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 الشكر

 وصلى هللا على نبينا حممد أفضل الشاكرين. ،بسم هللا العلي القدير له احلمد والثناء والشكر اجلزيل 
الذي أشرف على  ،دكتور حسان حممد نورلفإين أقدم موفور شكري وعظيم تقديري ل ؛وبعد

أمدين يرتضيه معظم القراء. ولقد يف الصورة اليت أرجو أن تكون وفق ما إظهاره وساعدين على  ،البحث
فله  ،البحث مع طوله يف الوقت احملددهذا  ابلتوجيهات الكرمية واآلراء السديدة اليت جعلتين أنتهي من

علي يف البحث التكميلي اإلشراف سعادته توىل أن ال سيما  ،لص الشكر والدعاء وموفور الثناءاخ ينم
علي يف مرحلة الدكتورة إشرافه وكان  ،اا جيد  ه نلت تقدير  وبفضل هللا مث إبخالص ،يف درجة املاجستري

سيما الدكتور  كما ال يفوتين الشكر للمشرفني الذين سبقوه لفرتة وجيزة وال  ،السابقإشرافه حلبل  اامتداد  
 عمر كيتا.

هذا البحث من املشايخ إمتام وكما أخص ابلثناء والشكر كل من أسهم يف معاونيت على 
والقائمني  ،ل، وكذلك ال يفوتين أن أقدم خالص التحية والشكر جلامعة املدينة العامليةواألصدقاء واأله

خري ما جيزي مجيع ا وجزاهم هللا عين التميمي، ممثلة ابلرئيس التنفيذ األستاذ الدكتور حممد خليفة  ،عليها
 به العاملني املخلصني.
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 إهداء

هللا ودعا  ضوانضواء حتت لواء العلم الذي ح ،يف وجوديا إىل أرواح الوالدين الكرميني الذين كاان سبب  
ٺ ٺ ٿ ٿ چ :ا رسوله األكرم صلى هللا عليه وسلم يف قوله سبحانه وتعاىلاخللق كافة إليه خماطب  

ڄ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦچ لرسالة هلما مع املصطفني األخيار واملتقني األبرارأهدي هذه ا [11٤طه: ] چ

 .٥٥ – ٥٤القمر:  چڄ ڄ ڄ 
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 البحثملخص 

أما  ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،احلمد هلل العلي القدير والصالة والسالم على البشري النذير
 بعد: 

يف أصول الفقه، وهي عبارة عن الدكتوراه مباليزاي لنيل درجة  امعة املدينة العامليةلة مقدمة جلاهذه الرسف
لإلمام عبد العزيز البخاري ، يف أصول الفقه (تصر اإلخسيكيتخمالتحقيق شرح حتقيق ودراسة لكتاب )

 من أول الكتاب إىل هناية فصل األمر.  ه(730 ت)
أيب حنيفة، اإلمام  فهو شرح ملصدر أصلي يف مذهب ؛ويعترب هذا املخطوط من نفائس موروثنا الفقهي

ذهب ( وقد تضمن أصول املخسيكيتإلوهو )املنتخب احلسامي: املسمى ابملنتخب يف أصول املذهب ل
املستقل مع بعض األقوال واآلراء من املذاهب األخرى، كما ضمنه مؤلفه مجلة من اآلايت واألحاديث 

واملوقوفة واألدلة العقلية، كما طرز كتابه بقواعد وضوابط وأصول يسعد هبا احملققون وينشدها املرفوعة 
 املدققون. 

معانيه، كما اشتمل على  حقائق وكشف مباين املنتخب دقائق ومن أبرز مسات كتاب التحقيق أنه شرح
 املذهب والرد عليه. على بيان فساد كثري مما اعرتض 

 :وقد اعتمدت يف حتقيقي على ثالث نسخ
 .وفيها طمس وعدم وضوح على أكثر ألواحه ،نسخة املسجد األقصى املباركاألوىل: 

 الثانية: النسخة املكية، وهي واضحة وعبارهتا كاملة. 
 سقط يف بعض األماكن. هبا ولكن  ،ة املدنية وهي أوضح منهما وأكمل يف العباراتالثالثة: النسخ

مث عن كتاب )التحقيق( مث شرعت يف التحقيق  ،وقد قمت بعمل مقدمة عن مؤلف الكتاب وعصره
 الذي تضمن من أول الكتاب إىل آخر فصل األمر.
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Abstract 

This thesis is presented to Al-Madinah International University in Malaysia (MEDIU) to 

achieve the degree of doctor in jurisprudence (Osul Al-Feqh). The thesis investigates ،validates 

and studies of the book “Al-Tahqiq” (the investigation) ،the explanation of the brief of Al-

Ekhsikti) in jurisprudence(Osul Al-Feqh) by Imam Abdul Aziz Al-Bukhari (d. 730 AH) from 

the beginning of the book to the end of the chapter titled “Al-Amr”. This manuscript is 

considered one of the precious heritage of our jurisprudence as it explains an original source in 

the doctrine of Imam Abu Hanifa “Al-Montakhab Al- Housami: named as Al-Montakhab in 

Osul Al-Mathhab ،by Al-Ekhsikti). The manuscript included the fundamentals of the 

independent doctrine with some opinions and views of other sects. The author added a number 

of verses; and Prophetic Tradition (raised and constrained) and mental evidence. The book ،

also ،includes rules and criteria that please and appeal investigators and scrutinizers. “Al-

Tahqiq” book explains the details of the components and meanings of the book ”Al-

Montakhab” and identifies the defects of the opponents and refutes these claims. I relied on 

three versions: the first is that of Al-Aqsa Holy Mosque that is defaced and unclear in most 

pages; the second is the version of Makkah that is clear and complete; and the third is the version 

of Al-Madinah that is considered the best and clearest except in few pages. I started with an 

introduction about the author ،his era ،and the book”Al-Tahqiq”. Then ،I took the lead to 

validate the book from the start to the end of the chapter titled: Al-Amr. Prepared by: Shekh 

Ali Haj Husen Hajj. 
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 مقدمة
وخص من شاء من ( 1) چ يت حت خت مت ىت مب ىب يب جتچ احلمد هلل القائل يف كتابه العزيز

ستنباط األحكام على قواعد أصولية إمجالية يستفيد منها الفقيه يف الفروع التفصيلية لسد اببني العلماء 
هبا النجاة من اخلطيئة يف  وأرجشهادة  ،ا رسول هللاأن حممد  هد شوأجة الربية، وأشهد أن ال إله ال هللا حا

وإمام  األنبياء أفضل تنا حممدو وأصلي وأسلم على صاحب الشريعة حبيبنا وقد، الدارين الدنيوية واألخروية
 ؛وبعد، الوفاء إىل يوم األتقياء وعلى آله وأصحابه جنوم اهلدى ومن تبعهم إبحسان

خامتة الشرائع السماوية املنزلة على نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم  يةاإلسالماعلم أن الشريعة ف
 اوعلم األصول من أجل العلوم وأشرفه ،ومشتملة على األصول والفروع ،واملنقولعقول ملاجامعة بني 

طب الذي تدور عليه أحكام الشريعة، ا؛ ألنه الققدر   اوأعظمه -الدينبعد علم التوحيد الذي هو أصل -
من التقليد ومينحه ملكة االستنباط. ولقد عين العلماء هبذا العلم يف  ويرقى صاحبه إىل درجة االجتهاد

هـ من الكتب 730ت يالعصور، وكتاب التحقيق ملؤلفه عبد العزيز البخاري عالء الدين احلسام كل
 عمرحممد بن و شرح املختصر املنسوب إىل حممد بن اليت اعتىن هبا املؤلف يف شرح خمتصر مهم )وه

 فيه دقائق معضالته وبسط حقائق هذا العلم على طريقة احلنفية )الفقهاء( بنَي  هـ( يف6٤٤خسيكيت اإل
 اجزء   الشرح وما احتوى عليه من مسائل أصول الفقه رأيت أن أتناوله )أو األمهية هذ امشكالته، ونظر  

وخيرج  ،العمل يوفقين يف هذا من هللا أنو وأرج ،الدكتوراهحبثي يف مرحلة  يف منه( ابلتحقيق العلمي
 .لينفع هللا به طالب العلم خاصة واملسلمني عامة، وما توفيقي إال ابهلل ؛الكتاب حبلة قشيبة

 مشكلة البحث:
خسيكيت( أمهية ابلغة يف أصول الفقه على مذهب احلنفية )شرح خمتصر اإل إن لكتاب التحقيق

أن هذه الفائدة والثمرة تبقى صعبة املنال يف ظل بقاء  إضافته نوعية ذات مثرة وفائدة مجة، إال ربويعت
ميكن الوصول إليه إال بشق األنفس، مما جيعل شرحية كبرية من طلبة العلم  هذا الكتاب خمطوطة ال

ا تحقيقه علمي  املتخصصني يف أصول الفقه حمرومني من اإلفادة احلقيقية من هذا الكتاب املهم، وب
يف هذه املرحلة  يوجهد وقيتإشغال  دتر أوإخراجه يف صورة كتاب مطبوع يضمن هذه االستفادة، لذا 

 .القصد وهللا من وراء ،ليخرج إىل النور ،العلمية يف هذا الكتاب

                                      
 .11سورة اجملادلة جزء من آية( 1) 
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 أهداف البحث:
رة كتاب ا يف صو علمي  خراجه إو وحيتاج إىل حتقيقه  ،شرح التحقيق كتاب ذو أمهية عند العلماء 

لذا عزمت  ؛لدى طلبة العلم املتخصصني يف أصول الفقه ة  ميسر  ة  سهلمطبوع، تكون االستفادة منه 
ا ابهلل على تشغيل وقيت وجهدي مع قلة البضاعة واخلربة املهنية، يف هذه املرحلة العلمية، مستعين  على 

 وهو الويل الوكيل. ،على كل شيءوهو القادر  ،النور أبهبى حلة، وهللا ويل التوفيقىل إالكتاب خراج إ
  :أسئلة البحث

  .هو جزء من األسئلة حول البحث واجلواب عليها ،ه يف مشكلة البحثتعرض أن ماأعتقد 
 أسباب اختيار هلذا املوضوع: 
 االستنباط من كتاب هللا وسنة رسوله، ولالطالع على ماكيفية هو ما كان عندي من الرغبة يف  

ينفع مال  يف زمرهتم يوم الأحشر لعل هللا يكتب يل أن  ؛اجلهد يف هذا اجملالبذله سلفنا الصاحل من 
 .بنون وال

 الدراسات السابقة:
صاحب حمقق شرح النسفي على  ذكرهما  إال ،من حقق هذا الكتاب على -سبما حبثتُ ح-مل أطلع 
ولكن استفدت من ومل أقف عليه  لعبد العزيز البخاري مطبوع(( ))التحقيق: قال" -اإلخسيكيتخمتصر 

  اهـ "خمطوطة مصورة يف املكتبة احملمودية يف املدينة املنورة.
جعلت منه نسخة املسجد األقصى اليت خذت أالذي  "مجعة املاجد"من خالل مركز  يوقد حتقق عند

 .حسبما وصلين من عندهم ،املخطوطة مل تطبعن أ)أ(  ب هارمز 
 منهج البحث

وذلك بدراسة عصر املؤلف وحياته  ،يف قسم الدراسة ي التارخييصفسوف أتبع املنهج الو 
 .العلمية، وبيان منهجه يف كتابه

 كما يلي:فيه  وأما قسم التحقيق فسيكون منهجي 
 .إن وجد وبيان وجوه االختالف ،للمؤلف وإثباهتا ،مقابلة نسخ الكتاب -1
 .ختريج شواهد الكتاب والسنة واآلاثر املختلفة -2
 .املراجع توثيق  -3
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 .ألعالم والكتب اليت وردت يف الكتابالتعريف اب  -٤
ابلرجوع إىل كتب اللغة  ،املقصود منها أو واإلشارة إىل معانيها ،ضبط الكلمات الغريبة لغواي    -5

 .واملعاجم العربية
 .التعريف ابلفرق املذكورة يف الشرح  -6

أرابب إذا كان سقط يف النسختني أضيف ما يناسب املكان من حرف أو عبارة بعد االستشارة مع 
)ط( ـ وبعدما وجدت النسخة الثالثة وهي اليت رمزت هلا ب ،كتب املؤلف األخرىىل  إوالرجوع  ،الفن
  مل يكن يف األوليني. ماأثبت 
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 صاحب املنتالتعريف ب :الفصل األول
 املبحث األول: امسه ونسبه وكنيته ولقبه

 امسه:
حسام الدين، فقيه،  (1) كنيته: أبو عبد هللا، ولقبه  ،خسيكيتحممد بن حممد بن عمر األ اإلمام هو 

من علماء  ،ا يف األصول والفروعوكان إمام  ، (3)من بالد فرغانه (2)،أخسيكيتحنفي، أصويل من أهل 
 .القرن السابع اهلجري

 نسبه:
على  وهي بلدة من بالد فرغانة على شاطئ هنر الشاش، فيما وراء النهر،خسيكت بلدة أينسب إىل 

من أنزه بالد ما وراء النهر، كان أنوشروان بناها ونقل  بينها وبني اجلبال حنو فرسخ، مستوية، أرض  
 .إليها
 ،واكتفى املرتمجون له بذكر اتريخ وفاته ،ا عن والدة هذا العامل وال عن نشأتهمل تذكر كتب الرتاجم شيئ  و 

 .ه6٤٤ وهو عام
 وتالميذه شيوخه: الثاين املبحث

                                      
  .2٤5ص ،1ط:، احلنفيةاتج الرتاجم يف طبقات  نبغاوقطلو ، 118ص  ،1، طالبهيةالفوائد  ،اللكنوي :انظر( 1)
القرشي، الوفاء  ، وأيب28ص7ج 15: طيف األعالم، ، والزركلي 253ص 11د.ط جمعجم املؤلفني يف  كحالة  وعمر رضا  

 .130ص 2ج ط،، د.املضية اجلواهر
مث بفتح األلف وسكون اخلاء املعجمة وكسر السني املهملة مث الياء املنقوطة ابثنني من حتت مث الكاف املفتوحة  ،خسيكيتاأل( 2)

معجم يف احلموي ايقوت ، و 123ص6ج د.ط، العارفني هديةنفس املرجع، البغدادي، لفوائد البهية كذا يف ا  ،اثء مثلثة
ألن الثاء  ؛)بدل الثاء املثلثة( وهو األوىل كما قال صاحب معجم البلدان ةابلتاء املثنا :وبعضهم يقول ،131ص1ج البلدان

 .ست من حروف العجميل
يف  اللباناجلزري  وابن األثري، 121ص1ج ،2،ط ،معجم البلدانيف  ايقوت احلموي: وراء النهر مستوية. انظر ( اسم مدينة مبا3)

 .3٤ص1ج، د، ط، األنسابهتذيب 
= 
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 خسيكيتلألصاحب الفوائد البهية  وقد ذكر ،عليها اليت اطلعت املراجع يف كر شيوخهذ  ومل أجد
 :ولكن غريه ذكر الثالث كالتايلذين يتلم

