف باب اإلقرار : جممل يرجع إليه فيه قلت 
ة ال يكاد يسلم مسأل - هنا- إن قائل التسوية : فيحتمل أنيقال ا هاهنا وهو ما دل عليه كالم الرافعي ؛ حيث قال 

أنت طالق ثالثًا بعضهن : فيقال قوله  3وحيتمل وهو األقرب عندي وقد تقدم الكالم عليه عند البحث يف 2"اإلقرار
موقع  4"بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة: وهي قوله - مجلتان مستقلتان وقعت اجلملة الثانية . "للسنة وبعضهن للبدعة
  .التفسري للجملة األوىل

طلقات للسنة وبعضها للبدعة ، وال يتعني أن ال يكون بعض ثالث ال للسنة وال للبدعة ؛ واحلكم فيها أن بعض بدل ال
بدعة علم أن املراد  5]ال[بل جيوزأن يكون واحًدا ال للسنة وال للبدعة ، لكن ملا كان هذا الكالم إمنا يقال ملن هلا سنة و

  .أن مجيع الثالث بعضها للسنة وبعضها للبدعة
_________  

  .يكون" ب"يف  1
  ".ب"واملثبت يف " أ"سقط يف  2
  .بياض يف األصل 3
  ".ب"واملثبت يف " أ"سقط يف  4
  ".ب"سقط يف  5
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  ".أعلم 1]تعاىل[واهللا "
يعدومها ، وهذا بعد ثبوت  هذا الدار بعضها لزيد وبعضها لعمرو تعني انقسامها بينهما وال: وفيه داللة على أنه إذا قال 

أا وساطة بني اإلميان والكفر وقد قررناه من اآلية فيما مضى ؛ فإذا ثبت بنينا عليه أن ال ثالث يف مسألة اإلقرار إذا ال 
  .فمنهم من آمن ومنهم من صد عنه: ثالث يف قوله 

اليت " من"قد أطلق عليه لفظ وفيها داللة على صحة إطالق بعض الشيء على أكثره ألن من صد أكثر ممن آمن و 
  .للتبعيض

وفيها داللة على صحة عود الضمري على غري املتحدث عنه ؛ ألن املتحدث عنه آل إبراهيم وقد عاد إىل املضاف إليه 
على  على قول من جيعل الضمري عائًدا على اخلنزير ال} أَْو حلََْم ِخْنزِيٍر فَِإنُه رِْجسٌ {: دون املضاف كما يف قوله تعاىل 

  .حلم اخلنزير
وفيها داللة على الفعل قد يأيت قاصرًا مرة ومتعديًا بنفسه إىل واحد مرة ، وإىل اثنني أخرى ، وهو نوع غريب يقل " : عنه"

فعل ال اسم فعل على الصحيح ، وقد تعدى هنا إىل واحد حمذوف تقديره وكافئهم جبهنم سعريًا "كفى"نظريه وذلك ألن 
واملاء غري زائدة ، وجبهنم يف موضع نصب على " هو"مضمرًا وهو " كفى"عند من جيعل فاعل  "جبهنم"أو مذكور وهو 

  .ال تتعلق بشيء- املفعولية ؛ ولكن األصح األول ، وإن فاعله اسم اهللا ، والباء زائدة 
  .مل تتعد هنا إال إىل واحد حمذوف مقدر أو ملفوظ" كفى"واحلاصل أن 

  .هنا مبعىن حسب وال تكون كذلك إال قاصرة" كفى"األظهر عندي ؛ إذ  أنه قاصر ، وهو: وميكن أن يقال 
  .}َفَسَيْكِفيَكُهُم اللُه َوُهَو السِميُع اْلَعِليمُ {: ويتعدى يف آية أخرى إىل املفعولني صرحيني وهو قوله تعاىل 

" ويف"فى هنا متعدية لواحد حمذوف ، أن ك} وََكَفى بِاللِه َحِسيًبا{: قال شيخنا أبو حيان رمحه اهللا يف قوله تعاىل 
  .فسيكفيكهم إىل اثنني

_________  
  ".ب"سقط يف  1
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  .متعدية لواحد ؛ فقد ذكرنا أن األظهر عندنا قصورها} وََكَفى بِاللِه َحِسيًبا{فأما دعواه يف 

كفى يف العربية على ثالثة : "ما نصه  - شيخ مجال الدين بن هشام رمحه اهللا تعاىلال- مث رأيت يف كالم حنوي هذا العصر 
  .قاصرة ، ومتعدية لواحد ، ومتعدية الثنني: أقسام 



} وََكَفى بِاللِه َولِيا وََكَفى بِاللِه َنِصريًا{: هي اليت مبعىن حسب ، والغالب على فاعلها أن يقرتن بالباء ، وحنوه : فالقاصرة 
  : قد تتجرد منه كقوله و 

  وخيربين عن غائب املرء هديه كفى اهلدى عما غيب املرء خمربًا
أَوََملْ َيْكِف {مث رأيت يف التنزيل - كما كان خطر يل - وال ختتص هذه بصيغة املاضي فتكون جامدة مجود تبارك وحنوه 

  .}ِبَربَك أَنُه َعَلى ُكل َشْيٍء َشِهيدٌ 
  : وقوله الشاعر } أََلْن َيْكِفَيُكْم َأْن ميُِدُكْم َربُكْم بَِثَالثَِة َآَالفٍ {: اليت مبعىن قنع يقنع كقوله تعاىل هي : واملتعدية لواحد 

  قليل منك يكفيين ولكن قليلك ال يقال له قليل
وهاتان ال تدخل } َفَسَيْكِفيَكُهُم اللهُ {، وحنو } وََكَفى اللُه اْلُمْؤِمِنَني اْلِقَتالَ {: هي اليت مبعىن ويف حنو : واملتعدية الثنني 

  .الباء على فاعلهما
  .انتهى

  .وهو كالم متني ال غبار عليه ، وهو شاهد ملا اخرتته
  .وفيها داللة على أن الفضلة ال حتذف ما مل تصر قياًسا أبًدا كما يقول النحاة بل قد يصري حذفها صناعة

  .حذفها إما الستحقار أو غريه ، وقد يستوي األمرانمث يتعني ذكرها إما الهتمام أو حنوه ، أو 
َنا َآَل ِإبـْرَاِهيمَ {وبآل إبراهيم يف } أَْم َحيُْسُدوَن الناس{: ووجه الداللة أنه تعاىل صرح بالناس يف قوله  فصرح } فـََقْد َآتـَيـْ

  .باملفعول
  ر واستحقارًا هلماستخفافًا بالكفا} وََكَفى ِجبََهنَم َسِعريًا{: وحذفه يف قوله تعاىل 
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وهذا سر لطيف يتبني به احلكم يف التصريح باملفعول وحذفه ، وهو سر خفي احلمد هللا على التوفيق لفهمه ، وعليه تنيب 
  .مسألة أخرى

والباء زائدة ألن فيه حذفًا " كفى"فاعل وفيها داللة على ترجيح املذهب املختار الذي قدمناه من أن اهللا : فنقول 
  .متعني لالستخفاف بالكفار- للمفعول ، وحذفه هنا كما قررناه 

إن ذلك ال : وجبهنم مفعوله يلزمه أن يكون املفعول هنا قد صرح به ، وقد قلنا  1]مضمًنا" [كفى"ومن جعل فاعل 
  .يقتضيه هذا املقام فكان الوجه األول أرجح

  .ملا أطلعنا عليه -مع إرشاد اهللا وتوفيقه- إىل دقيق العربية  2]املعاين[لوال انضمام فهم علم وهذا استنباط لطيف 
يصدون ، كل صاد  " هؤالء"وفيها داللة على جواز املقدمة الكربى من مقدميت القياس عند العلم ا ؛ ألن املعىن هكذا 

  .هؤالء كفى جبهنم سعريًا هلم" ينتج"كفى جبهنم سعريًا له تصاله 



جبهنم سعريًا ملن صد دون من مل يصد وحيث كان " كفى"وفيها داللة على أن العكس شرط يف صحة العلل ألن املعىن 
  .صد كفى جبهنم سعريًا وحيث انتفى انتفى هذا

  .الشافعي ومتقدموا أصحابه يف العلة ، وخبالفهم أبو حنيفة وطائفة 3وهذا هو العكس الذي اشرتط
ثبت ألحد املتقابلني ثبت ضده ملقابله ألنه تعاىل مل يذكر ثواب املؤمن به بل اقتصر على جزاء وفيها داللة على أن ما 

  .الصاد عنه ؛ فدل على أن ما للصاد عنه ثبت مقابله لضده وهو املؤمن به
ا وهذا أخص من العكس من العلل ، وإليه اإلشارة بقويل يف مجع اجلوامع يف العكس ؛ فإن ثبت مقابله فأبلغ ، فإذ