تفقه على  (2)البخاري احلنفي (1) حممد بن عمر أبو املظفر ظهري الدين النوحاابذي األول:
من  هوو  ،-ـ(4)ه166 ةمن شوال سن نيوالعشر وكان مولده يف الثاين  ،ببخارى (3)الكردري مشس األئمة

العباس بن أمحد السعايت، ومسع بو أتتلمذ عليه و  ،خسيكيتوقرأ على حممد بن حممد األ ،ساتذة النسفيأ
ذكره ، اثنتني وثالثني وستمائة سنة - يل من بغداداز لرب جاز للقاسم اأو  ،يء حممود الفرضمنه أبو العال

 ـ(5)ه668 وتويف ببغداد سنة ،ابن رافع
 منها: ،له مصنفات ذكرها بعض املرتمجني لهو 
 .امللخص يف خمتصر القدوري -1
 .كشف األسرار يف أصول الفقه-2
، 668ابملستنصرية، ببغداد، سنة  خليفة: ألفهحاجي  وهام، قالكشف اإلهبام لرفع األ-3

 (6) وجعل البغدادي ذلك اترخيا لوفاته، مثان وستني وستمائة

                                      
نسبة إىل نوحاابذ بفتح النون وسكون الواو مث احلاء املهملة بعدها ألف مث ابء موحدة بعدها ألف مث ذال معجمة: قرية من ( 1) 

( وقال يف هامش 5/309انظر ) ،( وضبط يف معجم البلدان نوجاابذ وبضم النون183الفوائد البهية )ص  ، كذا يفىخبار 
وله واجليم، قرية ببخاري كذا قال صاحب الكتاب أالنوجاابذي بفتح  السيوطي يف لب اللباب: ذكر العالمة اجلواهر املضيئة

 .10٤ ص3ج ، د.ط،انظر هامش اجلواهر ،يف األنساب
 ص6د،ط،ج هدية العارفني البغداي، ،183ص،طد،  الفوائد البهية، اللكنوي (210٤)القرشي نفس املرجع ترمجته  انظر( 2) 

129. 
: مشس األئمة لقب مجاعة، وعند اإلطالق يراد به مشس األئمة 375ص2، جطصاحب اجلواهر املضيئة، د.  القرشي ( قال3)

ا مع األمساء أ  و النسب مشس األئمة الكردري، ومشس األئمة األوزجندي وغريمها.السرخسي حممد بن أمحد، وأييت مقيد 
 .كذا يف الفوائد البهية وهدية العارفني ومل يذكر يف اجلواهر املضيئة(  ٤) 
 .129ص6د.ط،ج  العارفنيهدية البغدادي انطر ( 5) 
 . ٤1نتخب للسغناقي ص ، ومقدمة كتاب الوايف شرح امل1٤8٤ص 2د:ط، ج شف الظنونك  ،حاجي خليفة:( انظر ترمجته6)

= 
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حممد وقع امسه خطأ  العيدي. وقد: حممد بن أمحد بن عمر (1) اريجالل الدين، البخ الثاين:
اللكنوي يف  اخلطأا واتبعه على هذ ،ولعله خطأ من الناسخ ،البخاري ي وبعضهم قالدبن حممد العي

 .الفرفوري يف شرحه املذهب على املنتخبوشاركهما الفوائد البهية" "
األخسيكيت، مث على محيد الدين  تفقه على حسام الدين الصاعدي وجالل الدين العيدي

جلالل الدين معرفة اتمة ابلفقه وأصول اخلالف وأصول  كانتو البخاري الكبري، وحافظ الدين  الضرير،
"جامع العلوم" ابلفارسية تويف يف  الدين، كما اشتغل ابلتفسري واحلديث، وأخذ عنه الفرضي، وله كتاب

 ه.668سنة  رمضان،
نزيل مرغينان، تفقه على مشس األئمة الكردري،  (2) مد القباويبن حم بن حممد : حممدالثالث
وكانت  اجلدل،على األخسيكيت، وكان يعرف اخلالف معرفة اتمة، وله يد طوىل يف علم  وقرأ األصول
 من مصنفاته:و عليه من خبارى،  املسائل ترد
 الكبري.اجلامع  -1
 صغري.ال نظم اجلامع -2

 ه. 730نوي مات فيها، وقال حاجي خليفة مات سنة ه، وقال اللك726ا سنة كان حي  
 ا.كتب الرتاجم عنهم شيئ  لشيوخه مل تذكر   خه: وابلنسبةشيو 
 
 
 

 
 

                                      
،، 565ص1، د.ط،ج، كشف الظنونحاجي خليفة (،1189)56-55ص3، جاجلوهر املضية القرشييف ( راجع ترمجته 1)

 59٤، ص2، ج، الدليل الشايف، ابن تغري بردي157، د.ط صالفوائد البهية، اللكنوي 129ص2هدية العارفني، د،ط،ج
(20٤1.) 

 قوم من أهل العلم بكل فن. نسب إليه حية فرغانة قرب الشاش، ( نسبة إىل قباء، مدينة كبرية من2)
نفس ( اللكنوي 213) 2٤6ص، 1 ط ،اتج الرتاجم(، قطلوبغا 1523)350ص3، جطد،  نفس املرجع،انظر: القرشي، 

 2د،ط، ج هدية العارفني، البغدادي 571-56٤ص، 1، حاجي خليفة نفس املرجع، د،ط، ج191صد، ط،  املرجع،
 .1٤7ص
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 املبحث الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

وقد ورد يف غالف النسخة األخرية ، البارزين األخسيكيت من العلماء حسام الديناإلمام كان   
تصره وصفه: ابإلمام اهلمام موىل األانم العالمة الفقيه األصويل حممد بن حممد بن عمر املطبوعة من خم

وكان  ،ا يف الفنونومتبحر   ،وقد كان من العلماء املشهود هلم بغزارة العلم ،(1) خسيكيت نور هللا مرقدهألا
وصاحب  ،املذهب يفالطبقة الثالثة من اجملتهدين  بوعده بعضهم من أصحا ،اا ومتكلم  قيه  ا وفأصولي  

  .صره هذا سعة علمه ومكانتهتكما يتبني من خالل خم  ،الرتجيحات
 الزاهد،العامل مام إلا" :ح املنتخب وهو املختصر الذي معناالوايف شر  ل كتابهو أقال السغناقي يف 

 عة،الشري البشر ظهريلدقائق، دقيق النظر، مفيت دارك لطف ااحلقائق،  (2) خرت، والج املتقن املتبحر
 .اهـ "السنة.نصري 

 :عصر صاحب املنت
أحناء البالد يف ذلك  مع اضطراب ا وعمال  ية علم  اإلسالم وكان عصره من أحسن العصور

أبو زيد الدبوسي اإلمام النهر أبفذاذ من العلماء الكبار مثل القاضي  ءما ورابالد  وقد حازت، الوقت
مام واإل يب املعني النسفيأواإلمام مام القفال الشاشي واإل الدين البزدوي مام فخرالسرخسي واإل مامواإل

احلنفي وأصوله يف زمن كثرت  كانوا مدرسة من مدارس الفقه  نالعلم الذيهل أوغريهم من  ..السمرقندي
ويف التفسري واحلديث والفقه وأصوله  واجلدل، واملنطق د والكالمييف التوح ؛فيه التصانيف يف شىت العلوم

حرية وإعطائهم وذلك بتسهيل الدولة العثمانية نشر العلم وتشجيع العلماء على ذلك  العربية،واللغة 
 والنظر.الفكر 

 ملبحث الرابع: التعريف ابملنت وبيان منهج املؤلف فيه.ا

                                      
 .12صد.ط.  على املنتخب مقدمة: اإلمام حافظ الدين : شرحالنسفي( 1) 
 اخلرت، بضم )اخلاء املعجمة الفوقية( وبفتحها، ابلنسبة لإلبرة ثقبها. ( 2)

 .175ص 2د:ط ج : معجم مقاييس اللغة، ابن الفارس29٤ص 7ج طد:  هتذيب اللغة،األزهري  انظر:
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 أصول يف الدين، واملنتخب حسام لقبه إىل نسبة احلسامي ابملنتخب يعرفهذا املختصر  
 منهم: ،ية كما أشار إليه أصحاب الرتاجموهو خمتصر مهم يف أصول احلنف املذهب.
ول متداخل النقوض وهو حمذوف الفضول ومبني الفص"يف كشف الظنون: حاجي خليفة قال  

 "د الآللئ واجلواهر، فتهالك الناس يف تعليمه وتعلمه مكبني يف حتديثه وتنقريه.والنظائر، منسر 
سن التهذيب ومتانة الرتكيب بيد أنه اقتصر أن املختصر املذكور فاق سائر التصانيف املختصرة حب وذكر

املعروف ابملنتخب  وقد طالعت خمتصره"وقال اللكنوي رمحه هللا:  (1) فيه على األصول كل االقتصار
 ".األصولينيمتداول معترب عند  وهو خمتصراحلسامي 
ويكشف أصول الشريعة وما  ،هنج صاحب املنت مسلك أهل النظر حيث إنه من املتكلمنيو 

ا فاظ احملتملة اظهار  لويربز املعاين من األ اليقني،القواطع إىل واألدلة ابلنظر الصحيح  ليصل ؛نت عليهاابت
 ا. واضح  

ب اليت مجعت من الكتو  ،يف مذهب احلنفيةمن األصول املعتمد عليها املختصر  ويعترب هذا 
ما يعرف أو ألصول( من كتاب )كنز الوصول إىل علم ا انتخبه األخسيكيتإن حيث  ،مصادر أصوهلم
أبو العسر فخر  ،لإلمام علي بن حممد بن احلسني بن عبد الكرمي البزدوي( اإلسالمب)أصول فخر 

اإلمام  بكثرة أراد اإلسالملون كتاب فخر وملا رأى الناس يتداو  ،ه٤82املتويف سنة البزدوي  اإلسالم
االستدالالت  فحذف منه ،وترتيبه يت رمحه هللا أن يكون له مشاركة يف هذا الكتاب بتهذيبهاألخسيك
واقتصر على اخلالصات املهمة يف املسائل  ،ةاملتكرر  والفروع الفقهية ،واملسائل املبسوطة ،املطولة

ولكن  ،وأصبح الناس يتداولونه مثل كتاب البزدوي ،فيه احلنفية فكان عمدةمذهب وذكر  ،املعروضة
يف طريقة  خالف ،اا ملخص  ا ومدقق  ا متفحص  ل كان انقد  ب ؛اتباع املقلد اإلسالماألخسيكيت مل يتبع فخر 

 .وتبويب الكتاب وتفصيل الفصولترتيب املسائل 
وأن احلنفية مية يف األصول، مث تكلم عن الرأي واملراد به، رمحه هللا بدأ مبقدمة كال اإلسالمكان فخر و  

وهو القرآن - صل األولوشرع بعد ذلك مبباحث أصول الفقه فبدأ ابأل، هم أحق الناس هبذا الوصف
 م:مث أتبعه أبقسام النظم واملعىن فجعلهما يف أربعة أقسا -الكرمي

 ومشرتك ومؤول.ص وعام خا وقسمه إىل: ،يف وجوه النظم صيغة ولغة :القسم األول
                                      

 .18٤8ص 2جد،ط  الظنونكشف : يف  خليفة ( حاجي1)
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 وحمكم.ظاهر ونص ومفسر  إىل:وقسمه  ،بذلك النظم وجوه البيانيف  الثاين:القسم 
 وجماز وصريح وكناية. حقيقة :إىلوقسمه  النظم،مال ذلك يف وجوه استع :القسم الثالث
 ، وقسمهالوقوف على املعىن املراد من خالل هذه األقساميف وجوه االستدالل و  :القسم الرابع

 عبارة النص وإشارته وداللته واقتضائه. :إىل
بل قو  يف ابب األمر والنهي مث شرع ،وذكر بعض أحكامها ،فتكلم عن هذه األقسام وعرضها 

 ،حكام العام واخلاصـأببدأ  ؛األقسام األوىل فشرع بذكر أقسامها أن ينتهي من مبحثهما رجع إىل
 اوذكر وجه   وأدخل بني حكم احلقيقة واجملاز وبني الصريح والكناية ابب حروف املعاين ،واحلقيقة واجملاز

وهي تنقسم إىل  ،عاينحروف امل القسم هبذا "ومما يتصل :فقال بعد االنتهاء من حكم اجملاز لذلك
 ،الفقه مبين على هذه اجلملة" مث عاد فأكمل حكم الصريح والكناية وشطر من مسائل ،حقيقة وجماز

  .يتعلق هبما مع أضادمها فذكر ما وعاد مرة أخرى إىل ابب األمر والنهي ،مث اتبع بقية األقسام
بدأ ابألصل  ، وإمنااإلسالما فخر مل يذكر املقدمة اليت ذكره -رمحه هللا-األخسيكيت اإلمام  وأما

 جبميع أييت ابملوضوع كامال   ولكنه ،الكتابمث اتبع بتبويب  ،األول وهو الكتاب بعد البسملة واحلمدلة
واملؤول ذكر  والعام واملشرتكوهو اخلاص  أقسام النظم األول منذكر القسم  فحينما ،بهما يتعلق 

ا عن موضعه كما هو صنيع فخر يرجئ شيئ   وال ،واحدئل اليت تتعلق هبم يف مكان ااملباحث واملس
 ،يو البزداإلمام خسيكيت أمور أخرى خيالف فيه األ وهناك ،واسعةرمحهما هللا رمحة  ،البزدوي اإلسالم

  اإلطالة.ذكرته خشية  على ما ولكن أقتصرُ 
ول أ أيب احلسن الكرخي الذي يعترباإلمام  ئمة مثلاألخسيكيت من أصول األوكذلك استقى 

به اثين كتايعد  القاضي أيب زيد الدبوسي الذي ، واإلمام  يف أصول الفقه احلنفيتاب مستقال  لف كأمن 
يستغين عنه أحد ممن يصنف يف  كتابه الفإن  األئمة السرخسي  املذهب، ومشسكتب املعتمدة يف ال

دوا جبمع املسائل الذين اجته وغريهم من ..األمثلة األدلة وعشرات املذهب احلنفي ملا فيه من كثرة
رمحهم هللا رمحة  ،يب حنيفةأإمامهم  من أصولليهم إقل نُ  ن مبامستنري  ،وأتصيلها وتقعيدها املنثورة ونقلها

 .(1) احلنفيةاعتىن ابلتعليق عليه وشرحه كبار علماء  وقد، واسعة
 :األخسيكيت يف خمتصره املنتخب احلسامياإلمام  أهم املصادر اليت اعتمد عليها

                                      
 . 70 ( انظر مقدمة احملقق لكتاب الوايف ص1)
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 .بالكتا .1

 .الس نة .2

 .أأصول الكريخ لأيب احلسن الكريخ .3

سالمأأصول الزبدوي لفخر  .4  .الزبدوي الإ

 .تقومي الأدةل يف أأصول الفقه لأيب زيد ادلبويس .5

 .زيد ادلبويس احلنفية لأيب تأأسيس النظر يف عمل اخلالف بني .6

مامأأصول الفقه  اجلدل يف .7  .منصور املاتريدييب أأ  لالإ

 .البرصي نالفقه لأيب احلسل أأصو  املعمتد يف .8

سف يو أبو صاحباه أيب حنيفة و اإلمام  منهم:، ين يف املذهباجملتهد اعتمد على أقوالوكذلك 
 أمجعني.عليهم  هللا رمحة ،الشافعياإلمام  :من خارج املذهبو ، الشيباين وحممد

 املنتخب:شروح املختصر 
  جلمع من العلماء والفقهاء منهم:ح و شر  وعليه
 الذي ،معناوهو الشرح الذي  ،ه730البخاري املتوىف سنة محد أ بن عبد العزيزاإلمام  -1

ا من بعضها أخذت من  قدو  ،عدة مكتبات حمفوظ يفوهو ( مساه ))التحقيق( هذا نسخ 
دكتور ويل الدين صاحل الشرح عليها إال أين نقلتها من مقدمة أطلع وبعضها مل  ،الكتاب

 وهي كالتايل: ،وريفر فال
 ،ورقة 22٤تقع يف  /1٤برقم /يوجد به نسخة بديب والرتاث فة قامجعة املاجد للث مركز -أ 

 .هلا رمز )أ( يف هذا الكتاب اليت كتبت وهي ،القدسي يف اإلسالمالرتاث حياء إ من قسم
 .لوحة 260تقع يف  /11حمفوظة برقم/ يوجد هبا نسخة مكتبة مكة املكرمة _ب  
 .ه1110مؤرخة  /891حمفوظة برقم /  املدينة املنورة هبا نسخة احملمودية يفمكتبة  ج _ 
 .يف حتقيق هذا الكتاب الثالث اليت اعتمدت عليهاالنسخ هذه  

 وقد احتوت على عدة نسخ. ،مكتبة األسد )الظاهرية( بدمشق -د
 .ه801مؤرخة سنة ورقة  351تقع يف  /2868/ برقم األوىل: حمفوظةالنسخة 

 ورقة. 229تقع يف  /5619/ حمفوظة برقم النسخة الثانية:
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 .ه80٤ورقة مؤرخة سنة 2٤0تقع يف  /7738حمفوظة برقم / النسخة الثالثة:
 عدة نسخ: ، وفيه((قسم املخطوطات)) بديبمجعة املاجد للثقافة والرتاث  مركز -ه

 .ورقة 286تقع يف  /399/برقم  األوىل: حمفوظةالنسخة 
  .ورقة 222تقع يف  /399/ حمفوظة برقم :الثانيةخة النس

 [9٤-25] ضمن جمموع /1257/ برقم الثالثة: حمفوظة النسخة
 متكتبة دار الكتب املصرية: -و

 /٤1يوجد منه نسخة خطية يف جملدين برقم /
 مكتبة اإلسكندرية: -ز

 .ه816 ب مؤرخة سنة- /1725يوجد منه نسخة خطية برقم /
 .ه710توىف سنة امل (1) النسفيأمحد حافظ الدين عبد هللا بن  شرح -2

 .ح آخر مطولتصر وله شر شرح خم
 711سنة  توىفامل (2)غناقيالسبن احلجاج حسام الدين حسني بن علي اإلمام أيض ا  هوشرح-3

 .ه790وقد أماله يف مسجد املؤلف ومشهده يف صفر سنة الوايف( مساه ) ه
 /٤3/ مركز مجعة املاجد حمفوظة برقم يوجد منه نسخة خطية يف

 .يف جامعة أم القرىدكتوراه رسالة  ،مود اليماينواآلن كتاب مطبوع بتحقيق أمحد حم

                                      
ه وهو الكتاب املقصود 1٤08( وقد حقق الكتاب الثاين الدكتور سامل أغوت، وانل به درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى سنة 1)

 بشرح اإلمام النسفي على املنتخب.

فقيه حنفي. نسبته إىل سغناق )بلدة يف تركستان(  حلسني بن علي بن حجاج بن علي، حسام الدين السغناقي:هو  السغناقيك( 2)
خ( شرح أصول  -خ( و )الكايف -خ( ثالث جملدات، و )شرح التمهيد يف قواعد التوحيد  -له )النهاية يف شرح اهلداية 

 2٤7ص2،ج15،طاألعالم،الزركلي . م 1311 --هـ  711الفقه للبزدوي  تويف يف حلب سنة 
= 
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احلنفي املتوىف سنة  (1) تقايناإل ري عمرمكاتب بن أ  قوام الدين أمرياإلمام  اوشرحه أيض   -٤
 يوجد منه عدة نسخ يف مكتبات:و  ،ه716 ببلدة تسرت سنة وفرغ منه ،(2)ومساه )التبيني(  ه 758

 مكتبة دار الكتب املصرية. -أ
 ./1٤2نسخة خطية حمفوظة برقم /يوجد منه 

 ./٤58/ يوجد منه نسخة خطية حمفوظة برقم لني،مكتبة الدولة برب  -ب
 ./363٤/ يوجد منه نسخة خطية برقم مكتبة اإلسكندرية: -ج

 م1999-ه1٤20، 1صابر مصطفى عثمان ط وهو مطبوع بتحقيق ودراسة د.
ب يف شرح خمساه املنت ،أبو الفضل فياحلن (3) بني النوريبن حممد بن مُ  حممدأيض ا  وشرحه-5 

 .(٤) ه69٤املنتخب فرغ منه سنة 
 ين.يوسف بن شاهني سبط ابن حجر العسقالمجال الدين أيب احملاسن  أيض ا وشرحه-6

 .(5) ه (899ت)
                                      

ولد  ،ومساه احلسيين يف ذيله لطف هللا ،تقاين احلنفين أمري عمر بن العميد أمري غازي أبو حنيفة اإلأمري كاتب ب: هو إلتقاين( ا1)
ه، كان رأس ا يف مذهب احلنفية، ابرع ا يف اللغة، ألف رسالة يف بطالن صالة من رفع يديه عند 685تقان يف شوال سنة إب

اهلداية اية البيان واندرة األقران يف آخر الزمان" شرح لكتاب "الركوع، فرد عليه ابن السبكي وغريه، له مصنفات منها: "غ
 ه.758سنة  -رمحه هللا-شرح "أصول البزدوي" يف عشرة أجزاء، تويف  "، "الشامل"للمرغيناين

-٤٤2ص1ج، 2، طالدرر الكامنة ( ابن حجر2013) 129-128ص ٤، د.ط، ج، اجلواهر املضيئةانظر ترمجته: القرشي 
 .76الوايف د.ط، ص  ( مقدمة1078) ٤٤5

 ه.1٤00( وقام بتحقيقه الدكتور صابر نصر مصطفى، وانل به درجة الدكتوراه من جامعة األزهر سنة 2)

فرغ  ،صول يف األىتخسيكب شرح املنتخب لألخملنتمل أجد ترمجته إال ما قال فيه صاحب هدية العارفني بعد ذكر امسه: له ا (3)
 ه.69٤من أتليفه مباردين سنة 

 .138ص2، جطد.  ،هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني البغدادي، ر:انظ 
، د. ط، املكنون (. انظر: البغدادي إيضاح1٤29، حتت رقم )ا( توجد منه نسخة خطية مبكتبة )فاتح ابلسليمانية( برتكي٤)

 .569ص٤ج
ه، له مصنفات 828شافعي، يعرف اببن شاهني، ولد سنة ( ابن األمري أيب أمحد العالء قطلوبغا، الكركي املصري احلنفي، مث ال5)

منها: "بلوغ الرجاء"، "بلوغ القدر يف ليلة القدر"، "حاشية على تبصري املنتبه وحترير املشتبه"، "شرح على املنتخب" وغريها 
 ه. 899سنة -رمحه هللا-تويف 

كمختصر يف أصول الفقه كما قال   األخسيكيتاملنت إىل  وقال حمقق كتاب )شرح املنتخب( للنسفي: "اختلف املرتمجون يف نسبة هذا
صاحب هدية العارفني وعمر رضا كحالة، ونسبه اآلخرون إىل عالء الرتكماين أنه يف احلديث، صرح بذلك السخاوي والشوكاين 
= 



31 
 

)شرح املنتخب  :ه( يف كتاب مساه838) بن الشريف احلسيين السمرقندي حممد هشرحو  -7
 .(1) احلسامي
تار بن حممد، العمادي الكردري ئمة حممداألمشس  هشــــــــــــــرحو  -8 ذكره ابن  ،بن عبد الســــــــــــــ

يكون هذا الشرح يف حياة  األخسيكيت. إذنشرح خمتصر الشيخ حسام الدين " بغا عند ترمجته لهقطلو 
ومل يذكر من ترجم له غري ابن قطلوبغا  ،ه يعين بعد الشــارح بســنتني6٤٤ألنه تويف ســنة  ؛األخســيكيت
لإلمام الغزايل، "أتســــــــــيس القواعد يف عصــــــــــمة األنبياء"،  "املنخول" الرد على "رســــــــــالة يف :اوله أيضــــــــــ  

 .(2)ه 6٤2 " وتويف سنةالذب عن أيب حنيفة" و"كتاب يف مشكالت القدوري املنيفة يفالفوائد "
ملنتخب ايف شــــــــــــرح  يف كتاب مساه "دقائق الصــــــــــــول (3) شــــــــــــرح أفضــــــــــــل احلق أخو ندزادة-9
 .(٤)احلسامي
 

 
 ووفاته مصنفاته :اخلامس املبحث

                                      
 . 15د.ط، ص شرح املنتخب للنسفيوالزركلي " انظر املراجع اآلتية ومقدمة 

(، 591) 355-35٤ص2د: ط، ج البدر الطالع، الشوكاين، 313ص10ج، د: ط، وء الالمعالضانظر ترمجته يف: السخاوي، 
، إيضاح املكنون البغدادي، 30٤ص13، د.ط، جمعجم املؤلفني،كحالة 563ص2د.ط، ج هدية العارفني، البغدادي،
 . 569ص2د.ط، ج

 ا من النسخ اخلطية يف:( مل يذكره من ترجم له، وقال حمقق كتاب الوايف: "وجدت من هذا الكتاب عدد  1) 
 (.1310مكتبة )فاتح ابلسليمانية( برتكيا، حتت رقم ) -
 (..36/251مكتبة عارف حكمت ابملدينة املنورة، حتت رقم ) -
أصول( مساه "مفتاح األصول" مل يذكره  3٤2نسخة مصورة ابمليكروفيلم يف معهد البحوث اإلسالمية جبامعة أم القرى، حتت رقم ) -

 .78-77( مقدمة الوايف ص 7٤٤برتكيا"حتت رقم) (يل له)ال له، ولكن وجدت منه نسخة خطية يف مكتبة  أحد ممن ترجم
، 112ص23ج ،3: طالنبالء، سري أعالم  الذهيب، .268-267، ج1: ط، اتج الرتاجم ( انظر ترمجته: ابن قطلوبغا2)

، هدية العارفني البغداي ،82ص2، جط. داملضية، اجلواهر  القرشي ،209ص3د. ط، ج الوايف ابلوفيات، لصفديا
 .81، د.ط، ص مقدمة الوايفمحود اليماين . 122ص2د.ط، ج

 ( مل أجد من ترجم له أو ذكر شيئ ا عنه.3)

( قال حمقق الوايف: "مل يذكره أحد، ولكين وجدت منه نسخة مصورة ابمليكروفيلم يف املكتبة املركزية جبامعة أم القرى، حتت رقم ٤)
 مقدمة الوايف نفس املرجع. (" انظر:2٤91)

= 
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 :تصانيفه ومن
 الذي معنا يف هذا الشرح احلسامي. وهويف أصول الفقه، ويعرف ابملنتخب  املختصر -أ

 مفتاج األصول.-ب

 غاية التحقيق.-ج
 .(1) والتبينيدقائق األصول -د

 وفاته:
ن األخسيكيت يف اليوم الثاين والعشريحممد بن حممد بن عمر مام اإلشيخ حسام الدين  وتويف 
َعة  ،رمحه هللا رمحة واسعة، وستمائة وأربعني أربع، هـ6٤٤ سنة القعدة من ذي َودفن مبقربة اْلُقَضاة الَسبـْ

 .(3) اِبْلقرِب من قَاِضي َخان أستاذ حُمََمد بن حُمََمد بن حُمََمد اْلَعْبدي َرمِحهم هللا تـََعاىَل  2

 

 
 
 
 

 
 
 

                                      
 .13ص 1الكتب الثالثة األخرية من مقدمة الدكتور ويل الدين صاحل الفرفور ج (1)
، ط.د ،القرشي: اجلواهر املضية. أبو زيد الدبوسيمنهم  ،فيها أمم ال حيصون ،وحكى أن مقربة القضاة السبعة قريبة من خبارى (2)

 .55٤ص 1ج
  120ص  2.ط، ج، داجلواهر املضية :القرشي( 3)
وقال حمقق شرح الوايف: "ومعروف أن القضاة السبع دفنوا بكالابذ وهي ابلفتح والباء املوحدة وآخره ذال معجمة، حملة ببخارى"  

 .٤72ص ٤، ج2.ط معجم البلدانانظر: ايقوت احلموي: 
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 الفصل الثاين

 التعريف ابلشارح
 :ومباحثوفيه متهيد 

 التمهيد: احلالة السياسية، واحلالة العلمية يف عصره. •

 ولقبه وكنيته املبحث األول: امسه ونسبه •

 املبحث الثاين: نشأته العلمية •

 املبحث الثالث: شيوخه وتالميذه •

 املبحث الرابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه •

 املبحث اخلامس: مصنفاته ووفاته •
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 :وفيه متهيد ومباحث ،التعريف ابلشارح:الفصل الثاين
 التمهيد: احلالة السياسية، واحلالة العلمية يف عصره.