العاصي يف النار كان قضية املطيع يف اجلنة ؛ ألناملعىن العاصي بعصيانه يف النهار ، فإذا كان العصيان وصًفا : قلت 
  يقتضي النار كان

_________  
  .مضمرًا" : ب"يف  1
  .البيان" : ب"يف  2
  .اإلمام: زيادة " : ب"يف  3
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  .وصًفا يقتضي ضدها الوجودي وهو اجلنة -وهو الطاعة- حمالة ضده الوجودي ال 
أرأيتم لو وضعها : "أيأيت أحدنا شهوته وله فيها أجر قال : وقد نظرت لذلك يف مجع اجلوامع بقوله صلى اهللا عليه وسلم 

  : احلديث وإذا ثبت هذا فنقول .." يف احلرام أكان عليه وزر
ي عن الشيء ، يقتضي األمر بضده الوجودي ؛ فإن اآلية مسوقة للنهي والتهديد عليه ، فيكون وفيها داللة على أن النه

  .مقابله هو االنقصاد مأمورًا به
أن األمر بالشيء ى عن ضده  1وفيها داللة من باب أوىل: وإذا ثبت ا أن النهي عن الشيء أمر بضده فنقول 

  .كذلك من أنكرالوجودي ؛ ألن من أقر بذلك أقر ذا ، وال  
بضم الصاد مبنًيا للمفعول وهي شاذة على أن الكافر يصده اهللا عن اإلميان ، وليس هو " صد"وفيها داللة على قراءة 

  .الذي يصد نفسه كما يقول املعتزلة
غيه ، فكفاه وفيها داللة على أنه ينبغي أن يوكل أمر احلاسدين إىل اهللا تعاىل ، وال يلتفت إليه ، وال يشتغل به ، ويرتك و 

  .جبهنم سعريًا ، وهذا من علم التصوف
أو الصدود -وفيها داللة على أن الكافر مكلف بالفروع ؛ ألنه ال مهم على احلسد على ما آتى اهللا الناس من فضله 

 ، ومن ذلك حسدهم على النعم اجلزئية ، وهذا بناء على أن لفظ الناس يعم مجيع املؤمنني ؛ فإنه" عن احلسد"الناشئ 



وََكَفى ِجبََهنَم {وهوكذلك ويكون الكافر معاقًبا عليه بدليل - يقتضي أن حسد كل مؤمن على أي نعمة كانت حيرم 
  .وإن جعلناها متعلقة تعلًقا معنويًا باحلسد كتعلقها بالصد فدل أن الكافر خياطب بالفروع} َسِعريًا

  .هدد عليه أو توعد عليهالكبرية ما : وفيها داللة على أن احلسد كبرية عند من يقول 
وفيها داللة على أنه إذا مل يظهره اللسان بل أضمره اجلنان ال يعاقب صاحبه إىل يوم القيامة فال يعزر يف الدنيا وال يؤاخذ 

  .؛ ألنه من أعمال القلوب اليت ال اطالع عليها ، فال يؤاخذ ا ما مل يظهر بقول أو فعل
  ىت ثبت احلسد وكونه معصية كان التعزيرم: "ولعل الفقيه جينب عن هذا ويقول 

_________  
  .على: زيادة " ب"يف  1
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  .أنت مصادم ذه اآلية فائت جبواا: ، وإن هو قال بذلك قلنا " واجًبا
علناه صغرية ومل يتكرر واضح ، أما إن جعلناه  وفيها داللة على أنه ال ترد به الشهادة وهذا إن ج: إذا عرفت هذا فنقول 

كبرية أو تكرر فالفقيه ال يسمح بقبول شهادته ولكن حيكم عليه ما قدمناه من أن قضية اللفظ االكتفاء بعقاب اآلخرة ؛ 
  ".سعري جهنم كاف فال يكون معه أمر آخر"واملعىن } وََكَفى ِجبََهنَم َسِعريًا{: وذلك بقوله تعاىل 

إذا مل تبلغ املغتاب يكفيه يف التوبة الندم واالستغفار ؛ ألن الغيبة صغرية واحلسد : هذا قول احلناطي يف الغيبة  ويقرب من
  .على ما عليه نتكلم كبرية ، وهي أيًضا مما نص الكتاب على حترميه

  .وهي أيًضا مما نص الكتاب على حترميه- لكن حكى املاوردي أن الغيبة كبرية 
وال يظهر ذلك بقول وال فعل ال بقدح يف شهادته ؛  - أن من يبغض بقلبه : ًضا قول الشيخ أيب حامد ونظري املسألة أي

  .ألن ما يف القلب ال ميكن االحرتاز منه
ويقوي اإلشكال تفسري . واعلم أن طائفة من الفقهاء استشكلوا رد شهادة احلاسد مع قبوهلا من العدو على غري عدوه

  .ذلك ويفرح مبصائبه وحيزن مبسراته 1]نعمة[ا الشهادة بأا اليت تبلغ حًدا يتمىن هذا زوال  الرافعي العداوة اليت ترد
؛ ففسر احلسد مبا فسر به العداوة أو " وهو أن يهوى زوال نعمة الغري ويسر ببليته: "مث قال يف احلسد نقًال عن العبادي 

  .التمين تفعل ، ويهوي فعل ، والتفعل أشد 2]إذ[بأخف ؛ ألن متين زوال النعمة أشد من أن يهودي زواهلا ؛ 
أن احلسد كما قال الراغب متين زوال  -بعد تسليم أن احلسد ترد به الشهادة-ولكن أقول يف الفرق الذي يتضح به الفرق 

  .نعمة عن مستحق هلا ، ورمبا كان معه سعي يف إزالتها
إن احلسد أن يرى ألخيه : "ن األثري يف النهاية ؛ حيث قال ويف الصحاح أن متين زوال نعمة املسحود إليك وعليه جرى اب

  ".نعمة فيتمىن أن تزول عنه وتكون له دونه



  فاتفقوا على أن احلسد متين زوال نعمة الغري ، وشرط الراغب كون الغري
_________  

  .نعم" : ب"يف  1
  .إذا" : ب"يف  2
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  .تحًقا ، والصحاح كون احلاسد يتمىن انقالب النعمة إليهمس
إن احلسد متين زوال نعمة من يستحق تلك النعمة ، فاحلاسد يعاند املقادير اإلهلية ويطلب وضع احلق يف غري : فأقول 

 شخص واحد موضعه أو زواله عن موضعه فهو عاص ذا االعتبار ؛ وذلك إما كبرية أو يصري كبرية بالتكرار بالنسبة إىل
  .أو أشخاص ؛ ال سيما إذا انضم السعي إليه يف اإلزالة

وأما العداوة فناشئة عن كراهة شخص لسبب من األسباب أعم أن يكون السبب الذي كرهه ألجله مقتضًيا للكراهة أم 
؛ فليس العدو  ال وال يكون احلامل عليه تلبس عدوه بالنعمة بل جمرد تقربه منه ؛ وذلك مما جبلت عليه بعض السريرة

عاصًيا وال مراغًما حًقا ، وإن كان العدو ذا نعمة يستحقها فليس اجلامل له على عداوته كونه مستحًقا بل إنه عدو ، 
  .صرح به األصحاب-فإن انضم إىل العداو ة سعى يف زوال النعمة عن املستحق أو أمر آخر فهي مفسقة 

  .وأن الصواب ما قاله أهل اللغةوذا ظهر لك أن تعريف احلسد يف الرافعي ناقص 
به أبو العباس أمحد بن علي بن احلسن بن داود  1]أخربنا[وإذا عرفت هذا علمت أن احلسد مذموم مطلًقا ، وأما ما 

  : اجلزري وفاطمة بنت إبراهيم بن عبد اهللا بن أيب عمر مساًعا عليهما قاال 
د بن عبد الرمحن بن علي املوازيين ، أخربنا أبو الفضل أمحد بن أخربنا إبراهيم بن خليل اآلدمي حضورًا أخربنا أبو حمم

حممد بن أمحد بن أيب العرايب ، أخربنا الشيخ بأن حممد عبد اهللا بن يوسف بن أمحد بن حممد بن أمحد األصفهاين ، 
ايد بن عبد  حدثنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ، أخربنا علي بن احلسني بن أيب عيسى اهلاليل ، أخربنا عبد

العزيز بن أيب وراد ، أخربنا معمر بن راشدح ، وأخربتنا فاطمة بنت إبراهيم بقراءتين عليها عن حممد بن عبد اهلادي بن 
أخربنا النقيب أبو الفوارس طراد بن حممد الزيين : يوسف املقدسي عن شهدة بنت أمحد بن أيب الفرج األمري قالت 

د بن زرقويه ، أخربنا حممد بن حيىي بن عمر ، أخربنا علي بن حرب ، حدثنا سفيان بن عيينة  مساًعا ، أخربنا حممد بن أمح
  : كالمها عن الزهري عن سامل عن أبيه رضي اهللا عنه قال 