 اسية يف عصر املؤلفيلة السااحل
مث بعده غزو الصليبيني  ،غزو املغول يتلعاش املؤلف عبد العزيز البخاري يف فرتة من الزمن الذي 

 ،واملسلمني مصائبها بطرق شىت اإلسالم وأثرت على (690- ٤90) ما عرف ابحلروب الصليبية وأ
 ،عمال قبيحةوقاموا أب ،اهلم بالد املسلمني فعاثوا يف األرض فساد  و خروج الترت من الشرق ودخومن ذلك 

عليهم لعنة -، وخروج الفرنج من جهة الغرب (1)وما فعلوه يف بغداد من القتل والتخريب شيء عظيم
 ،وكان طمعهم الكبري احتالل مصر كلها والشام وما جاورها ،واحتلوا الشام وبعض مصر -هللا عليهم

ي بقيادة اإلسالمه عندما فتح اجليش 690هللا املسلمني كما يف سنة  زموا ونصرولكن هللا مل ميكنهم وهُ 
وتركوا  ،السلطان خليل قالوون مدينة عكا، ودخل الرعب يف قلوب احملتلني النصارى بساحل الشام

 فطهر هللا بقوته وعزته تلك األماكن واملدن من دنس الصليبيني احلاقدين. مدن صور وصيدا وطرسوس،
ولكن الصراع الداخلي على السلطة مل جيعل  ،على النصارى واملغول وحقق املماليك انتصارات  

آخر سيد املوقف إىل أن بلغ تويل وتويل السلطان وعزله تويل املسلمني يستفيدون من هذا النصر، فصار 
زل بعد سنة ه مث عُ 693توىل ألول مرة يف سنة  ؛وهو السلطان حممد الناصر ،ني ثالث مراتأحد السالط

 الكرك. وكانت هجمات املغولإىل ه مث عزل نفسه وهرب 708-ه 698 مث توىل للمرة الثانية عام ،واحدة
عندما هاجم  (2) ه وقعت معركة )شقحب(702 ويف سنة ،ه700ه وسنة 699تكررت يف سنوات 

وجعل  ،ووقف هلم السلطان اململوكي حممد الناصر وهزمهم وانتصر عليهم ،بالد الشام أبعداد كبريةاملغول 
 ولوا هاربني ومل ينج منهم إال القليل.و  ،االسيف يف رقاب الترت ليال وهنار  

منها و  ،ا من بالد الشامويف خالل هذه الفرتة متكن املماليك من طرد الصليبيني احلاقدين هنائي  
ه بعد مكثهم فيها 688س الشام اليت قاد جيش املسلمني فيها السلطان املنصور قالوون سنة طرابل

                                      
 .18-17د.ط، ص، للنسفي شرح املنتخب، ومقدمة 27،ص3د.ط، ج ،العرب يف خرب من غرب ( انظر الذهيب يف1)
 .135ص 6د، ط، ج ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ابن عماد احلنبليانظر ( 2) 
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 سنة.ومثانني مدة تزيد على مئة 
ه بعد املظفر بيربس اجلاشنكري 709السلطان حممد الناصر عام  ةمث توىل السلطة للمرة الثالث
 هناك ه وكانت7٤1تويف سنة  أنواستمر األمر حملمد الناصر إىل ، الذي كان يف امللك سنة واحدة

سالطني  ةفتوىل السلطة سبع ؛ار مدة توليه السلطة، مث عاد الصراع الداخلي من بعدهستقر اال من حالة
 يف سبع سنوات كما هو اثبت يف كتب التاريخ.

حيث  ؛أن احلالة السياسية غري مستقرة يف عهد الشارح الشيخ عبد العزيز وأمثاله مرَ  مماتبني يو 
فما يلبث إال أن يقتل أو يعزل أو يهرب، وإذا مل تستقر حالة بلد ما من اإلمارة توىل شخص يكان 

تتأثر  األمنية واالقتصادية والعلمية واالجتماعية وغريها من أحوال اجملتمعإن الناحية الناحية السياسية ف
 البالد.، وتكون حالة الفوضى واالضطراب وانتشار املرض واجلهل يسود ربوع بذلك احلالة

وكانت دولة املماليك صدت الغزاة وطردت فلول الصليبيني من بالد الشام وهزموا املغول الذين 
فيهم الصراع على السلطة ووهنهم وجعلهم ضعفاء أمام  ولكن دبَ سقطت بسببهم اخلالفة العباسية، 

 .أعدائهم
ر لكل حدث يف من غري حص ،هذه أهم أحداث تلك احلقبة من الزمن اليت عاش فيها الشارح

 ي آنذاك.اإلسالمالعامل 
 احلالة العلمية:

غزو بسبب لعدم االستقرار  ؛إن احلالة العلمية تتأثر كغريها من أمور احلياة مبا جيري يف البالد
 العدو اخلارجي والصراع الداخلي على السلطة املؤقتة.

تكن يف غريها من األمم اليت غزو املغويل يزدهر بنهضة علمية مل الي قبل اإلسالمولقد كان العامل 
 وغريها إبخراج العلماء. ..فاشتهرت املدن الكربى مثل بغداد والشام والقاهرة ؛حوهلا

قبل املسلمني ي اإلسالمولكن الغزو املغويل البغيض ضرب النهضة العلمية كأنه عدو للعلم 
إىل دجلة حىت تغري لونه اآلالف من الكتب يف هنر  وألقوا مئات ،أنفسهم، فأحرقوا الكتب واملكتبات

 هذا يف بغداد. ،فيه من الكتبمي ما رُ لون احلرب األسود من كثرة 
التخريب وظلت منارات  اسلمت من هذفقد أما العواصم األخرى مثل دمشق والقاهرة والشام 
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 يتخرج منها العلماء األفذاذ، لوال ما تغلغل فيها من التعصب املقيت للمذاهب الذي ال يقل عما فعله
وتوقف  ،وجعل التقليد يسود يف امليدان ،ألن التعصب للمذاهب أقفل ابب االجتهاد ؛التتار ابلعلم
إن " :علي حممد الصاليبقال . والتفاعل مع األحداث املستجدةواإلنتاج والتجدد يف العطاء اإلبداع 

عورهم بوحدهتم العصبية املذهبية أوجدت حواجز كثيفة بني املسلمني يف القرون األخرية، فأضعفت ش
على  اإلسالمثت فيما بينهم من العداوات ما شغلهم عن أعداء ر ا، وأو ا وسياسي  اجتماعي  ية اإلسالم

وسكنت حركة التأليف وصار كل  (1)"...اإلسالمو اختالف أنواعهم، وعن األخطار احملدقة ابملسلمني 
الصراع اشتد ، وعالوة على ذلك جلدته والتابعني ملذهبه ليس لإلسالم واملسلمنيأببناء مذهب يهتم 

بني املذاهب األربعة إىل أن بلغ أن ال يدرس يف مدرسة احلنفية إال طالب األحناف ويف الشافعية 
 كذلك.

ولكن هللا قيد هلذا الدين  ،د الناس عن الكتاب والسنةوانتشر هلذا السبب البدع واخلرافات وبعُ 
وفتح  ،دين الذين حاولوا الرجوع إىل طريق السلف الصاحلمن جيدده وحيفظه من العلماء الرابنيني اجملته

 ي ابن تيمية وغريه.اإلسالمابب االجتهاد ملن توفرت فيهم شروطه ومنهم شيخ 
واحلديث عن الناحية العلمية يف عصر مؤلفنا يطول وأقتصر على هذا. ومن أراد املزيد فعليه 

 .(2)وغريها ية اإلسالمابملراجع 
الدين وحافظ  املاميرغي،عيان املذهب من العلماء مثل فخر الدين أب مليء -هللارمحه -وكان عصره  

 ..وحافظ الدين النسفي اخلبازي،الشريعة وجالل الدين  الدين الضرير، واتجومحيد  الكبري، البخاري
 وغريهم كثري.

ضعفها قوهتا وعزهتا ابلتمسك بدينها وشريعتها يف كل اجملاالت وامليادين، و ية اإلسالمواألمة 
، وعدم اتباعها ملعلم البشرية نبينا وحبيبنا حممد صلى هللا شئوهنايكون يف عدم طاعتها خلالقها ومدبر 

 إال ابهلل عليه توكلت وإليه أنيب. يوما توفيق ،عليه وعلى آله وأصحابه أمجعني
 
 

                                      
  .191ص  2د، ط، ج ،الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوطالصاليب: ( 1) 
 .118د.ط، ص  اتريخ الفقه اإلسالمي،: لسايسا 2
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 ولقبه وكنيته املبحث األول: امسه ونسبه
 امسه:

 ،هـ730املتويف سنة ،الفقيه األصويل احلنفي ،بخاري عالء الدينهو عبد العزيز بن أمحد بن حممد ال
  .كنيته  نسبه أومجني له من ذكر من املرت ومل أجد 
 ا.آنف   كما مرَ   ،عالء الدين :ولقبه
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 املبحث الثاين: نشأته العلمية
ذكروا تدريسه منا إو  ،لعلمايف طلب رحلته  وال ،نشأته العلميةمل تذكر املصادر اليت ترمجت للمؤلف 

 .(1) ثناء تدريسهأله أتليف كتاب اهلداية أحيث إن تلميذه قوام الدين س ؛للعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      

 ،(1٤1)189- 188، ص1، طاتج الرتاجم(، قطلوبغا 820) ٤28ص2، د.ط، جاجلواهر املضية لقرشيا( انظر ترمجته: 1)
هدية  ،البغدادي 95-9٤، د.ط، صالفوائد البهية، اللكنوي 185ص2، د.ط،جمفتاح دار السعادة ابن قيم اجلوزية

 .1395ص2، د.ط، ج، كشف الظنونخليفة يحاج ،581ص1د.ط، ج العارفني،
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 املبحث الثالث: شيوخه وتالميذه

 شيوخه:
 اا حمقق  ، متقن  ا فاضال  وكان شيخ   .(1)حممد بن حممد فخر الدين املاميرغيمام اإلعمه )األول(: 

 .هـ6٤3مشس األئمة حممد بن عبد الستار بن حممد الكردري ت تلميذ ا،ورع   ازاهد  
عن الكردري  (هـ693)ت  حافظ الدين الكبري حممد بن حممد بن نصر )أبو الفضل( (الثاين)

 ري عن صاحب اهلدايةيب عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين عن الكردأوهو علي بن  ،عن صاحب اهلداية
يب اليسر حممد بن حممد عبد أعن  (هـ537ر بن أمحد النسفي )ت هـ( عن جنم الدين عم593ت )

 (2)صاحب األصول، وإمنا مسي أبيب اليسر ويالبزداإلمام  صولأوهو  ،اإلسالمالكرمي البزدوي صدر 
هـ( عن إمساعيل الصادق بن عبد هللا ٤93ت ليسر تصانيفه مقابل أيب العسر )أخيه( لعسر تصانيفه )

 هـ( عن390ت البزدوي )اإلمام  الكرمي بن موسى بن عيسى البزدوي جداخلطيب النادي عن عبد 
اجلوزجاين أمحد بن  هـ( عن أيب بكر 333ت أيب منصور املاتريدي حممد بن حممد بن حممود )اإلمام 

 .حنيفة رمحه هللا أيباإلمام  احلسن الشيباين صاحب إسحاق عن حممد بن
 :تالميذه

عالء على تلمذ  الفقيه األصويلي السنجار محد أد بن حممد بن وهو حمم ،(3) الكاكيقوام الدين   -1
ومها عن حافظ الدين الدين  ،عليهما وقرأ "اهلداية" قي،السغنا البخاري، وعلىالدين عبد العزيز 

                                      

 ،وهو أستاذ السغناقي ،وروى اهلداية عنه عن مصنفها ،الكردري الدين تلميذ حممد بن حممد بن إلياس امللقب فخر املاميرغي( 1) 
 اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، القرشي  املصدر أين. وعنه روى اهلداية عن الكردري عن املصنف رمحة هللا عليهم

 155ص2،د.ط،ج
 .122ص 1٤د.ط، ج سري أعالم النبالء( انظر ترمجته: الذهيب 2)
، 186ط، صالفوائد البهية، د.(، اللكنوي 20٤٤) 295-29٤ص٤، د.ط، ج، اجلواهر املضيئةلقرشيارمجته: ( انظر ت3)

، الوايف، محود اليماين مقدمة كتاب 157ص2، د.ط جاملراغي الفتح املبني، 155ص2ط، جهدية العارفني، د.البغدادي 
 .53د.ط، ص
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عيون شرح اهلداية"، " معراج الدرايةمنها " مصنفات:وله  ،الدين املاميرغي البخاري وفخر
جامع " "طالعته، وهو خمتصر انفع"،اللكنوي: قال  األربعة،" مجع فيه أقوال األئمة املذهب
وتويف رمحه  ،بنيان الوصول يف شرح األصول" شرح فيه أصول البزدوي" "،شرح املنار األسرار
 .هـ 7٤9 هللا سنة

 على وتفقه ،ه610ولد سنة ،جالل الدين عمر بن حممد اخلبازي صاحب املغين يف األصول -2
مث جاور  ،، صنف يف الفقه واألصليني، قدم دمشق وأفىت ودرساملذهب احلنفي حىت برع فيه

رمحه -تويف  ،شرح كتاب اهلداية وغريها الفقه،يف أصول  "املغين" مصنفات:وله  مبكة املكرمة
 .(1) هـ(691) سنة -هللا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
، ٤19ص5، د.ط، جشذوات الذهب ابن عماد احلنبلي ،(1072) 669-668ص 2، جاجلواهر املضيئة( انظر ترمجته: 1)

، 331ص 13ج البداية والنهاية، ابن كثري، 151ص ، الفوائد البهية،(، القرشي185) 16٤د.ط، ص اتج الرتاجمقطلوبغا، 
 .37ه، مقدمة كتاب الوايف ص 671( خالف اآلخرين يف اتريخ وفاته فقال تويف سنة 1758) 505ص1، جالدليل الشايف
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 املبحث الرابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
وذلك من  ،ية حيث تبحر يف الفقه واألصول يف مذهب احلنفيةالشيخ عبد العزيز له مكانة عال

 .مثل كشف األسرار والتحقيق ،خالل كتبه
ذ وصفه يف ترمجته له فقال: )اإلمام البحر يف إ عليه العلماء: منهم صاحب اجلواهر املضية وأثىن
  (.الفقه واألصول
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 :املبحث اخلامس: مصنفاته ووفاته
 مصنفاته:

 .معنا اليت املخطوطة وهو ،ابلتحقيق املسمى خسيكيتلأل احلسامي املنتخب شرح -1
 .ووصل إىل ابب النكاح فاخرتمته املنية ،نيالدوضعه بسؤال تلميذه قوام  ،شرح اهلداية -2
 .املسمى: كشف األسرار صول البزدويأشرح  -3
 .رذكر فناء املسجد وفناء الدار ومص ،كتاب األفنية -٤

 .هـ730وتويف يف سنة 
 
 

 
 الفصل الثالث

 التعريف ابلشرح لعبد العزيز البخاري
  :مل على مباحثتويش 

 املبحث األول: عنوان الكتاب ونسبته إىل مؤلفه، وأمهيته. 