_________  
  .أخرب" : ب"يف  1
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د إال يف اثنتني رجل آتاه اهللا القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ، ال حس: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أخرجه األئمة الستة سوى أيب داود من حديث سفيان بن عيينة ؛ ". ورجل آتاه اهللا ماًال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار

معمر بن راشد ، بل من حديث سفيان فقط فوقع لنا بدًال عالًيا وليس هو يف شيء من الكتب الستة خمرًجا من حديث 
  .وهللا احلمد

داللة على أنه ليس كل فاسق مردود الشهادة فيحتاج الفقهاء - وفيها بتقدير شهادة احلاسد ، وإن جعلنا احلسد مفسًقا 
  : قوله تعاىل : جوابًا عن رد شهادة الفاسق على اإلطالق فإن قالوا 

  .قلنا ال يلزم من التبيني الرد ؛ وإمنا حيصل منه التوقف حلصول البيان} بَـيـُنواِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فـَتَ {
وحنن ال ندعي قبول شهادة الفاسق ؛ وإمنا نشكك ذا الدليل على من يقبله وينفع ذلك احلنفية يف قوهلم شهادة الذمي 

  .عليهم بأنه فاسق والفاسق مردود مينعون كلية الكربى 1"إذا رد"فإم 
وفيها داللة على جواز زيادة الباء يف الفاعل إذا جعلنا جهنم فاعل كفى واجلار وارور يف حمل رفع وهذا " : نمجبه"

األظهر عندنا كما قدمناه وقلنا إن كفى فعل قاصر وأعلم أن زيادة الباء يف الفاعل الزمة ؛ وذلك يف أفعل تعجًبا وغالبة ؛ 
  .ة وكثرية وذلك يف فاعل فعل جيري جمرى أفعال املبالغةوذلك يف كفى مبعىن حسب كما يف هذه اآلي

وفيها داللة على أن جهنم ال تنصرف ألن القراءة كذلك ، وعلة منع صرفها العلمية والتأنيث إن جعلناها علًما أو 
  .إا لفظ أعجمي: التأنيث والعجمة إن قلنا 

  .نا قد توعد اوفيها داللة على أا ال ختتص بعصاة املؤمنني ؛ ألن الكافر ه
وقد ذكر مجاعة من العلماء أن النار درجات سبعة ، أعالها جهنم وهي خمتصة بالعصاة من أمة حممد صلى اهللا عليه 

  .2]عنها[ونقلوه عن الضحاك ويف اآلية رد عليهم ، فعليهم اجلواب -وسلم 
  علىوفيها داللة على أا ال تشتمل إال على احلر فقط وال شك يف اشتمال النار 

_________  
  .أورد" : ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
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واملعىن وكفى سعري } وََكَفى ِجبََهنَم َسِعريًا{: احلر والزمهرير فيحتاج إىل جواب ؛ ألن السعري خمتص باحلر ، وقد قال تعاىل 
  .، فال بد من جواب فليتأمل جهنم ؛ فدل أن عذام منحصر فيه كاف هلم

داللة على وقوع املعرب يف القرآن ، وهو يف األعالم بال خالف وإن أوهم كالم -وفيها إن جعلنا لفظ جهنم أعجمًيا 
  .كابن احلاجب وقوع اخلالف فيه  - بعضهم

عىن به اجلحيم ، قال فهو امل-وفيها داللة على أن فعيًال يأيت مبعىن مفعول ، ألن سعريًا على ما قال الراغب " : سعريًا"
وصوغ فعيل مبعىن مفعول مع كثرته غري مقيس ، ولكنه : فعيل مبعىن مفعول ، ويف التسهيل يف آخر باب التذكري والتأنيث 

  .يف آخر باب اسم الفاعل نقل عن بعضهم أنه مقيس
اره ابن عصفور وابن مالك مع وفيها داللة على جميء التمييز منقول عن املفعول ، وهو رأي أكثر املتأخرين ، واخت

ال -منصوب على التمييز ، ومعناه مفعول " سعريًا"اعرتافهما بأن كونه منقوًال عن الفاعل أكثر ؛ وإمنا دل على ذلك ألن 
وزعم أبو احلسن . }َوَفجْرنَا اْألَْرَض ُعُيونًا{: يف " شرح التسهيل"كما نقلناه عن الراغب وصرح به ابن مالك يف   - فاعل

مدي أنه ال يكون منقوًال عن املفعول ؛ وإمنا يكون عن الفاعل ، ووافقه شيخنا أبو حيان وادعى أنه مذهب أهل اآل
  .البصرة

وفيها ما ميكن أن يقرر منه نكتة جدلية ؛ وإمنا أقرها على وجه التالزم بني املتباعدات ، وشأن سامعها بعد تدبرها 
  .1"حلها"

القول  3]جيامع[مما ال  2]املثقل[ضوء بال نية مع القول بعدم وجوب القصاص يف أدعي أن القول بصحة الو : فأقول 
ال : بأن احلسد حرام لكن القول بأن احلسد حرام بدليل اآلية فدل على عدم اجتماعهما فافرتاقهما حينئذ إما بأن يقال 

لكن هذان االفرتاقان - صاص احملدد أو ال يشرتط يف الوضوء النية وجيب يف الق 4وضوء إال بنية وجيب القصاص باملثقل
  .مما مل يقل به أحد فكان باطلني

_________  
  .كلها" : ب"يف  1
  .القتل" : ب"يف  2
  .حيتاج مع" ب"يف  3
  .بالقتل" ب"يف  4
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  ومن نفاه نفاه إذ ال قائل بالفصل ؛ . ثقلأحد ألن من شرط النية أوجب قصاص امل [1ما[مل يقل : إمنا قلنا 
ألن الفصل خرق لإلمجاع وخرق اإلمجاع خرق باطل ، فصح أما ال جيتمعان مع القول بأن  2]فكان باطلني: وإمنا قلنا 



  .ألن الفصل خارق لإلمجاع 4الشافعي 3احلسد حرام إال على قول
  .قع ال حمالة وهذا موضع النكتةرمحه اهللا ال جيامع حترمي احلسد الوا: ورأي أيب حنيفة 

فنقول احلسد املنهي عنه إما أن يراد منه حقيقته ، أو الزم حقيتقه أو ملزوم حقيقته ، أو شيء بينه وبني حقيقته عالقة 
  .5]أو شيء بينه وبني الزم حقيقته عالقة" [أو شيء بينه وبني ملزوم حقيقته عالقة"

أو مسألة املثقل دون -أو ال يدخالن أو تدخل مسألة الوضوء دون املثقل وبكل تقدير إما أن يدخل الصورتان فيه ، 
  .الوضوء

  .وبتقدير دخول إحدامها ؛ فإما أن تكون األخرى مسكوتًا عنها أو حمكوًما خبروجها
فهذه احتماالت إرادة احلقيقة مع دخول صوريت النزاع مع السكوت عنهما مخع خروجهما مع دخول مسألة الوضوء 

عن املثقل ، أو خروج املثقل مع دخول املثقل والسكوت عن الوضوء ، أو خروج الوضوء إرادة الزم احلقيقة ؛  والسكوت 
كذلك إرادة ملزوم احلقيقة ، كذلك إرادة ما بينه وبني احلقيقة عالقة ، كذلك إرادة ما بينه وبني ملزومها عالقة ؛ كذلك 

  .إرادة ما بينه وبني الزمها عالقة
إرادة احلقيقة أو الزمها ، أو ملزومها ، أو ما : أربعون احتماًال ، منها ما هو باطل باإلمجاع ثالثون وهي فهذه اثنتان و 

بينه وبينها ، أو ما بني الزمها وملزومها عالقة ، مع خروج صوريت النزاع ، أو مع خروج األوىل دون الثانية ، أو مع 
  .السكوت عن الثانية دون األوىل

  باطلة باإلمجاع ، ألن أحًدا مل يقل خبروج صوريت النزاعفهذه الثالثون ال
_________  

  .به" ب"يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  .اإلمام: زيادة " ب"يف  3
  .رضي اهللا عنه: زيادة " ب"يف  4
  ".جـ"، " أ"سقط من  5
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  .ما مع السكوت أو الإ- مجلة ، وال خبروج إحدامها دون األخرى 
إرادة احلقيقة أو الزمها ، أو ملزومها ، أو ما بينه وبينها أو بني الزمها وملزومها من عالقة مع : فيبقى اثنا عشر ، وهي 

  .دخول صوريت النزاع
 إرادة احلقيقة أو الزمها ، أو ملزومها ، 2]وهي[ 1]تثبت املدعي بتقدير ثبوت واحد منهما ، وبقيت ست[فهذه ست 



  .أو ما بينه وبينها أو بني الزمها وملزومها عالقة مع السكوت عن صرويت النزاع
والقول بأن احلسد حرام باآلية حمال ؛ ألن حرمته ال تثبت بإرادة ما بينه وبني عالقته ، إذا ال يلزم من ثبوت شيء بينه 

ه عند إرادة الدخول ؛ ألن اإلرادة وصف وبني آخر عالقة أن يثبت لذلك الشيء اآلخر ما ثبت له ، وهذا ال يتأتى نظري 
قائم بالالظ ال ميتنع منه ذكر غري موضوع للمراد ؛ خبالف إرادة الدخول ، فإن وضع شيء مينع من استعماله يف غريه إال 

أن يكون بطريق التجوز ؛ وذلك غري موجود هنا ، فثبت أن القول بأن الوضوء ال يشرتط فيه النية واملثقل ال جيب فيه 
لقصاص ال جيتمعان مع القول بأن احلسد حرام باآلية على كل واحد من ستة أغلب من وقوع واحد من ثالثة ؛ فكان ا

مع ذلك ، فكان األخذ به أوىل  3]مع القول بأن احلسد حرام ، راجح على القول باجتماعهما[القول بعدم اجتماعهما 
  .، وهو املدعي ، وباهللا التوفيق

_________  
  ".ب"سقط يف  1
  .وبني" : ب"يف  2
  ".ب"سقط يف  3
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  خامتة
  : خامتة 

  : تشتمل على ثالث مسائل 
  : املسألة األوىل 

إن كان ما هو متضمًنا حًقا : إن مل يكن ما يف هذا الدرس متضمًنا حًقا فأنت طالق ، فقالت : يف رجل قال المرأته 
  ته أو يعتق عبدها ؟فعبدي حر فهل تطلق امرأ

، " متضمًنا"نافية حجازية نصب " وما"يف لفظهما لألمر والشأن ، -وال يعتق عبدها ، وكان . ال تطلق امرأته: اجلواب 
  ".متضمًنا"حًقا معمول "منصوب مبا ال بأنه خرب كان ، واجلملة يف موضع نصب على أا خرب كان ، و" فمتضمًنا"

إن مل يكن فيه حق فأنت طالق ، : كن األمر والشأن ليس متضمًنا حًقا هذا اموع فاملعىن إن مل ي: وتقدير كالم الزوج 
وال شك أن فيه حًقا فال تطلق ألن طالقها معلق على أنه ال يكون فيه حق ألن حرف السلب وهو مل إذا سلط على 

تفى عنه احلق فأنت طالق ، واحلق إن ان: سلب وهو ال فيه حق كأنه لإلثبات ؛ ألن نفي النفي إثبات ؛ فكأنه قال 
ليس فيه حق فعبدي حر ، وهو مل يكن كذلك الشتماله  2]الشأن[إن كان : ينتف عنه فال تطلق ، وهي قالت  1]مل[

  .هذا اموع ال حق فيه غري موجود 3]موجد[وهو أن -على حق فال يعتق ألن املعلق عليه 
  : املسألة الثانية 



إن كان ما هو مضمون هذا الدرس احلق : مضمون هذا الدرس احلق فأنت طالق ؛ فقالت  إن مل يكن ما هو: فلو قال 
  فعبدي حر كيف احلال ؟

_________  
  .أمر" ب"يف  1
  .الثاين" : ب"يف  2
  .هو حق" ب"يف  3
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  خامتة

معرف باأللف والسالم " احلق"موصولة ، و" ما"، و ناقصة" كان"تطلق امرأته وال يعتق عبدها ، وهذا ألن : اجلواب 
إن مل يكن الذي يف هذا اموع هو احلق بل بعض احلق : املقتضية لالستغراق منصوب على أنه خرب كان ، واملعىن 

فهو كما قال الشافعي رضي اهللا عنه يف رجل قال - وبعض الشيء غريه ؛ فتطلق لوجود الصفة ، وهي أنه ليس كل احلق 
  .بلعتها 1]تكون[تبلغ بعضها وال : ويف فمها لقمة إن بلعتيها فأنت طالق وإن أخرجتيها فأنت طالق ، قال  - تهلزوج

وأما عبدها فال يعتق ؛ ألن الذي يف الدرس ليس احلق بتمامه بل بعضه ؛ إذ من احلق كثري ليس فيه فلم توجد الصفة فال 
  .يعتق

لالستغراق والحظنا قاعدة حصر املبتدأ يف اخلرب ؛ فإن جعلناها " احلق" وهذا يف القسمني إن جعلنا األلف والالم يف
  .فيعتق عبدها وال تطلق امرأته-جنسية أو أراد الزوجان اجلنس انعكس احلال 

  : املسألة الثالثة 
ذا الدرس يف ه 2]ما قلناه[مجيع : مجيع ما قلته يف هذا الدرس صواب ، وال أقول مجيع الصواب فيما قلته ، وإمنا قلنا 

  .صواب 5]أو بعضه[أن يكون كله خطأ أو بعضه خطأ  4]فإما[مل يكن صوابًا  3]إن[صواب ؛ ألنه 
فالبعض الذي هو خطأ إما أن يتميز عن البعض الذي هو صواب أو ال يتميز ، واملتميز إما أن يكون متميزًا يف نفسه 

  .به فيه على أن غريه على الضد منهغري منظور فيه إىل الغري ، وإما أن يكون متميزًا يف نفسه من
منبه فيه على أن [أن يكون كله صوابًا ، كله خطأ بعض منه يتميز عن البعض اآلخر ، صواب  6فهذه أقسام سبعة

، صواب مسكوت فيه عن البعض اآلخر ، بعض منه جمهول  7]البعض اآلخر خطأ بعض منه متميز عن البعض اآلخر
ول صواب واآلخر مسكوت ، بعض جمهول خطأ واآلخر مسكوت لكن إثبات صواب واآلخر خطأ ، بعض منه جمه

  اخلطأ يف كله خطأ للقطع باستعمال بعضه على احلق وإثبات اخلطأ يف
_________  

  .يكون" ب"يف  1



  .ما قلنا" : ب"يف  2
  ".ب"سقط يف  3
  .أما" : ب"يف  4
  .وبعضه" ب"يف  5
  .إما: زيادة " ب"يف  6
  ".ب"سقط يف  7
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  خامتة

بعض جمهول خطأ ؛ ألن احلكم على الشيء فرع تصوره واهول غري متصور وإثبات اخلطأ يف بعض معني يستدعي 
إال إثبات الصواب إما لكله أو  2]يبق[مل يذكر ال يثبت وال يسمع فلم  1"فما"معرفته ، وال بد من ذكره ليبحث عنه ، 

عن اآلخر ؛ فإن كان األول حصل املدعي ، وإن كان الثاين فنقول ذلك البعض املسكوت عن لبعضه مع السكوت 
من البعض احملكوم بكونه صوابًا أو مساويًا له أو أكثر ، فإن كان  3]أقل[احلكم بكونه صوابًا أو خطأ ؛ إما أن يكون 

لصواب ، فليحكم على الكل بأنه صواب إحلاقًا أقل فإحلاق القليل بالكثري والفرد النادر باألعم األغلب طريق من طرق ا
ملا احتمل هذا اخلطأ والصواب مع ثبوت الصواب ملا : للمفرد النادر باألعم الغالب ، وإن كان مساويًا أو أكثر فنقول 

  .4]ثالثة[وراه فاحلكم بأنه صواب أرجح من احلكم بأنه خطأ بوجوه 
واحلكم بأنه صواب مستنده ظاهر وهو اشرتاك األبعاض فيما لكل [ر له ظاه 5]ال مستند[أن احلكم بأنه خطأ : أحدها 
  .ال مستند له يظهر 6]واحلكم الذي له مستند أقرب إىل الصواب من احلكم الذي- منهما 
إن عدم ظهور اخلطأ يوجب عدم احلكم به وعدم ظهور الصواب ال يوجب عدم احلكم بالصواب ألن احلكم : والثاين 

الرباءة ولو ثبت اخلطأ لكانه فتًحا لباب املالم ، لكن استصحاب الرباءة األصلية يسد باب املالم  إىل أصل 7]يستند[به 
  .ما مل يثبت بوجه شرعي فكان احلكم باخلطأ مرتفًعا

فإن املراد إما نفسه أو إمثه أو حكمه ، لكن حكمه وإمثه " رفع عن أميت اخلطأ: "قوله صلى اهللا عليه وسلم : والثالث 
ال ميكن أن حيمل عليه نفسه أما موضع ميكن محله فيه على ظاهر فال ينتفيان ، بل يتعني إبقاؤه  8]موضع[يف  ينتفيان

  .على ظاهره إذ ال صارف له وهنا مل يتعني اخلطأ ، واألصل عدمه ، فيثبت الصواب لثبوت ارتفاعه
عد ذلك عليه ما تشاء ؛ فقد فتح الباب ورفع فتأمل هذه النكتة البديعة ، وما قبلها من املسألتني ونكتة اآلية وخرج ب