 .وفيه مطلبان ،املبحث الثاين: منهج املؤلف يف الكتاب 

 .وفيه مطالب ،: وصف نسخ الكتاب املخطوطةالثالثاملبحث  
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 ()أ رفحبهلا أرمز  ،ألقصى املباركاملطلب األول: نسخة املسجد ا •

 )م(رف حب أرمز هلا ،املطلب الثاين: نسخة مكتبة مكة املكرمة •

 )ط( رفحب أرمز هلا ،ةنسخة املدينة املنور : املطلب الثالث •
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 التعريف ابلشرح لعبد العزيز البخاري :الفصل الثالث
 :مل على مباحثتويش

  مؤلفه، وأمهيته.املبحث األول: عنوان الكتاب ونسبته إىل
ا ىل املؤلف اعتماد  إنسبته وثبت  ،خسيكيت رمحه هللاخمتصر األ حعنوان الكتاب التحقيق لشر 

 حقائق كشف  على الشتماله التحقيق كتاب  حيث قال: ومسيته-على ما قاله املؤلف يف مقدمة الكتاب 
 التحقيق شرحأن له كتاب  (1)ذكر بعض من ترجم له  وكذا-املباين  دقائق شرح على املعاين، وانطوائه
نه استفاد من خمطوطة التحقيق إ :وكذلك حمقق شرح النسفي هلذا املختصر قال مي،املنتخب احلسا
ويل الدين صاحل الفرفور يف كتابه  شارح املختصر الدكتورأيض ا  به البخاري، واستشهدلعبد العزيز 

  .وغريه "صول املذهب على املنتخبأاملذهب يف "
 ذكر سبب اختيار املخطوطة للرسالة العلمية يف هذه املقدمة. دعن افقد بينته :يتهوأما أمه 

وثناء العلماء عليه مثل ما  ،وغزارة املادة العلمية ،احلقائق حيوي يف داخله من الكتاب مباوتظهر أمهية 
فضلها على من أحسن الشروح وأتقنها، بل هو أ التحقيق: يعد  "قال:  الوايف حيثحمقق شرح أثىن عليه 
، وعرض املذاهب الرتتيب، وذكر األقوال، حسن فيه منوما  العلمية،املادة  من غزارة، ملا فيه اإلطالق
   ـاه "أوسع.ومشول  أعم،بصورة 

 
 

 :وفيه مطلبان ،املبحث الثاين: منهج املؤلف يف الكتاب
 املطلب األول: منهجه يف األخذ عن املصادر

 :منها ،يف األصول والفروع واللغة يةاآلت اعتمد املؤلف على املصادر
 .الكتاب -1
  .السنة -2 

                                      
معجم املؤلفني يف  كحالة  .وقال عمر رضا   شرح املنتخب احلسامي لهقال : 12ص٤،ج 15لزركلي األعالم طا ((1

 وله التحقيق يف شرح املنتخب يف اصول املذهب لالخسيكيت 2٤2ص5د.ط،ج
= 
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ه أماله يف ٤83سنة ، احلنفي املتويف السرخسي لإلمام مشس األئمة حممد بن أمحد ،الفقه أصول -3
 .(1)السجن خبوارزم

وهو  ،وأماله من خاطره من غري مطالعة، ااملتقدم ذكره آنف   ي،لشمس األئمة السرخس ،سوطبامل -٤
بسبب كلمة كان فيها من الناصحني، وهو أكرب الكتب املعتمدة يف مذهب  (2)أبوزجندلسجن يف ا

 .يعول إال عليه واليُفىت  وال هإال إلييركن  مبا خيالفه وال لال يعم ،احلنفية
وشرح اجلامع  احلسن،كتب حممد بن والذي اختصر فيه   ،للحاكم الشهيد فيه كتاب الكايف شرحوقد  

 . ئمة السرخسيكالمها لشمس األ
احلنفي املتويف  بن عمرهللا  عبيد 3زيدأبو اإلمام  القاضي ،للدبوسي ،ة يف أصول الفقهدلمي األتقو  -5

 .م2001-هـ 1٤21، 1: العلمية، طالكتب  دارمطبوع، كتاب   وهو ه٤30سنة 
السمعاين  ياملروز أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار بن أمحد  للسمعاين ،قواطع األدلة -6

 .وهو كتاب مطبوع هـ(٤89التميمي احلنفي مث الشافعي )املتوىف: 
 ،وشيخ احلنفية يف العراق ،هو عبد هللا بن احلسني أبو احلسن الكرخي األصويلو  ،أصول الكرخي -7

 .ه3٤0وإليه انتهت رائسة املذهب، تويف سنة 
أيب  للعالمة عالء الدين مشس النظر ،هو ميزان األصول يف نتائج العقول يف أصول الفقه امليزان: -8

 .ه539ملتويف سنة ا ،بكر حممد بن أمحد السمرقندي احلنفي األصويل
مل خمطوط  كتاب  وهو (ه600) بن إبراهيم احملبويب دين بن أمحدال لجلما، شـــــــــرح اجلامع الصـــــــــغري -9

 أقف عليه.

                                      
لمدينة إمنا هو وخوارزم ليس امسا ل،أوله بني الضمة والفتحة، واأللف مسرتقة خمتلسة ليست أبلف صحيحة، هكذا يتلفظون به( 1)

 395ص 2ج، 2: ط معجم البلدانانظر: ايقوت احلموي  وهي يف اإلقليم السادسا، اسم للناحية جبملته
  ممَا وراَء الَنهر. هي برتُْكستان (2)

 189ص9ج ،، د.طالعروساتج  يف الزَّبيدي انظر:

 عبد هللا بن عمر بن عيسى، القاضي أبو زيد الدبوسي الفقيه احلنفي،  ( (3
ودب وسّية بلدة صغرية بني خبارى ومسرقند.كان ممن يضرب به املثل يف النظر واستخراج احلجج، وهو أول من وضع علم اخلالف وأبرزه 
إىل الوجود. صنف كتاب " األسرار "، وكتاب " تقومي األدلة "، وكتاب " األمد األقصى "، وغري ذلك، وكان شيخ تلك 

  ٤76ص9،ج1،طاتريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم لذهيبا هـ ٤30 ،تعاىلالداير. تويف ببخارى رمحه هللا 
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بن حممد التمراتشــــــــي  اعيلأيب اثبت إمس أمحد بنبن ظهري الدين لإلمام اجلامع الصــــــــغري  شــــــــرح -10
حوث والدراســـــــات بال فيلم مبعهدمصـــــــورة على ميكرو  منه نســـــــخةتوجد  وهو كتاب خمطوط ه(600)

فقه حنفي( مصـــــورة عن مكتبة عارف حكمت ابملدينة املنورة  ٤69القرى برقم )أم ية جبامعة اإلســـــالم
  .(138/17٤حتت رقم )

كتاب   و( وهه ٤82) احلســني البزدوي د بنحممبن  علي اإلســالملفخر  ،اجلامع الصــغري شــرح -11
داماد  خطية مبكتبةه، وتوجد منه نســــــــخة ٤77 أتليفه ســــــــنةفرغ من  خليفة أنهذكر حاجي  ،خمطوط

 (.851مراد "السليمانية" حتت رقم ) عسكر حممدزادة قاضي 
مد يب يوســـــــــــــف وحمأشـــــــــــــايخ القدامى مثل املن ميف مذهب احلنفية  قد اعتمد على األئمة اجملتهدينو  

 بقوله: مشــــــــاخينا حياان  أ كما يعرب،  مام القاضــــــــي أيب زيدي واإلخر كوغريهم كأيب احلســــــــن ال ،الشــــــــيباين
الشــــافعي اإلمام  ســــيما مذهب وكذلك ينقل عن املذاهب األخرى وال ،العراقيني أو مشــــاخينا املتأخرين

 .والرد األئمة ابألخذوال أق بني ويقارن ،رمحه هللا
عبد العزيز البخاري وغريمها من  األخسيكيت والشيخاإلمام ملنت صاحب ا امصطلحات يستعمله

 أئمة األحناف يف مصنفاهتم: 
 ومن تبعهم. ،أاب حنيفة وأصحابهاإلمام  يعين ((أصبحنا))قال  قوله: -1
 .مجهور احلنفيةيعين  ((قال عامة أصحابنا)) :قوله -2
 م من بقية املذاهب.احلنفية وغريه يعين أكثر ((قال عامة العلماء (( :قوله -3
وخبارى كســــمرقند وطشــــقند   النهر، ءما ورا)قال مشــــاخينا أو مشــــايخ دايران(( يعين مشــــايخ  :قوله -٤
 وغريهم. الدبوسي،إلمام أيب منصور املاتريدي، واإلمام القاضي أيب زيد كا
 أاب احلسن الكرخي، واجلصاص من احلنفية. (( يعينمشايخ العراق ))قال :قوله -5
 ،تريـــدياملـــا واإلمـــام الغزايل، مـــامواإل))قـــال عـــامـــة املتكلمني(( يعين إمـــام احلرمني اجلويين،  :قولـــه -6

علم  جانب إىل الكالم بعلم اشــتهروا الذينعبد اجلبار، من  والقاضــي الرازي،واإلمام الباقالين، واإلمام 
 األصول.

 على األصول. الفروع بناءالفقهاء(( يعين علماء احلنفية ومن سلك طريقتهم يف  ))قال :قوله -7
 .األصول علماء من وغريهم احلنفية أكثر يعين(( األصول أهل))قال عامة  :قوله -8
 يف مســلكهمممن ســلك  وأتبعهم وابن حزم، الظاهري،أصــحاب الظواهر(( يعين داود  قال)) :قوله -9
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 (1) .النصوصبظواهر  ألخذا
 .ك على املؤلفاملطلب الثاين: منهجه يف ترتيب الكتاب واالستدرا

 مميزات الكتاب
 اإلطالق.أنه من أفضل الشروح وأتقنها على  -1 
 لعلماء منامث يعرض أقوال  ،املختصر ابملفرداتهذا  رمحه هللا يف شرح دأبحيث  ،حسن ترتيبه -2

 .مث املذاهب األخرى بصورة أعم ،مذهب احلنفية
 .ال ابألخذ والردل األقو يحلبتعلى املقارنة مع املذهب الشافعي  تركيزه -2
  .والقياس والسنة واإلمجاعلكتاب اب اابلرتتيب بدء   األدلةإيراده  -3 
  .أخرى أحياان  سردها و  ،ح بني األقوال يف األغلبيجاألدلة السابقة والرت  معيهجت -٤
 .ويذكر ما فيها من اخلالف إن كان داخل املذهب أو خارجه ،يعرض املسألة -5
ا ما يذكر املالكية واندر   ،دلتهم مث يرد عليهمأبلشافعي أو الشافعية أييت كر مذهب اما يذ  كثروأ -6

  .اخلالف يف مسائلما يذكرمها ضمن اجلمهور عند الشافعية إالمنفردين مثل  واحلنابلة
كما يف مفهوم املخالفة   ،هايف بعضواإلطناب ثل اجملاز واحلقيقة توسع يف بعض املسائل مال -7 

 ومفهوم اللقب.
 يلي: امب عن كتابه كشف األسرار زويتمي

  .ئهمالإصرح أنه كتبه بعد  وقد ،خالصة ملا يف الكشفالشرح ا يعترب هذ -أ
 .والرد على املخالفني ملذهبهم بذكر املذاهغزارة املادة العلمية فيه مع  -ب

دلة من أب ويستدل عليها ئمةاأليأيت ابملسألة وأقوال ف ،ترتيبه يف الكتاب على منهج مدرسة الرأي
، ويناقشها ويرد على ديث كما يستدل ابإلمجاع والقياس والتعليل أحياان  القرآن أكثر من احل

  ا ويدافع عنه.يراه راجح   ويرجح ما ،املخالف
 ،أحياان   العذرله ويلتمس  ،تهولكنه يبني وجه ،ويستدرك على صاحب املنت يف بعض املسائل

 وكان منهجه يف تقسيم الشرح كالتايل:

                                      
 .17صاملذهب على املنتخب  ( انظر الفرفوري يف مقدمة كتاب1) 
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 .لة الشرعية: الكتاب والسنة واإلمجاع والقياساألد
 وهي:، وقسم هذه النظم إىل أربعة أقسام رئيسية ،االنظم واملعىن مجيع   مث عرف الكتاب أبنه هو

 يف وجوه النظم. -1
 وجوه البيان بذلك النظم مع أضداد هذا الوجه. -2
 يف وجوه استعمال النظم وجراينه يف البيان. -3
 ام النظم.معرفة وجوه الوقوف على أحك -٤
 وذكر االستدالالت الفاسدة: -5

 .خالفةمفهوم امل
 .مفهوم اللقب

 .مفهوم الشرط والصفة
 .الطالق ابلشرطتعليق 

 .اوكذلك محل املطلق على املقيد مطلق  
 .داللة االقرتانو 
 وفيه أمور: ،مث ذكر فصل األمر 
 .فس األمر وموجبهنبيان  -1
 .بيان املأمور فيه وهو الزمان -2
 .به وهو الفعل بيان املأمور -3
وهي  ،وشروط أداء املأمور به ،وأقسام األداء والقضاء ،وهو املكلف مع بيان القدرة ،بيان املأمور -٤

 اقتضاء بيان ذكر ،هذه الرسالةبه الذي ختمت  ،)القدرة وأنواعها( ويف األخري من مبحث األمر
 به وبني نوعيه وحكمه. للمأمور احلسن صفة
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 وفيه مطالب ،سخ الكتاب املخطوطة: وصف نالثالثاملبحث 

 .()أ رفحبهلا  أرمز ،املطلب األول: نسخة املسجد األقصى املبارك يف القدس
ية اإلسالمدارة األوقاف إمن وخمتوم عليها  ،وجدهتا من مركز مجعة املاجد يف ديب هذه النسخة

، زت هلا حسب وصوهلا إيلوإمنا رم ،كوهنا هي األم  من ومل أأتكد ،ياإلسالمالقدس قسم إحياء الرتاث 
 ،بن زكرايمساعيل إم خبط الناسخ 1356 ه /758رجب من سنة  23ىل إويرجع اتريخ نسخها 

فيكون ابعتباره مجع الداخلني ): وآخرها ،ابآلايت الظاهرة( اإلسالمهلل الذي مهد مباين )احلمد: بدايتهاو 
مكتوبة خبط النسخ يف أوهلا  ،ورقة 22٤وتقع هذه النسخة يف ، (وهللا أعلم ابلصوابجياب اإلتناوله 

 ،ويف الوسط واألخري مكتوبة خبط الرقعة ،اآلخريف بعض األماكن ومطموس يف بعضها  غري واضح
 .لوحة 1٤0منها سودت 

 .)م(رف حب أرمز هلا ،املطلب الثاين: نسخة مكتبة مكة املكرمة
 وسبعمائةسنة مثان وستني  ىلإواتريخ نسخها يرجع  ،احلرم املكيبة يف مكت وجدت نسختها وقد

يف  يف بعض األماكن اش  و حوعليها  ،واضحوهو وكتبت خبط الرقعة  ،الناسخ عبد هللا حسني ،ه768
ابحلروف وأشرت إليها . وأكثرها َكتبُت يف احلاشية السفلى وأسفلها على الصفحةأاليمني والشمال و 

 رقام اهلوامش.كتفيت أبولكن بعد التعديل ا  (،)أ (1) مع رقم احلاشية مثل: األجبدية
)فيحمل ابعتباره كان كل  :ابآلايت الظاهرة(، وآخرها اإلسالمهلل الذي مهد مباين  احلمد) :وهلاأو 

 .(ابلصوابعلم أوهللا  ،خاصةجياب اإلواحد من الداخلني تناوله 
سآيت هبا يف أقرب شاء هللا  نإ ،تصلين بعدُ  مل املنورة يف املكتبة احملمودية املدينة وهناك نسخة اثلثة يف