  .احلجاب وإىل اهللا املرجع واملآب ، وصلى اهللا على حممد وآله واألصحاب
_________  

  .ما" ب"يف  1



  ".ب"سقط يف  2
  .فأقل" ب"يف  3
  .ثالث" ب"يف  4
  .املستند" ب"يف  5
  ".ب"سقط يف  6
  .يستدل" ب"يف  7
  .مواضع" ب"يف  8
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ولنختم هذا الكتاب بأدعية مأثورة وأذكار من السنة الشريفة جمموعة أنا مجعت كًال من األدعية واآلثار وجهدت يف 
احملافظة عليه ملن خال له وقت  1]فينبغي[استخراجها من كتب األخبار حىت مجعت متفرقاا على هذا الوجه الذي أبديه 

  .ًفا له سرواجتمع عليه قلب وص
احلمد هللا رب العاملني محًدا يوايف نعمه ويكافئ مزيده ، سبحان ريب األعلى الوهاب ، ال إله إال اهللا احلليم الكرمي : فأقول 

، سبحان اهللا ، وتبارك اهللا رب العرش العظيم ، واحلمد هللا رب العاملني ، اهللا اهللا ريب ال أشرك به شيًئا ، اهللا اهللا ريب ال 
شيًئا ، حسبنا اهللا ونعم الوكيل حسبنا اهللا ونعم الوكيل على اهللا توكلت على احلي الذي ال ميوت واحلمد هللا  أشرك به

الذي مل يتخذ ولًدا ، ومل يكن له شريك يف امللك ومل يكن ويل من الذل ، اهللا أكرب ، اهللا أكرب ، اهللا أكرب ، مما أخاف 
  . اهللا واهللا أكرب ، سبحان اهللا العظيم وحبمده سبحان اهللا العظيموأحذر ، سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال

اللهم لك احلمد وإليك املشتكى وأنت املستعان ، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم ، ال إله إال اهللا وحده ال 
  .شريك له العلي العظيم ، ال إله إال اهللا وحده ال شريك له احلليم الكرمي

ي ال إليه إال هو احلي احلليم ، سبحان اهللا رب العرش العظيم احلمد هللا رب العاملني ، اللهم إين عبدك وابن بسم اهللا الذ
ماض يف حكمك ، عدل يف قضاؤك ، أسألك بكل اسم عظيم هو - عبدك وابن أمتك ، يف قبضتك ، ناصييت بيدك 

ك أو علمته أحًدا من خلقك أو استأثرت به لك ، أسألك بكل اسم عظيم هو لك مسيت به نفسك ، أو أنزلته يف كتاب
يف علم الغيب عندك ، اللهم إين أسألت بأين أشهد أنك اهللا ال إله إال أنت الواحد األحد الفرد الصمد الذي مل يلد ومل 

كن لك  يولد ومل يكن له كفًوا أحًد ، اللهم إين أسألك بأين أشهد أن ال إله إال أنت أحًدا صمًدا مل تلد ومل تولد ومل ي
اللهم إن أسألك بأن لك احلمد ال إله إال أنت احلنان املنان بديع السموات واألرض ذو اجلالل واإلكرام يا . كفًوا أحد

حي يا قيوم ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني ، اللهم إين أسألك بأمسائك احلسىن ما علمت منها وما مل 
الكبري األكرب ، وبامسك األعلى األعز األجل األكرم ، يا حي يا قيوم برمحتك  أعلم وبامسك العظيم األعظم ، وبامسك



  .أستغيث يا حي يا قيوم
_________  

  ".ب"سقط يف  1
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يب الرمحة صلى يا حي يا قيوم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعني اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد ن
  .اهللا عليه وسلم

َوِإَهلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد {يا حممد أتوجه بك إىل ريب يف حاجيت ، اللهم إين أسألك بامسك األعظم الذي تضمنته هاتان اآليتان 
ياذا اجلالل واإلكرام ياذا اجلالل واإلكرام ياذا اجلالل  }امل ، اللُه َال إَِلَه ِإال ُهَو احلَْي اْلَقيومُ } {َال إَِلَه ِإال ُهَو الرْمحَُن الرِحيمُ 

واإلكرام ، يا أرحم الرامحني ، يا أرحم الرامحني ، يا أرحم الرامحني رب املستضعفني يا غياث املستغيثني يا إليه العاملني يا 
ومتنفس املكروبني ومفرح  نور السماوات واألرض وياذا اجلالل واإلكرام ، يا غوث املستغيثني ومنتهى رغبة الراغبني

املغمومني وصريخ املستصرخني وجميب دعوة املضطرين كاشف كل سوء ، ياذا املعروف الذي ال ينقطع أبًدا وال حيصيه 
غريك يا شاهًدا غري غائب ، ويا قريًبا غري بعيد ويا غالًبا غري مغلوب يا من ال يعلم كيف هو إال هو ويا من ال يبلغ كنه 

ا كثري اخلري ، يا دائم املعروف ، يا من أظهر اجلميل وسرت القبيح يا من ال يؤاخذ باجلريرة ، وال يهتك قدرته غريه ، ي
السرت يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع املغفرة يا باسط اليدين بالرمحة ويا صاحب كل جنوى ومنتهى كل شكوى 

قاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا موالنا ويا غاية رغبتتنا ، أسألك يا يا كرمي الصفح ، يا عظيم املن يا مبتدئ النعم قبل استح
اهللا اللهم رب جربيل ورب ميكائيل ورب إسرافيل اللهم رب السماوات واألرض عامل الغيب والشهادة ، ال إله إال أنت 

ى مجيع رب كل شيء ومليكه اللهم رب كل شيء وخالق كل شيء ناصية كل شيء بيدك ، أسألك جبميع حمامدك عل
نعمك ، أسألك يا اهللا القريب الرقيب احلافظ الرؤوف الرحيم يا اهللا احلي القيوم القائم على كل نفس مبا كسبت أن 

تصلي على نبيك وحبيبك وصفيك ورسولك خامت أنبيائك ومقدم أصفيائك وأشرف خلقك سيدنا حممد املصطفى وعلى 
عني وأهل طاعتك املقربني من سائر املخلوقني وأسألك الرضى بالقدر آله وصحبه وسائر األنبياء واملرسلني واملالئكة أمج

  .وبرد العيش بعد املوت ولذة النظر إىل وجهك وشوقًا إىل لقائك من غري ضراء مضرة وال فتنة مضلة
  .اللهم إين أسألك العفو والعافية واملعافاة الدائمة يف الدين والدنيا واآلخرة

  .وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسالة من كل إمث والفوز باجلنة والنجاة من النار اللهم إين أسألك موجبات رمحتك
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  .اللهم إين أسألك رضاك واجلنة وما قرب إليهما ، وأعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليهما
  .وء القضاء ومشاتة األعداءاللهم إين أعوذ بك من جهد البالء ودرك الشقاء وس

  .اللهم إين أسألك نفًسا مطمئًنا وقلًبا راضًيا وصدرًا منشرًحا
اللهم أقسم لنا من خشيتك ما حتول به بيننا وبني معاصيك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقني ما ون به 

  .علينا مصائب الدنيا
ا أحييتنا ، واجعل ذلك الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا ، وانصرنا ومتعنا اللهم بأمساعنا وأبصارنا وقوتنا أبًدا م

على من عادنا ، وال جتعل اللهم مصيبتنا يف ديننا ، وال جتعل الدنيا أكرب مهنا ، وال مبلغ علمنا ، وال تسلط علينا بذنوبنا 
  .من ال يرمحنا يا ارحم الرامحني

  .اللهم اكفنا شر خلقك مبا شئت 1، ما علمت به وما مل أعلماللهم إين أسألك اخلري كله عاجله وآجله 
  .اهللا اغفر يل وارمحين واهدين وعافين وأرزقين

  .اللهم اغفر يل خطئي وجهلي وإسرايف يف أمري وما أنت أعلم به مين
  .اللهم اغفر يل جدي وهزيل وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي

خطك وبك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على اللهم إين أعوذ مبعافاتك من عقوبتك وبرضاك من س
  .نفسك

  .اللهم إين أعوذ بك من صاحب يرديين
  .اللهم إين أعوذ بك من أمل يلهيين

اللهم إين أعوذ بك من فقر ينسيين اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن والعجز والكسل والذل والصغائر والفواحش ما 
  .ظهر منها وما بطن

  .عوذ بك من زوال نعمتك وحتول عافيتك وفجأة نقمتك ومجيع سخطكاللهم إين أ
_________  

  .أعوذ بك من الشرك عاجله وآجله ما علمت منه وما مل أعلم: زيادة " ب"يف  1
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ح يل آخريت اليت فيها معادي ، اهللا أصلح يل ديين الذي هو عصمة أمري ، وأصلح يل ديناي اليت فيها معاشي ، وأصل
  .واجعل احلياة يل زيادة يف كل خري ، واجعل املوت راحة يل من كل شر ، يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك



  .اللهم إين أسألك من كل خري سالكه عبدك ونبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم
كر علي ، واهدين ويسر اهلدى يل ، وانصرين على رب أعين وال تعن علي ، وانصرين وال تنصر علي ، وامكر يل وال مت

  .من بغى علي
  .1]خمبًتا ومنيًبا[رب اجعلين لك ذاكرًا ، لك شاكرًا ، لك خائًفا ، لك مطاوًعا ، إليك 

  .رب تقبل توبيت ، واغسل حوبيت ، وأجب دعويت ، وثبت حجيت ، واهد قليب ، وسدد لساين ، واسلل سخيمة قليب
  .ن ذنويب ، ورمحتك أرجى عندي من عملي اللهم إين أسالك اهلدى والتقى ، والعفاف والغىناللهم مغفرتك أوسع م

اللهم أسألك أن تستجيب دعويت ، وأن تغفر زليت ، وأن متحو خطيئيت ، وأن تسرت عوريت ، وأن تؤمن روعيت ، وأن 
ملعصييت ، وأن تصلي على سيدنا حممد  تسكن لوعيت ، وأن تربد حرقيت ، وأن تكثر بكائي على زليت ، وأن تقلل اقرتايف

كلما ذكره الذاكرون ، وكلما غفل عن ذكره الغافلون صالة تصل مين إليك وتفد مين عليك يسر ا قلبه الطاهر املسرور 
  .وينشرح هلا صدره الذي صدر الصدور وتكون من أسباب حمبته يف

، كما  3]وعلى آل حممد[راهيم وبارك على حممد آل حممد كما صليت على إب 2]على[اللهم صلى على سيدنا حممد و
  .باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد

  اللهم صل عليه عوًدا على بدء ، وارض عن أصحابه أمجعني واخصص اللهم
_________  

  ".ب"سقط يف  1
  ".ب"سقط يف  2
  ".ب"سقط يف  3
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الصديق والفارق وذا النورين واملرتضى برضاء تام ال خيتلف عن بقية الصحابة مع ختصيصه ، وال يتوقف يف إطالق مع 
  .تقييده وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني

ن وستني وسبعمائة نفع اهللا به يف السابع من شهر ربيع األول سنة مثا- جنز الفراغ من هذا الكتاب : قال مؤلفه رمحه اهللا 
وصلى اهللا على [بدمشق  1على يد مؤلفه عبد الوهاب بن السبكي غفر اهللا له وكان جنازه بدار اخلطابة باجلامع األموي

  .2]سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليًما كثريًا
  ]انتهى[

_________  
  .الكبري: زيادة " ب"يف  1



  ".املرجع واملآب واحلمد هللا على كل حال واهللا املوفق يف الصواب وله" : "ب"زيادة يف  2
  399|  390: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  فهرس املوضوعات اجلزء الثاين
  :فهرس موضوعات اجلزء الثاين 

  أصول كالمية ينبين عليها فروع فقهية 3
  .العلم االعتقاد اجلازم املطابق: السعادة والشقاوة ال يتبدالن ، أصل : أصول  3
  املوجب 4
  يف الفرق بني االسم واملسمى: صل أ 5
  يف حقيقة الكالم: اصل  6
  يف الفرق بني امللجأ واملضطر وما يتعلق ما: مسألة  7

  تتعلق بشروط حتقق اإلكراه: تنبيهات  12
  اتفق أئمتنا على اجتماع مقودورين خالفني أو مكتسبني: أصل  16
الطهارة والنجاسة وسائر املعاين الشرعية ليست من صفات احلل واحلرية و : يف حقيقة العقل ، مسألة : مسألة  18

  األعيان
  احلسن والقبح شرعي ال عقلي خالفًا للمعتزلة: مسألة  20
  يف حقيقة احلياة: أصل  20
  الصحيح احتياج املمكن يف حال بقائه إىل املؤثر ، مسائلة اختالف الصفة هل هو كاالختالف العني ؟: أصل  21
  يبحث فيه عن معىن السبب والصلة والفرق بينهما: األفعال احملكمة على علم فاعلها ا ، أصل يف داللة : أصل  22
  يف الفرق بني السبب والشرط: تنبيه  27
  الشروط املعلق عليها ضد اإلطالق: يف حكم الشرط إذا دخل على السبب ، فرع : مسألة  27
  عقد اجتماعال جيوز : حتمل على حياة الشخص املعلق ، أصل قاطع  36
  علتني على معلول واحد 37
  فيما ازدحم عليه علتان فكان ازدحامهما سهبب دمارمها وإمهاهلما: فصل  39

  القول فيما ازدمحت عليه علتان إحدامها
  أنسب وأخيل فأعملتاها 40
  مسائل فيما سبق: فصل  43

  فيما يظن فيه ازدحام علتني: مسائل فيما سبق ، تنبيه : أفصل 



  ضعفهمااعمل أ 47
  399|  391: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  فهرس املوضوعات اجلزء الثاين

  فيما ازدحم عليه علتان ال يرتجح إحدامها على األخرى وظهر احلكم بعدمها: فصل  50
  فيما ازدحم عليه علتان عامة وخاصة: فصل  51
  .فيما ازدحم عليه علتان بينهما عموم وخصوص من وجه: فصل  52
  قد يتعب احملل علتان مقتضى كل منهما مقتضى أختها مع كوا غري جمتمعني: فصل  53
  فيما لو تعاقب على احملل وصفان ال يعرف زوال واحد منهما: تنبيه  55
  الصلة تسبق املعلول زمانًا عند أقوام من الفقهاء: أصل  57
  القول يف أحكام تقارن يف الزمان لسببها 58
  قيه إىل احلكم بتقدمها على أسبااالقول يف أحكام يضطر الف 59
  يف منع تقدم املشروط على الشرط: تنبيه  64
  الدور واجلمع بني النقيضني وحتصيل احلاصل حمال ونفي النفي إلثبات والزم النقيضني واقع: أصول مخسة  64
  يف بيان حقيقة اإلنسان: أصل  64
  الزم النقيضني واقع ال حمالة: أصل  68
  سألة السرحية وطريقة حلهايف امل: فرع  71
  مسائل أصولية يتخرج عليها فروع فقهية 77
  التكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة: أصل  77
  يف أنواع األحكام: فائدة  78
  املعىن بصحة العقود ترتب أحكامها عليها: مسألة  79
  السم الفاعل واملفعول والصفة املشبهة وسائر األمساء املشتقة: مسألة  81
  ال يشتق اسم الفاعل من شيء والفعل قائم بغريه: ألة مس 84
  يف بيان مىت حيمل اسم الفاعل على املاضي: تنبيه  84
  الغرض والواجب مرتادفان: مسألة  85
  فرض العني ال يؤخذ عليه أجرة: تنبيه  87
  ما ال يتم الوجب إال به فهو واجب: قاعدة  88
  ودفرض الكفاية مهم من مهمات الوج: مسألة  89



السنة والنافلة والتطوع واملستحب واملندوب واملرغب فيه واملرشد إليه واحلسن واألدب ألفاظ مرتادفة عند : مسألة  92
  فقهائنا

  يف األمر بواحد من أمور معينة: مسألة  93
  جيوز أن حيرم شيء واحد مبهم من أشياء معينة خالفًا للمعتزلة: مسألة  94
  مببهمفروع يتعلق التحرمي فيها  96
  يف حقيقة الرخصة: مسألة  97
  يصح التكليف مع علم األمر واملأمور انتفاء شرط وقوعه عند وقته: مسالة  98
  التبادل والفاسد مرتادفان: مسألة  98

  يف حكم وجوب القضاء: مسألة  100
  الكافر مكلف بالفروع: مسألة  101
  يف اسم اجلنس وعلم اجلنس: مسألة  103
  كتاب الكتاب  110

  399|  392: فحة ص

  

  األشباه والنظائر
  فهرس املوضوعات اجلزء الثاين

  يف اللغات: مسألة  110
  النيابة تدخل املأمور إال ملانع: مسألة  114
  األمر ال يقضيت الفور: مسألة  115
  يف األمر بعد احلظر: مسألة  115
  األمر ال يقتضي التكرار: مسألة  115
  عن ضدهاألمر بالشيء ي : مسألة  115
  النهي إذا رجع إىل الزم اقتضى الفساد: مسألة  115
  كتاب العموم واخلصوص  117
  يف معاين األلف والالم: مسألة  117
  للعموم" كل: "مسألة  119
  للعموم يف األوقات" مىت: "مسألة  120
  أي تكون شرطًا أو استفهاًما وموصوًال : مسألة  120
  اثنان: أقل اجلمع ثالثة وقيل : مسألة  122