 .(1) وقت

  ةنسخة املدينة املنور  :املطلب الثالث
ومسجلة يف  )ط(حبرف هلا  رمزأو  ،خلطةارسال إوصلتين بعد  ، وقدمكتبة احملمودية وهي موجودة يف

ه شهر ربيع اآلخر يوم الثالاثء 110ىل سنة إواتريخ نسخها يرجع  891 ا برقماملكتبة املذكورة آنف  
 احلمد هلل الذي): هلاو وأ ،الواسع الصمد بن املرحوم قاضي عبد وانسخها: عبد ،خبط نسخ واضح

                                      
 .قد وصلتين كما بينت يف املطلب الثالث ،( نعم1) 
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كل واحدمن الداخلني تناوله   فيجعل ابعتبارها كان): وآخرها ،ابآلايت الظاهرة( اإلسالم مباين مهد
 .خاصة( جياباإل

ت على واعتمد ،لعدم وضوحها ؛كثر من املخطوطة املقدسيةأواستفدت منها ومن املخطوطة املكية 
االعتماد على  من وسلكت طريق النص املختار واملناسب بدال   ،نسخيت املكية واملدنية يف الغالب

 .قوابهلل التوفي ،نسخة واحدة معينة
كاآليت: يف   ، يف بعض النسخا متفاوات   أن هناك سقط  وأثناء التسويد تبنَي  ،وبعد مقابلة النسخ الثالثة

ما  "يصاءأن التربع يف هذا كاإل أوصى إذا وهذا" :لهو )ط( سقط من قنسخة  ( يف2٤3صفحة )
 . يقارب سبعة أسطر

 .اخلامتة: وفيها إن شاء هللا تعاىل أهم النتائج املتوصل إليها
 
 
 
 
 
 

 قال املؤلف عبد العزيز البخاري رمحه هللا:
 بسم هللا الرمحن الرحيم

حكام ابحلجج الباهرة، اعد األابآلايت الظاهرة، وأحكم قو  اإلسالماحلمد هلل الذي مهد مباين 
الفروع واألصول، وأانر منار العلم  هراوأوضح معامل الدين بزواهر املنقول واملعقول، وزين قالئد الشرع جبو 

ضحك رايض الفقه أبزهار القياس واألثر، شرع مشاريع األحكام مبزيد لطفه أأبنوار الكتاب واخلرب، و 
ا نستحق به اجلزيل محد   آالئهاثر بره وإكرامه، حنمده على تواتر سبل احلالل واحلرام آب (1)وإنعامه، وهنج

تضع من أخالقه ير ا محد   -ا نستوجب به املزيد من فضله، من طوله، ونشكره على تظاهر نعمائه شكر  
                                      

 (.ط) سخة )أ( ونسخةساقط من ن "التالد "درر إىل قوله "يرتضع امحد  "ومن قوله:  ،يف اهلامش أي بني( 1) 
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 ا ينتزع من أصدافه درر التالد، والصالة والسالم على رسوله اهلادي إىل الصراطدر املزيد، ونشكره شكر  

قيم، ونبيه الداعي إىل جنات النعيم، حممد املبعوث إىل كافة األمم، واحملبوب من ساللة اجملد املست (1)
 نوار حدائق اليقني.أوالكرم، وعلى آله وأصحابه أزهار حدائق الدين، و 

 فإن أشرف علوم الدين وألطفها عند ذوي اليقني، بعد علم التوحيد وأصول الكالم ؛وبعد
، (2) ا، وأوضحها منار  ، وأحسنها فضال  منت العلوم أصال  أ، العلم الذي هو الماإلسلتمهيد قواعد الدين و 

لدقة مسالكه   فهو م،احلالل واحلرا (4) ، وهو علم أصول الفقه واألحكام لتبيني معاقد(3) اوأرجحها معيار  
ب أحرى ما يراض الطباع يف جل أوىل ما يركض جياد القرائح يف مضمار اقتباسه، ولصعوبة مداركه

غزيرة  مجة االقسم كتب   ا، قد صنفوا يف هذاإلسالمقواعده وأسبابه، والعلماء األئمة األعالم، وأجلة أهل 
واحتاطوا يف جودة تصنيفها،  ،(5)على الدقائق احلقائق، منطوية مشتملة على ، كثرية العوائددالفوائ

األصول  (6)مام، مالك أزمةلقرم اهلُ وااإلمام  خمتصر املنسوب إىل الشيخن أوابلغوا يف حسن أتليفها، غري 
، والفروع، انظم درر املعقول واملسموع، قدوة أرابب الشريعة كاشف أسرار احلقيقة، حسام امللة والدين

هللا تعاىل مرقده، وسقى مباء الرضوان  نورخسيكيت ألان عمر بضياء األئمة يف العاملني، حممد بن حممد 
ومتانة  (7)الفن حبسن التهذيب ولطف التشذيب اايف هذ يف املختصرةنالتصا مشهده، فاق سائر

 بيد ا وغراب  شرق   اإلسالم، وذاع يف بالد ا وقراب  الرتكيب ورصانة الرتتيب، فلذلك شاع فيما بني األانم بعد  
ا، إىل ختصار كان مفتقر  ا للتخفيف واال، روم  قتصاركل االصول  األأنه رمحه هللا ملا اقتصر فيه على 

، فالتمس مين زمرة األصحاب وخلص األحباب بعد فراغي (8)ضيح، والتذنيب والتجنيحالكشف والتو 
دفع عن أشرح دقائق معضالته، وبسط حقائق مشكالته، وأن  كشف األسرار، أن أشرع يفمالء  إعن 

                                      
 أ( سقط ))املستقيم(() يف( 1) 
 جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار     798ص٤،ج3.ط.اهلندي الَفَتيِن أي عالمة أوحدودا اهـ  )أي قدر( ( 2) 
 أي مقدارا    )أي قدر( ( 3) 
 مأخذ(   ( ٤) 
 وهو  ))م((نسخة  يف( 5) 
 )مجع زمام( ( 6)
 .108ص2ج 1ط: ،اتج العروسابن منظور  ،تصليح: التقطيعال( 7) 
 .181ص  1ج اهـ: ،التجنيح من جنح وأْجَنْحُت الَشْيَء: َوثـَْقَتهة مادة "جنح" احمليط يف اللغلصاحب بن عباد ا( 8) 

= 
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. ممسؤوهل إجناح إىل فأجبتهمنفائس لطائفه احلجاب، وأن أكشف عن عرائس حقائقه النقاب، 
 .وحتريره جتريده يف عليه وتفكريه، متوكال   تسويده يف ابهلل امأموهلم، مستعين   حتصيل يف وشرعت( مرادهم)

 دقائق شرح على املعاين، وانطوائه حقائق على كشف الشتماله (التحقيق كتابومسيته ) 
 النعيم، جنات إىل للوصول اوسبب  ، الكرمي لوجهه اخالص   أقاسيه ما جيعل أن العظيم هللا املباين، وأسأل

 .(1) الوكيل ونعم حسيب مأمول، وهو مسؤول، وأكرم خري إنه
هبذا  ولوالديه: أخربينقال العبد الضعيف عبد العزيز بن أمحد بن حممد البخاري اتب هللا عليه وغفر له 

اهلدى  علم (2) الكبري واهلمام النحريراإلمام  الكتاب عمي وشيخي وسيدي وأستاذي وموالي، وهو
)إمام املذهبني ، ة كاشف الغمة، انصب راايت الشريعة، كاشف آايت احلقيقةلامل الورى، مقتدىمام إو 

املاميرغي تغمده لياس إواملسلمني، حممد بن حممد بن  اإلسالمفخر امللة والدين عالء  (3) (مفيت الفريقني
 :قال روحه( )قدس هللا هللا ابلرمحة والرضوان وأسكنه أعلى منازل اجلنان، عن املصنف

 الشرعية ألدلةا
 ، القياساإلمجاعالكتاب، السنة، 

اهلمام إمام األمة أستاذان وموالان حسام امللة والدين وارث األنبياء  (4)والقرم اإلمام  قال الشيخ -
 :(5)-روحه قدس هللا- خسيكيتواملرسلني حممد بن حممد بن عمر األ

 (-وبعد-الصالة والسالم على رسوله حممد وآله على نواله و  ا هللمحد   ؛: أما بعد(6) هللا الرمحن الرحيم )بسم 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 .والصالة على رسوله حممد وآله ،هلل على نواله امحد   ؛عدبأما 

                                      
 (. )أ( مجلة )وهو حسيب ونعم الوكيل نسخة سقط يف( 1) 
  .هلمام النحرير املكرممام الكبري املعظم وا)م( وهو اإل نسخة ويف( 2)
 .)م( نسخة هذه اجلمل سقطت يف( 3) 
إبراهيم  "،الرجال السيد املعظم ، "القرم منمثبة يف نسخة )أ( فقط "قدس هللا روحه"ىل ..." إقال الشيخ اهلمام" :من قوله( ٤) 

 .130ص2ج، د.ط ، املعجم الوسيط مصطفى
يكيت ما هي موجودة يف النسختني ومها نسخة مكة املكرمة )م( ونسخة املدينة هذه املقدمة اليت يثين فيها على اإلمام األخس (5)

 املنورة )ط( وإمنا يف نسخة املسجد األقصى املبارك )أ( فقط.
  البسملة مل تكن موجودة إال يف نسخة مكة املكرمة )م(. (6)

= 
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مهما يكن  ،أما زيد فمنطلق :األصل يف قوهلمن إ" :كلمة تضمنت معىن الشرط حىت قيل  "أما"
مناب أفعل  "نعم"مناهبا كما انبت كلمة  "ماأ"اجلملة الشرطية وانبت سقطت أ، "من شيء فزيد منطلق
، ولتضمنها معىن االبتداء مل (1)كذا، ولتضمنها معىن الشرط لزمتها الفاءتفعل  ألك  :يف جواب من قال

 ،اإلمجال على طريق االستئناف (2)وتستعمل يف الكالم لتفصيل  ،سماليالصقها فعل، فال يليها إال ا
، وأما بشر فأعرضت عنه، والستئناف كالم 3فأهنته رمته، وأما عمروجاءين القوم، أما زيد فأك :كقولك

 .مجال كأما املذكورة يف أوائل الكتبإمن غري سبق 
د النيب عليه السالم، وهو املراد داو  لكلمة وفصل هبا بني كالمنيأول من تكلم هبذه ا :وقيل

(4) چڦ ڄ  ڦ ڦچ : بفصل اخلطاب، يف قوله تعاىل
  .(6)والشعيب (5)عند شريح 

نيابتها عن الفعل تعمل يف فإهنا ل ،"ماأ"هنا كلمة هلزمانية، والعامل فيه من الظروف ا "عد"بو
 (7).خاصة فالظرو 

 ، ومحدته على شجاعته. نعامهإعلى  هواحلمد هو الثناء على اجلميل من نعمة وغريها. يقال محدت

                                      
 .2٤2ص ٤ج ،1: ، طلقرآنالربهان يف علوم ا الزركشي ،56ص 1ج  ،6 ط. ،مغين اللبيب( انظر: ابن هشام، 1)
 .52ص ٤، ج20: ط شرح ابن عقيل( انظر: 2)
 املثبت يف النسخ الثالثة اليت عندي. "فأهنته"(  (3
  .20سورة ص آية /( ٤) 
م( 697ه _ 78) سالم. تشريح بن احلارث بن قيس بن اجلهم الكندي، أبو أمية: من أشهر القضاة الفقهاء يف صدر اإل( 5) 

 . 161ص3ج ،15 ط: ،األعالم الزركلي،
الشعيب هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، الشعيب احلمريي، أبو عمرو: راوية، من التابعني، يضرب املثل حبفظه. ولد ( 6) 

 .251ص 3ج السابق، د. ط،  م( نفس املرجع 721- 6٤0ه =  103- 19) ونشأ ومات فجأة ابلكوفة
فتح املتعال على القصيدة املسماة  ،لصعيدي اْلَماِلِكي،ا 2٤2ص1،ج1.طالكتابعمدة  ، أبو جعفر الَنَحاس املصدر أين   7

 179ص1. د.ط.ج بالمية األفعال
= 
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شركة فيه ألحد.  األعالم الوهللا: اسم تفرد به الباري سبحانه جيري يف وصفه جمرى األمساء 
وهلذا أضيف  ،والشافعي رمحهم هللا (3) ن احلسنب وحممد. (2) كيسانوابن   (1) عن اخلليل كذا روي

احلمد إليه  (4)ضافة إفكأن  ا جلميع الصفات،احلمد إليه، ألنه ملا كان كالعلم للذات كان مستجمع  
:  السالمن اختص هبذا االسم حيث قال عليه له إىل مجيع أمسائه وصفاته، أال ترى أن اإلمياضافة إ
مع أن االميان جبميع األمساء والصفات واجب  (5)((أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا أمرت))

 ألنه مستجمع للصفات. 
 والنوال: العطاء.