  يف دخول املخاطب حتت عموم خطابه: مسألة  123
  بتناول الصيد - باملسلمني واملؤمنني-خطاب الشارع : مسألة  124
  134العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب : مساعدة  134
  134اخلالة مبنزلة األم : تنبيه 
ة األحوال مع قيام االحتمال ينزل منزلة اشتهر عن الشافعي رضي اهللا عنه أن ترك االستفصال يف حكاي: مسألة  137

  العموم يف املقال
  يف ترك االستفصال: فوائد  141
  وقائع األعيان إذا تطوى إليها االحتمال كساها ثوب اإلمجال فسقط ا االستدالل: مسألة  142
  يف املساواة بني الشيئني واألشياء يقتضي العموم: مسألة خالفية  145
  تنافني يستغين عنهما ويرجع إىل أصل اإلطالقاملقيد مب: مسألة  148
  إذا ولغ كلب يف إناء أحدكم: تنبيه  148
  املختار إذا نسي حكم األصل ال يبقى معه حكم الفرع: مسألة  150
  فالقول أقوى 151
  التقرير فعل غري أنه مرجوح بالنسبة إىل الفعل يف املستقبل: تنبيه  156
  ختارالكف فعل على امل: تنبيه ثان  158
  يف مراتب الفعل: تنبيه ثالث  158
  يف بيان املراد من السكوت: تنبيه رابع  160
  فعل وعلى قول 160
  يف حكم إحلاق القويل بالفعلي: تنبيه سادس  161
  يف الفرق بني تأثري كل من القول والفعل يف مفعوله: فصل  162
  لفي الفرق بني الرواية والشهادة: مسألة  162
  164رب الواحد وإن خالف قياس األصول مقدم على القياس خ: مسألة  164
  خري الكافر مردود: مسألة  165
  يف خرب الصيب: مسألة  165

  399|  393: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  فهرس املوضوعات اجلزء الثاين

  يف خرب الفاسق: مسألة  166



  يف حكم تكذيب الشيخ للراوي عنه: مسألة  166
  كتاب اإلمجاع  167
  يف اإلمجاع السكويت: مسألة  167
  إذا اختلفت األمة على قولني مث ماتت إحدى الطائفتني ففي صريورة قول الباقني إمجاًعا خالف: مسألة  171
  كتاب القياس  174
  يف اشتعمال قياس العكس: مسألة  174
  يف إثبات اللغة بالقياس خالف مشهور: مسألة  174
  ات خالفًا أليب حنيفةالقياس جيري يف الكفار : مسألة  175
  يف صلة األسباب الشرعية باألحكام: مسألة  176
  وحكم األصل 177
  يف حكم العلة القاصرة: مسألة  178
  التماثل يف العلة قد مينع تأثريها يف علتيها: مسألة  179
  يف القياس اخلارج عن القياس: مسألة  179
  يف قياس علية األشياء: مسألة  182
  إذا تنازع الفرع أصالن ومل يرتجح أحدمها على اآلخر فيما: تنبيه  183
  يف حكم القياس املركب: تنبيه آخر  183
  يف أحكام تتعلق باخللع: تنبيه ثالث  184
  ما دار بني أصلني أكمل: فصل  186
  يف مسألة من الشبه الصوري: فصل  187
  يف ضبط األحكام باألسباب الظاهرة: مسألة  188
  األحكام بغري املنضبط يف تعلق: فائدة  190
  اختلف يف تعليل احلكم العدمي بالوصف الوجودي: مسألة  192
  كتاب االستدالل  193
  يف حجية قول الصحايب وعدم حجيته: مسألة  193
  يف داللة االقرتان: مسألة  193
  يف االستحسان: مسألة  194
  كتاب الرتجيح  196
  فيما إذا تعادلت األمارتان: مسألة  196
  يف تقدم اخلاص على العام عند التعارض: لة مسأ 196
  يف كون التخصيص أوىل من ااز: مسألة  197



  ما ثبت بالنص أوىل مبا ثبت باألخبار: قاعدة  197
  كتاب االجتهاد  201
  يف كون اجتهاد الرسول صلى اهللا عليه وسلم غري قابل للخطأ: مسألة  201
  كلمات حنوية يرتتب عليها مسائل فقهية  202
  اخلفيفة املكسورة ترد للشرط" إن: "مسألة  202
  ترد حرفًا مصدريًا ناصًبا للمضارع - بفتح اهلمزة- " إن: "مسألة  203
  حرف جر النتهاء الغاية" إىل: "مسألة  204
  موضوعة ألحد الشيئني أو األشياء" أو: "مسألة  206

  399|  394: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  ينفهرس املوضوعات اجلزء الثا

  بني يقينني أو بني إثباتني" أو"يف حكم ما إذا دخلت : تنبيه  206
  يف الفرق بني الشك واإلام ، وبني التخيري واإلباحة: تنبيه  207
  وما يرتتب عليه" إذا"يف معىن : مسألة  208
  أغلب معانيها أن تكون ظرفًا للزمان املاضي" إذا: "مسألة  210
  عماالاأصلها واست" أول: "فائدة  210
  ترد لالستثناء ومبعىن غري" إال: "مسألة  212
  قد يستثىن باإل ما ليس من اجلنس: فصل  212
  "الباء"يف معاين : مسألة  214
  بعد ظرف زمان دال على تقدم سابقه على الحقه: مسألة  216
  حرف إضراب يتلوه مجلة ومفرد" بل: "مسألة  216
  فيحرف جواب خمتص بالن" بلى: "مسألة  217
  يف معاين تاء التأنيث: مسألة  218
  حرف عطف للتشريك والرتتيب واملهلة" مث: "مسألة  219
  "حىت"مسألة  219
  أصل وضعه الصفة" غري: "مسألة  221
  للتعقيب يف كل شيء حبسبه" الفاء: "مسألة  222
  للظرفية الزمانية واملكانية" يف: "مسألة  223



  "قبل"يف مدلول : مسألة  223
  "كاد"يف مدلول : ألة مس 223
  "كم"مدلول "يف : مسألة  225
  "كيف"يف مدلول : مسألة  226
  "كان"يف مدلول : مسألة  226
  "كذا"يف مدلول : مسألة  227
  ترد ملعان كثرية" الالم: "مسألة  228
  "لوال"يف مدلول : مسألة  229
  "لعل"يف مدلول : مسألة  229
  "من"يف معاين : مسألة  229
  يف إطالق الكالم على الكناية واإلشارة: مسألة  231
  باب النكرة واملعرفة 232
  باب املضمر 235
  "أنت"من املضمرات : مسألة  235
  يف ضمري الفصل: مسألة  235
  فيما إذا اشرتكت اجلملتان املعطوفة إحدامها على األخرى يف اسم: مسألة  236
  باب املوصول 236
  "من"يف مدلول : مسألة  236
  يف املوصول احلريف: ة مسأل 237
  باب املبتدأ 237
  يف مطابقة اخلرب للمبتدأ: مسألة  237
  يف حكم اإلخبار باحلياة: مسألة  239
  باب املفعول املطلق 239
  ما يدل عليه املصدر 239
  باب االستثناء 239
  يف حكم وضع املستثىن أول الكالم: مسألة  239
  باب احلال 240
   ، بيان ما يرتتب على ذلك من أحكاماحلال وصف من جهة املعىن 240

  399|  395: صفحة 



  

  األشباه والنظائر
  فهرس املوضوعات اجلزء الثاين

  األصل كون احلال لألقرب: مسألة  242
  يف جميء احلال مجلة: مسألة  242
  باب العدد 242
  باب التوابع 243
  يف معىن النعت: مسألة  243
  يف عطف البيان: مسألة  243
  لنداء والرتخيمباب ا 243
  يف املنادي املفرد: مسألة  243
  أصله معي ، حذفت ياؤه للتخفيف" مع: "مسألة  244
  حركة مع حركة إعراب: تنبيه  244
  إذا قطعت عن اإلضافة" مع"يف حكم : فرع  244
  باب أبنية الفعل ومعانيها 246
  يف ارد واملزيد من األفعال: فعل  246
  باب أفعل التفضيل 248
  باب إعمال اسم الفاعل والصفة املشبهة 248
  باب عوامل اجلزم 249
  ألداة الشرط صدر الكالم: مسألة  249
  يف حكم اعرتاض الشرط على الشرط: مسألة  253
  املآخذ املختلف فيها بني األئمة اليت ينبين عليها فروع فقهية 254
  "سبب اخلتالف الفقهاء"القول يف  254
  ف يف فروع بعد االتفاق على أصوهلااخلال: القسم الثاين  262
  يف العالقة بني اإلمام واملأموم: مأخذ  264
  يف بيان املغلب يف الزكاة من كونه العبادة أو املواساة: مسألة  267
  يف علة ربوية األشياء املنصوصة: مأخذ  270
  األصل عندنا أن كًال من الثمن واملثمن مقصود بنفسه: مأخذ  270
  ل يف بيع الربويات التحرمياألص: مأخذ  271



  ال معىن النعقاد العقود إال ثبوت أحكامها: مأخذ  273
  يف حكم الفعل إذا طابق بظاهره الشرع: مأخذ  276
  يف حكم الرهن: مأخذ  276
  يف ضمان العني املغصوبة: مسألة  276
  يف معىن الغصب: مسألة  277
  ألعيان أو باملنافعيف بيان ما إذا كانت املالية قائمة با: مسألة  278
  فيما إذا كان املغصوب مثلًيا: أصل  280
  يف حكم ما إذا تعذر املثل: مسألة  281
  يف علة ثبوت الشفعة: مسألة  283
  العبد حمجور عليه حبق سيده: مسألة  284
عليه اخلالفات يف يف بيان ماذا كان تصرف النيب صلى اهللا عليه وسلم بالفتيا أو السلطنة وبيان ما يرتتب : مسألة  285
  ذلك

فيما إذا كان النكاح يتناول كل واحد من الزوجني تناوًال واحًدا أم ال ، وبيان ما يرتتب على اخلالف يف : مسألة  287
  ذلك

  يفيما إذا كان أثر الشيء يتنزل منزلته أم ال وبيان ما يرتتب على كال احلالني: مسألة  291
  399|  396: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  فهرس املوضوعات اجلزء الثاين

  يف كون الصداق حق املرأة أو حق اهللا: مسألة  293
  اختالف الدارين هل يؤثر يف اختالف األحكام أم ال ؟: مسألة  294
  يف بيان اخلالف يف كون حل األمة بالنكاح كحل احلرة أو دونه ؟: مسألة  295
  ى سبيل املعاوضات أو على سبيل الصالتيف بيان ما إذا كانت نفقات الزوجات عل: مسألة  295
  يف بيان اخلالف يف معىن القصاص: مسألة  296
  يف بيان اخلالف يف املأذون يف فعله من قبل اهللا: مأخذ  297
  يف بيان اخلالف يف كون اسم الزنا يطلق على الرجل واملرأة حقيقة أو هو حقيقة يف الرجل جماز يف املرأة: مأخذ  298
  بيان مىت متلك الغنائم واخلالف يف ذلك وبيان ما يرتتب على ذاك اخلالف يف: مأخذ  299
  يف بيان ما إذا كان القضاء إظهار حلكم اهللا أو هو إثبات حلكم املدعي به وإنشاء له ؟: مسألة  300
  يف بيان ما إذا كان املعقود عليه يف الكتابة رقبة املكاتب أو اكتساب العبد: مسألة  300



  الفقهاءيذكرها  304
  يف تقاسيم أدرجها بعض الفقهاء يف القواعد خطأ وليست من القواعد يف شيء: فصل  306
  يف عدم اعتبار املأخذ والعلل اليت يشرتك فيها من القواعد: فصل  308
  ومنهم من يعقد فضًال ألحكام األعمى: فصل  309
  سومنهم من يذكر الفقه املختص ببعض األماكن أو بعض النا: فصل  309
  ومنهم من يشتغل بتقرير كون مذهب الصحايب غري حجة: فصل  310
  ومنهم من يعقد فصًال للمسائل اليت يفيت فيها على القدمي: فصل  310
  ومنهم من يدخل مسائل األحاجي واأللغاز: فصل  310
  :باب يف األلغاز  311
  إن كان ما يف كمي من دراهم: رجل قال المرأته : مسألة  321
  امرأة يف فمها لقمة:  مسألة 323
  إن بدأتك يف الكالم فامرأتك طالق: رجل قال لصاحبه : مسألة  323
  أنا ألرجو اجلنة: رجل قال : مسألة  324
أنت : كلما تقولني يف هذا الس أقول لك فيه مثله ، فقالت له : حالًفا بالطالق -مسألة رجل قال المرأته  326
  طالق
  بالغ عاقل مسلم هتك حرًزا وسرق نصابًا ال شبهة له فيه وال قطع عليهسئل القفال عن : مسألة  337
  األلغاز اليت وجهت إىل القاضي أيب الطيب ، وإجابته عنها: مسألة  327

  399|  397: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  فهرس املوضوعات اجلزء الثاين

إن مل يكن أبو : نيفة فأنت طالق ، فقال آخر إن مل يكن الشافعي أفضل من أيب ح: رجل قال المرأته : مسألة  327
  حنيفة أفضل فامرايت طالق ، فمن الذي تطلق امرأته ؟

  إن مل أكن من أهل اجلنة فأنت طالق: مسلم قال : مسألة  328
  إن مل ختربيين الساعة من رماه فأنت طالق ، وهي ال تدري من رماه: وقع حجر من سطح فقال الزوج : مسألة  329
ما يلزمه ، وما الذي يلزمه عند الرفع  - بالنصب يف دانق- علي اثنا عشر درمهًا ودانًقا : إذا قال له : ة مسأل 331

  واخلفض
  قارضتك على أن لك سدس تسع عشر الربع ، هل يصح ؟: إذا قال : مسألة  332
مس ، فلما فرغ رجل فاتته صالة يومني وليلتني فصلى عشر صلوات واحدة بعد أخرى على ترتيب اخل: مسألة  333



  من مجيعها قال
  سئل بعض املتقدمني ذين البيتني: مسألة  334
  أتعرف من قد باع يف مهر أمه 334

  أباه فوفاها حبق صداقها وكانت قدميًا أشهدت كل من رأت بأن أباها قد أبت طالقها
  ثرجل مات عن زوجة ، فلم ترثه بغري مانع من املوانع املذكورة يف اإلر : مسألة  334
  تتعلق مبا رواه اخلطيب: مسألة  335
هذا : رجل خرج إىل السوق وترك امرأته يف البيت ، مث رجع فوجد عندها رجًال ، فقال من هذا ؟ قالت : مسألة  336

  زوجي ، وأنت عبدي ، وقد بعتك له
الذين سقطت ثالثة تداعوا وتساووا يف احلجة فغلبت حجة أحدهم وأسقطت احلجتان ، وحصل ألحد : مسألة  336

  حجتهما مقصوده الذي كان يدعي به ، ومل حيصل من قبلت
  حجته على مقصوده بل على ضده 336
  امرأة هلا زوجان وجيوز أن تتزوج بثالث ؟: مسألة  337
  شخص مات باملغرب فوجب على آخر باملشرق صالة عشرين سنة: مسألة  337
ًيا فضمنه فجرح ثالثًا فسقط أحد الضمانني ، ومل جيب يف رجل جرح جرًحا واحًدا فضمنه ، فجرح ثان: مسألة  337

  الثالثة إال ضمان واحد
رجل نظر إىل امرأة أول النهار حرمت عليه ، مث حلت له ضحوة وحرمت الظهر ، وحلت العصر ، : مسألة  337

رمت املغرب وحرمت املغرب ، وحلت العشاء ، وحرمت الفجر ، وحلت ضحوة ، وحرمت الظهر مث حلت العصر ، مث ح
  مث حرمت مؤبدة ؟

  399|  398: صفحة 

  

  األشباه والنظائر
  فهرس املوضوعات اجلزء الثاين

  رجل جيوز أن يصلي إماما ومنفرًدا ، ال مأموًما: مسألة  338
  امرأة طلقها زوجها فوجبت عليها أربع عدد: مسألة  338
  تو عليه قطعرجل إذا احتوى على املسروق مل يقطع ، وإن مل حي: مسألة  338
  مخسة عشر ذكورًا ورثوا مال ميت بالنسب ، مخسة منهم ورثوا نصف ومخسة ثلثه ، ومخسة سدسه: مسألة  338
شيئان من يف الصالة أحدمها يشرتك سرته من أعلى ال من أسفل والثاين سرته : أي جنس يتنجس مسألة : مسألة  339

  من أسفل ال من أعلى
  و جنس من غري أن يتغري بنجاسةما هو ألف قلة وه: مسألة  340



  شيء إن وقع كله كان على شخص ضمن بعضه ، وإن وقع بعضه ضمن كله: مسألة  340
  يف أي موضع يزيد البعض عن الكل: مسألة  340
  رجل ترك صالة واحدة من اخلمس: مسألة  341
  رجالن ثبتت عدالتهما: مسألة  341
  رجل قتل آخر ظلًما: مسألة  341
  عبد تزوج أمة غريه بإذن سيدها: مسألة  341
  ماءان يصح الوضوء بكل منهما منفرًدا: مسألة  342
  امرأة ال مانع فيها من حضانة ولدها: مجاد ميلك ما هو مسألة : مسألة  342
  رجالن أديا ما أمرا به: مسألة  243
  خامتة 383
  املسألة األوىل 383
  املسألة الثانية 383
  املسألة الثالثة 384

  399|  399: صفحة 

  
  