د منها واملرا ،يراد هبا الرمحة ،وإذا أضيفت إىل هللا تعاىل عز وجل ،والصلوات يف اللغة الدعاء
أن الرسل اختصوا ابلدعاء هبذا اللفظ للتعظيم، وملا ضمن الدعاء معىن النزول ذكر ال إالدعاء ابلرمحة، 

 أي رمحة هللا تعاىل انزلة عليه. ،كما يف قولك رمحة هللا عليه  "على"كلمة 
 :والنيبول مبعىن مفعل. الكتاب املنزل عليه، فعُ  (6)اتن مجع إىل املعجز مَ  :والرسول من األنبياء

 مل ينزل. من أوحي إليه نزل عليه الكتاب أو
عليه السالم:  النيب متبعوه يف التقوى كما قال :قومه، وآل النيب :وقيل ،ذريته وأهله :وآل الرجل

مث إن الرسل عليهم السالم وإن اختصوا ابلصالة عليهم إال أن الصالة على  (7) ((آيل كل مؤمن تقي))
                                      

الذََكاِء. ُوِلَد: َسَنَة مائَة . َوَماَت:  ُمْفرطَ  -هللاُ َرمِحَُه -أبو عبد الرمحن، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، البصري، أحد األعالم. وََكاَن ( 1) 
  .٤29ص7د. ط، ج، سري أعالم النبالء انظر الذهيب يف َوِستِّنْيَ َومائَة . َوِقْيَل: بَِقَي ِإىَل َسَنِة َسْبِعنْيَ َومائَة . َسَنَة ِبْضع  

خلون من ذي القعدة سنة مائتني  حممد بن أمحد بن إبراهيم بن كيسان، أبو احلسن النحوي، مات فيما ذكره اخلطيب لثمان  ( 2) 
 .306 ص2جد. ط، ، األدابء معجم احلمويايقوت  املقتدر.فة وتسع وتسعني يف خال

حممد بن احلسن الشيباين موىل لبين شيبان، مات ابلري سنة سبع ومثانني ومائة وهو ابن مثان ومخسني سنة. حضر جملس أيب حنيفة ( 3) 
ه هللا: محلت من علم حممد وقر سنتني مث تفقه على أيب يوسف، وصنف الكتب الكثرية ونشر علم أيب حنيفة. قال الشافعي رمح

 .135ص، 1، ج1 ط: ،طبقات الفقهاء ،لشريازيابعري. 
 .ليهإضافته إيف )م( ( ٤) 
اَل حِبَقِِّه، َوِحَسابُُه َعَلى اَّللَِ" نـَْفَسُه إِ أُِمْرُت أَْن أُقَاتَِل النَاَس َحىَت يـَُقولُوا: اَل إِلََه ِإاَل اَّلَلُ، فََمْن قَاهَلَا فـََقْد َعَصَم ِمينِّ َمالَُه وَ "متام احلديث: ( 5) 

 .507ص 2ج ،3ط ، الزكاةابب وجوب  كتاب الزكاة،  اجلامع الصحيح يف لبخاريأخرجه ا
 ( يف نسخة )م( املعجزة ابملفرد. (6
ن مل يرو هذا احلديث ع (، وقال:3332رقم ) 338ص 3أنس يف ابب من امسه جعفر، جعن  يف األوسط أخرجه الطرباين( 7) 

 ،ضعيف، قلت: 306ص 1د.ط، ج، ر الفوائد املشهور مبعاين األخباريف حب ذيلكالاباوأخرج  ،حيىي إال نوح تفرد به نعيم
= 
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 على حممد وعلى آل حممد كما صليت اللهم صلِّ " :يق التبع للدعاء املأثورآهلم عند ذكرهم جائزة بطر 
كتضحية   حكم نفسه عطى له حكم املتبوع الا يُ ثبت تبع   وذلك ألن ما (1) "إبراهيموعلى آل براهيم إعلى 
 .(3)الرهن  يف عقد والوكالة الثابتة (2)اجلنني

  (األمةاع مجإو ، والسنة   : الكتاب  ثالثة   الشرع أصول   فإنَّ )
 واملراد ،غريهكما أن الفرع يبىن على   ،( األصل يف اللغة ما يبتين عليه غريهفإن أصول الشرع ثالثة  ): قوله
ومرجع  ،كل علم ما يستند إليه حتقق ذلك العلم ويرجع فيه إليه  صلأإذ  ؛ههنا األدلة (4) األصول من

 األحكام إىل هذه األدلة.
 فيكون ،والزائرو إما مبعىن الشارع كالعدل والزور مبعىن العادل وه ،والشرع اإلظهار يف اللغة 
وتكون الالم للعهد، واملقصود  ،الشارع، على املشروعات كذاها بنصدلة الشارع إىل األدلة اليت أاملعىن 

كقوله: بيت هللا وانقة هللا، أو مبعىن املشروع كالضرب مبعىن املضروب واخللق   من اإلضافة تعظيم املضاف
 دلة اليت يثبت هبا املشروعات كذا.أي األ ،أدلة املشروع :فيكون املعىن ،عىن املخلوقمب

 ،أستاذي فالن :كقولك  ،الالم للجنس، واملقصود من اإلضافة تعظيم املضاف إليهكون تو  
ها، ايتُ مة تلزم رعإىل أن املشروعات الثابتة هبذه األدلة معظَ شارة إفيكون  ،هلنا وحممد نبيناإهللا  :وكقولنا

 واألسباب والشروط كما يتناول األحكام. مث املشروع يتناول العللَ ، وجيب تلقيها ابلقبول

                                      
(( آل حممد كل تقي)) وأرده بلفظ:، 35ص1،ج1ط .كشف اخلفاء ومزيل اإللباس العجلوين: انظر ،بو هرمزأ وفيه انفع

 .وقال: أسانيُده ضعيفة
 .عن كعب بن عجرة ،وغريه 2338ص5 ج، 3ط  ملسو هيلع هللا ىلصابب الصالة على النيب جلامع الصحيح يف ا البخاري أخرجه( 1) 
 .مهأيف )ط( حيث ال يباع حلم جنني كما ال يباع حلم ( 2) 
تبطل به الوكالة إال بفك  ال ال تبطل كما ،بتة ما بقي الرهناثفالوكالة  ،ل الراهن املرهتن ببيع الرهنط( إذا وكَ نسخة ) ا يفيض  أ( 3) 

، د.ط، املبسوط، السرخسي. انظر ما يتعلق ابلوكالة يف الرهن، ا لعقد الرهن تبقي ما بقي عقد الرهنألهنا تثبت تبع   ؛لرهنا
 .77ص19ج

ألن الفقه عبارة عن اإلصابة والوقوف  ؛ومل يقل أصول الفقه ،صول الشرعأمنا قال إو قال: "م( اهلامش األعلى يف نسخة )يف ( ٤) 
فالن فقيه  :يقال ،ا كعلم الطب والنجوم وغريهحيتاج فيه إىل النظر واالستدالل مطلق   لذي يتعلق به حكم  على املعىن اخلفي ا

 وال املشروعة،ا على االستنباط واالستخراج يف ذلك. والشرع املذكور ههنا عبارة عن األحكام كان قادر    إذا والطب،يف النجوم 
يثبت األحكام املشروعة ال  ،حكام عرب األحكام والكتاب والسنة واإلمجاعريب أن الوقوف على املعاين اليت يتعلق هبا األ
 ه."الوقوف عليها فتكون أصول الشرع ال أصول الفق
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 -ما سوى األحكامثبات إله يف  مدخل ومن املعلوم أن القياس ال- (1) فإن كان املراد منه اجلميع
نها تثبت اجلميع أو ن كل واحد مأكذا من غري نظر إىل   فاملعىن جمموع األدلة اليت تثبت هبا املشروعات

فاملعىن األدلة اليت تثبت لكل واحد منها  ،رغري وهو الظاه وإن كان املراد منه األحكام ال ،البعض
 األحكام كذلك. 

 ،شرع حممد :يقال ،كالشريعة  اسم هلذا الدين املشتمل على األصول والفروع وغريمها (2)وهو 
ألن اإلضافة  ؛ا لعامة األصولينيإىل لفظ الشرع خمالف  نه إمنا عدل عن لفظ الفقه أوك ،ريعتهش :كما يقال

 تفيد االختصاص.
بل هي حجة فيما سواه من أصول الدين. ولفظ  ؛وهذه األدلة سوى القياس ال ختتص ابلفقه

چ چ چ چ ڇ ڇ چ : على فروعه، قال هللا تعاىل كإطالقهالشرع أعم، ويطلق على أصول الدين  

)) چڇ ڇ 

 ا لألصول.وأكثر تعظيم   صول إىل الشرع أعم فائدةاألضافة إفيكون  (4) (3)
وأعقبه  ،مطلق من كل وجه، وبكل اعتبار ألنه يف الشرع أصل ؛مث قدم الكتاب على اجلميع 
ولكن الثالثة  ،لتوقف موجبيته عليهما ؛ألن كوهنا حجة اثبت ابلكتاب. وأخر اإلمجاع عنهما ؛ابلسنة

مت دِّ فقُ  ،األحكام على شيءثبات إوال يتوقف يف  ،اع  مع تفاوت درجاهتا حجج موجبة لألحكام قط
 ؛واألصل الرابع: وهلذا أفرده ابلذكر بقوله ،لى املقيس عليهعاحلكم ثبات إعلى القياس الذي يتوقف يف 

                                      
 .أي العلل واألسباب والشروط واألحكام اجلانبية قال:)م( احلاشية  نسخةيف ( 1) 
 ع.)م( أي الشر  نسخةيف ( 2) 
 .13/سورة الشورى جزء من آية ( 3) 
چ چ چ چ ڇ چ الشرائع ال جيدر فيه الفسخ من  ميان وماومنه التوحيد، واإل :أعداداحلاشية األمين يف نسخة )م( قال: " يف( ٤) 

 .اهـ "أن هي املفسرة ملعىن أي فكان تفسريا ملا وصى به( 13الشورى: ) چڇ ڇ ڇ 
ان برسله وكتبه وبيوم اجلزاء، وبسائر ما يكون الرجل واإلميوجه الداللة: أراد ابلشرع هنا إقامة الدين الذي هو توحيد هللا وطاعته، 

ومل يرد به الشرائع اليت هي مصاحل األمم على حسب أحواهلا  -بني ذلك بقوله تعاىل:" أن أقيموا الدين"وقد -، إبقامته مسلما
حكام اجلامع أل القرطيب: ،٤8: املائدة َّىن نن من زن رن  ُّ  تعاىلوهي خمتلفة ومتفاوتة وذكرها هللا يف قوله 

 .10ص16، ج2ط ،القرآن
مث هذا إخبار عن األمم املختلفة األداين، ابعتبار ما بعث هللا به رسله الكرام من الشرائع املختلفة  قال ابن كثري:يف معىن هذه اآلية"

"حنن معاشر يف األحكام، املتفقة يف التوحيد، كما ثبت يف صحيح البخاري، عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
 129ص3،ج2.طتفسري القرآن العظيم ابن كثري الدمشقي  األنبياء إخوة لعالت، ديننا واحد" 

= 
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 وإىل له، اكان فرع  اء  احلكم به ابتدثبات إاحلكم على املقيس عليه، ومل ميكن ثبات إه ملا توقف يف نأل
 ،اأيض   (1) العقليا عن القياس بقوله: املستنبط من هذه األصول. وإن كان منه احرتاز  شار أالفرع هذا 

 . للحكما يف حمل القياس بدونه كان أصال  وملا مل يكن احلكم اثبت  
 (واألصل الرابع: القياس املستنبط من هذه األصول الثالثة.)
ألن  ؛ه دون وجه ال يدخل حتت املطلق من وجفلما كان أصال   ،(2) الرابعواألصل  :وإليه أشار بقوله 

ألنه ظين يف األصل وقطعيته بعارض، وما سواه  ؛تناول الكامل الذي موجود من كل وجه أفرد ابلذكر
ا أثره يف تغيري وصف احلكم من اخلصوص إىل العموم ال من األصول على العكس من ذلك كونه ظني  

 (3) عنها.أصل احلكم فلذلك وجب متييزه  ثباتإما سواه من األصول يف  وأثرصله، أثبات إيف 
خرج. فاستعري ملا يستخرجه  إذانبط املاء من العني  :يقال ،واالستنباط: استخراج املاء من العني

 جرا خاملرء بفرط ذهنه وقوة قرحيته من املعاين والتدابري فيما يعضل ويهم. فكأن العدول عن لفظ االست
يف استخراج املعىن من النصوص اليت هبا عظمت أقدار العلماء إىل الكلف شارة إإىل لفظ االستنباط 

 اجلسد ابملاء.ة احيالروح والدين ابلعلم كما أن ة احيوارتفعت درجاهتم، وإىل أن 

                                      
شتِبَهنْيِ فيه ابحلكِم من جهة العقلِ  القياس العقلي: (1)

ُ
الواضح يف أصول الفقه.  .، قاله: ابن عقيل احلنبليهو الذي جيُب بشهادِة امل

قهاء واملتكلمني مع القياس الشرعي، واالحرتاز منه ليس مطلق ا، وإن كان يف . وقال به أهل األصول والف٤29ص1، ج1ط
التعريف تفرقة بينهما، وهو حجة جيب القول به والعمل عليه، وجيب النظر واالستدالل به بعد ورود الشرع. وهو مذهب 

ي وجحدوا القياس الشرعي، وهو ( وذهب آخرون إىل القول ابلقياس العقل3٤2اجلماهري كما يقول الغزايل يف املنخول )ص 
مذهب النظام وبعض الروافض واإلابضية واألزارقة ومعظم فرق اخلوارج إال النجدات منهم من اعرتف أبطراف من القياس. اهـ 

 .7ص 2بتصرف يسري من الربهان يف أصول الفقه، اجلويين إمام احلرمني، ج

هنا من إهنا ليست بنجسة ف))إكما يف قوله يف اهلرة   منصوصة،نت العلة كما إذا كايف احلاشية األمين يف نسخة )م( قال: "( 2) 
 .56ص1ج ،1، طابب سؤر اهلرة كتاب الطهارة،  السنن يف أبو داوود" أخرجه الطوافني والطوافات عليكم((

ي أن يقول: القياس أصل أم ال؟ فإن كان أصال  ينبغ ن( وعبارة السغناقي أوضح حيث عرض سؤاال  فأجاب عليه، وقال: "إ3)
)أصول الشرع أربعة( وإن مل يكن أصال  فال يصح إطالق اسم األصل عليه بقوله: )واألصل الرابع( قال يف اجلواب: "قلنا: إنه 
أصل يف حق صحة إضافة األحكام إليه أبن يقال: هذا احلكم ابلقياس، وليس أبصل  حقيقة ، فإنه ال مدخل للرأي يف إثبات 

ا بل هو فرع هلذه األصول الثالثة؛ ألنه مستخرج منها لتعدية األحكام، بل ذاك مفوض إ ىل هللا، وال يشرك يف حكمه أحد 
 .180ص 1األحكام إىل موضع ال نص فيه" اهـ. السغناقي، الوايف، ج

= 
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ا ، بكونه خارج  (1) السبيلنيومثال االستنباط من الكتاب: انتقاض الطهارة يف اخلارج من غري 
 .(2)چۅ ۅ ۉ ۉ  ۋ ۋچ لقوله تعاىل:  ؛ثابت حكمها على اخلارج من السبيلني الا قياس  جنس  

ا على األشياء جراين الراب يف اجلص والنورة واحلديد والصفر ابلقدر واجلنس قياس   :ومن السنة 
 .احلديث (3)((مبثل المثاحلنطة ابحلنطة ))الستة املنصوص عليها يف قوله عليه السالم: 

ا على سقوط تقوم ياس  قليست مبحرزة ا أهنلة بع (٤)سقوط تقوم منافع املغصوب  :ومن اإلمجاع
فإن الصحابة رضي هللا عنهم ملا أوجبوا قيمة الولد  ،الثابت ابإلمجاع (5) منافع البدن يف ولد املغرور

يف موضع احلاجة إىل ن السكوت أل ؛منهم على سقوط تقومهاا مجاع  إوسكتوا عن تقومي املنافع صار 
 البيان بيان.

                                      
 ( مثل الفصد: وهو قطع العروق فيسيل منه الدم، كانت العرب تفعله للعالج. 1)

 .10٤ص12ج ،1: انظر: هتذيب اللغة، لألزهري، ط

 .23: سورة النساء جزء من آية( 2) 
تعليق شعيب األرنؤوط:  (7171، رقم احلديث )92ص12ج ، 1:يف مسند أيب هريرة، ط ،سنديف املأمحد بن حنبل أخرجه ( 3) 

ة، احلنطة ابحلنط»عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ، ومتام احلديث:إسناده صحيح على شرط الشيخني
 .« بوزن، فمن زاد أو ازداد، فقد أرىب، إال ما اختلف ألوانه بكيل، ووزان  والشعري ابلشعري، والتمر ابلتمر، وامللح ابمللح، كيال  

ألن املنفعة مال متقوم مضمونة ابلعقود كيف يكون إمجاع ا وقد خالفهم الشافعي رمحه هللا، فريى أن منافع املغصوب مضمونة؛   ( ٤)
بينما  وهو موجود يف هذه الصورة، ،إثبات اليد على مال الغري بغري رضاهناء  على تعريف حد الغصب عنده: ، وبكاألعيان

العناية شرح » :ابريتالب. إذن فال إمجاع مع اخلالف. ثبات اليد على مال الغري على وجه يزيل يد املالك تعريفه عند احلنفية:
 .153ص 7ج رياحلاوي الكب :اورديامل، 3٤8ص9. د.ط، جاهلداية

وأوجبا على املغرور رد اجلارية  ،ا وعمر رضي هللا عنهما حكما يف ولد املغرور أنه حر ابلقيمةروي أن علي  قال: ")أ(  يف نسخة( 5) 
ا ملا ولو كان واجب   ،ن املغرور كان يستخدمها ومع طلب املدعي جبميع حقهأومل يوجبا قيمة اخلدمة مع علمهما " مع عقرها
 .اهـ "سكوت عن بيانهحل هلما ال

ا أو أمة، ويرجع هبا على من غره، ويكو  ن املغرور هو: الرجل يتزوج امرأة على أهنا حرة فتظهر مملوكة، فيغرم الزوج ملوىل األمة غرة عبد 
 ولده حر ا.

ن يسار، أن حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن ابن قسيط، عن سليمان ب، قال: يف املصنف أيب شيبة أخرج ابن
فقضى عمر بقيمة أوالدها يف كل »ا فوجدوها أمة، ا فغرهتم وزعمت أهنا حرة، فتزوجها رجل فولدت منه أوالد  أمة أتت قوم  
كتاب املوطأ يف  مالك(، وأخرجه 2160) 361ص٤، ج1: كتاب البيوع ابب يف األمة تزعم أهنا حرة، ط «مغرور غرة
ابب من ، كتاب النكاح، سنن الكربىالبيهقي، ال(، 2739، )1072ص ٤ج ، 1: ط، قضاء إبحلاق الولد أببيه، الاألقضية

 .358ص7،ج3: ، طقال: يرجع املغرور ابملهر وقيمة األوالد على الذي غره
= 
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 :أن يثبت ابلوحي أو بغريه، واألولما إإن احلكم  :ار األصول على األربعةمث قيل يف وجه احنص
ا وهو الذي تعلق بنظمه اإلعجاز، وجواز الصالة وحرمة القراءة على احلائض واجلنب إما أن يكون متلو  

 مل يكن. أو
 ثبت بغريه فإما أن يثبت ابلرأي الصحيح أون إو  ،هو السنة :والثاين ،هو الكتاب :واألول 

الفاسدة الت ستدالاال :والثاين، وإن مل يكن فهو القياسمجاع اإلن كان رأي اجلميع فهو إ :بغريه، فاألول
(1).  

ومن جعل أفعاله موجبة قال: الدليل الشرعي إما أن  ،وأفعال النيب عليه السالم داخلة فيها
 ،كتاب وإن مل يكن فهو السنةال ا فهون كان متلو  إ :مل يكن، واألول أو ملسو هيلع هللا ىلصا من جهة الرسول يكون وارد  

 (2) ن شرط فيه عصمة من صدر منه عن اخلطأإ :والثاين. ويدخل فيها أقوال النيب عليه السالم وأفعاله
ألن  (3) االستقراء الصحيحىل إولكن األوىل أن يضاف ذلك  ،فهو القياس طوإن مل يشرت  ،فهو االمجاع

 .ألن العقل يوجب حصرها على األربعة ؛ربعةاملوجبة لألصالة مل تقم إال على هذه األل ئالدال
 تعريف الكتاب

 .(ا متواتر  املكتوب يف املصاحف املنقول عنه نقال   ملسو هيلع هللا ىلصأما الكتاب: فالقرآن املنزل على الرسول ) 
ونعين به املعروف. واملعروف  ،احلدن آفالقر  ،والالم للعهد ،: أما الكتاب الذي سبق ذكرهقوله

ن يذكر أ :ومن شروطه ،عن حقيقة الشيء وماهيته نبأأ فاحلقيقي: ما .ورمسي ولفظي ،للشيء: حقيقي
 هو جسم انم حساس :حد اإلنسان كقولك يف  ،ن حيرتز فيه عن العوارضأو  ،مجيع ذاتيات احملدود

 .رادة انطقمتحرك ابإل
ضاحك منتصب القامة، نسان اإل :كقولك  ،به له خمتصالزم بعن الشيء  نبأأ والرمسي: ما

 ار، ابدي البشرة. عريض األظف

                                      
( قال السغناقي يف شرح الوايف على املنتخب: "االستدالالت الفاسدة، كاإلهلام والتقليد، وهي ليست من األصول، وإمنا قلنا 1)

 هذه األربعة دون غريها؛ لقيام الدليل املوجب على أصالة هذه األصول، ووجوب اتباعها دون غريها". أبصالة
 .187ص1جلوايف، د.ط، انظر السغناقي شرح ا

 اهـ "ال جتتمع أميت على الضاللة"السالم: و  الصالة لقوله عليه( 2) 
 .اهـ" ال ميكن ضبط أفراده اوغري التام هو التتبع مل ،ط أفرادهاالستقراء التام هو التتبع ملا ميكن ضبيف هامش نسخة )م(: "( 3) 
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 :كقولنا  ،ل عنه مرادف لهئو واللفظي: ما أنبأ عن الشيء بلفظ أظهر عند السامع من اللفظ املس
 من العقاد والغضنفر. ظهر أملن تكون اخلمر واألسد عنده  ،األسد الغضنفرالعقاد اخلمر و 

وهو أنه إذا  :سواالنعكا ،وجد احملدود وهو أنه مىت وجد احلدَ  :االطراد :ومن شروط اجلميع
ا مل يكن منعكس   ا لكونه أعم من احملدود، ولوا ملا كان مانع  إذ لو مل يكن مطرد  ، عدم احلد عدم احملدود

 وعلى التقديرين ال حيصل التعريف.  ،ا لكونه أخص من احملدودملا كان جامع  
 و تعريف ماأبه تعريف جمموع الكتاب  رادأس حبد حقيقي سواء يذكر الشيخ رمحه هللا لما مث 

 ،ألنه مل يتعرض لإلعجاز؛ ا حىت دخل فيه الكل والبعضيطلق عليه اسم الكتاب يف الشرع حقيقة أو جماز  
 وهو معىن ذايت للكتاب احملدود. 

ل يف ققبل الكتابة والنان آقر وهلذا كان  ،وذكر فيه الكتابة يف املصحف والنقل ومها من العوارض
حسن احلدود الرمسية ما وضع فيه اجلنس األقرب أو  ،د به املعىن الثاينفهو إما رمسي إن أرا ملسو هيلع هللا ىلصزمن النيب 

أي  (1)چمب  يئ جب حب خبچ  :قال هللا تعاىل ،وأُِِتّ ابللوازم. فلذلك قال فالقرآن وهو مصدر كالقراءة
 فيتناول مجيع ما يقرأ من الكتب السماوية وغريها. ،وإنه مبعىن املقروء ههنا ،قراءته

ألن املراد من  ؛مبتلوّ   وعن الوحي الذي ليس ،عن غري الكتب السماوية (املنزل)واحرتز بقوله 
 والوحي الذي ليس مبتلو مل ينزل إال معناه. ،ومعىنا املنزل ما أنزل نظم  

من التوراة  ،ليهم السالمعنزل على غريه من األنبياء أعما  ،أي على رسولنا (على الرسول) :وبقوله
 . (2) وغريمهاجنيل واإل

]الشيخ والشيخة إذا  :نسخت تالوته وبقيت أحكامه مثل عما (املكتوب يف املصاحف): وبقوله
 . (3) هللا[من  البتة نكاال   زنيا فارمجومها

                                      
 .18 :سورة القيامة جزء من آية( 1) 
 امليزان،، السمرقندي، 20ص، 1 ، طتقومي األدلة ، الدبوسي،279ص 1د.ط، ج يف أصوله،لسرخسي ا( انظر للتفصيل: 2)

، 19ص1ج، 3ط  ، مناهل العرفان،لزرقاين، ا7ص1ج ،2ط:  ، شرح الكوكب املنري،، ابن النجار192-188ص، 1ط:
 .272ص2ج ،1، طاحلاجبابن  شرح خمتصر املختصر بيان، األصفهاين، 80، ص1: ط ، املستصفى،الغزايل

، 6، ج3ط ، الشهادة تكون عند احلاكم يف واليته القضاء ، ابباألحكامكتاب  اجلامع الصحيح، البخاري يف أخرجه( 3) 
فقال  ، وسبعنيكم تعدون سورة األحزاب آية؟ قلنا: ثالاث  عن أيب بن كعب: "لسنن الكربى النسائي يف ا ، وأخرجه2622ص
 من هللا وهللا عزيز لبتة نكاال  االشيخ والشيخة فارمجومها  :«ولقد كان فيها آية الرجم ،كانت لتعدل سورة البقرة وأطول»أيب: 

سنن والبيهقي يف السنن الكربى وغريهم من حديث عمر بن منهم: مالك يف املوطأ وابن ماجه يف ال اجلماعةوأخرجه  حكيم"
= 
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 .معىن وأا لفظ  نزال اإلمطلق  واعترب ،ا عنه جيعل القيد األول احرتاز  مل نإوعن الوحي الذي ليس مبتلو 
حنو  ،قل بطريق اآلحادوغريه مما نُ  (1)اختص مبثل مصحف أيب عما (ا متواتر  املنقول عنه نقال  ) :قولهبو 
 .(2)]فعدة من أايم أخر متتابعات[ :قوله تعاىل

مما نقل بطريق الشهرة  (3)مصحف ابن مسعود رضي هللا عنه مبثل اختص عما (بال شبهة) :وبقوله
 لى قول غريه يكون نقال  تر. وعااملتو  قسمي حدىإاملشهور  ظاهر فإنه جعل (5)وحد على قول اجلصاص، (4)

 .ا عنهماحرتاز   امتواتر  
  (بال شبهة)

ابملتواتر، وإمنا مل  (6) رضع صاحل للتأكيد لقوة شبه املشهو وهذا املو  ،أتكيد (بال شبهة) :وقوله
 وإمنا يتعلق مبا ذكر من األوصاف. ،ألن أصالته لألحكام ال يتوقف عليه ؛يتعرض لإلعجاز

زل على الرسول عليه السالم من ألن القرآن اسم  علم  ملا أن ؛ولاأل أو لفظي إن أراد به املعىن
 :قال هللا تعاىل ،املنزل على عيسى عليهم السالمجنيل واإل ،على موسى ةكالتوراة املنزل  ،الوحي املتلو

                                      
اخلطاب أبلفاظ خمتلفة ويف بعضها مقال، وثبت تفسري الشيخ والشيخة ابلثيب من الرجال والثييبة من النساء عن مالك رمحه 

 هللا، وثبت نزول آية الرجم عند مسلم والبخاري بدون ذكر اللفظ. 
يس أبو املنذر األنصاري اخلزرجي، كان يكتب يف اجلاهلية، وكتب لرسول هللا الوحي، سيد بن قبن كعب  ر، أيبصحايب مشهو  (1) 

))ليهنك العلم أاب املنذر(( وقال له: ))إن هللا أمرين أن أقرأ عليك القرآن(( وكان  :ملسو هيلع هللا ىلصالقراء، شهد بدر ا وما بعدها وقال له النيب 
 ه.  19عمر يسميه سيد القراء، تويف يف املدينة سنة 

، 502-٤98ص3جد، ط،  الطبقات، ابن سعد ،181-180ص1، ج 1:طاإلصابة  نظر ترمجته: ابن حجر العسقالين،ا 
، 1طأسد الغابة، األثري  ابن ،89-88د.ط، صطبقات خليفة،  ،٤0-39ص2الكبري، د.ط، ج خبخاري التاريال
د، ط، ألولياء، حلية ا أبو نعيم (،6) 70-65ص1، ج1طاالستيعاب،  عبد الرب ابن(، 3٤) 63-61ص1ج
 .(39) 256-250ص1ج

 .18٤ :سورة البقرة جزء من آية( 2) 
 .987، ص3ج ،1: ط ستيعاباالابن عبد الرب،  381ص3، ج1ط ،أسد الغابة( ابن األثري 3)

ل املتواتر من فمن مل جيد فصيام ثالثة أايم متتابعات( ألهنا ملا كانت مشهورة كانت مث) (، ووحنو قوله تعاىل: )فاقطعوا أمياهنما( ٤) 
  .إذ املشهور آحاد األصل متواتر الفرع؛ وجه  

م( فاضل من أهل الري، 980- 917ه =  370- 305) ، تأبو بكر الرازي املعروف احلنفي ياجلصاص أمحد بن عل( 5) 
 .171ص 1ج، 15ط  ،: األعالملزركليا ،انتهت إليه رائسة احلنفية ،سكن بغداد ومات فيها

أما عند احملدثني واملتكلمني من علماء األصول: األخبار  -مصطلح خاص ابحلنفية-بني املتواتر واآلحاد  ( املشهور هنا قسم6)
 قسمان: آحاد، ومتواتر. 

= 
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 (3)يف قولنا القرآنأيض ا  بذات هللا تعاىل (2)لكنه ملا أطلق على املعىن القائم  (1)چ ہ ھ ھ ھچ

ابملكتوب يف املصاحف  اواحرتاز  ،املنزل على الرسول :عنه بقوله اوق ابالشرتاك أو ابجملاز احرتاز  لخم غري
نه ليس بداخل جيب االحرتاز أل ؛ه البعضكما ظنَ   عن املنسوخ تالوته، ال عن الوحي الذي ليس مبتلوّ  

واحد خبالف الوجه  سول قيد  الوجه املنزل على الر هذا  فعلى على (4)عنه، وابقي القيود على ما فسرانه 
 األول. 

إذ الوجود الذهين للمصحف  ؛وما قيل إن هذا حتديد للشيء مبا يتوقف تصوره على ذلك الشيء
وتوقف  ،ألنه تعريف للكتاب ؛غري وارد على هذا التعريفوهو ابطل و  ،اور القرآن فيكون دور  فرع تص

ألن القرآن معلوم عند السامع متصور يف  ؛وجود املصحف يف الذهن على تصور القرآن ال ملنع صحبته
 ،ا له ملا صح جعل القرآن مطلع احلدولو مل يكن القرآن معلوم   ،له امعلوم   الكتاب وإن مل يكن ،الذهن

وإمنا يلزم الدور املذكور على من عرف القرآن مبثل ما نقل عن بعض األصوليني، أنه قال: القرآن ما 
حف املراد من املص :ن يقولأبأيض ا  نهي عصِّ فَ على أنه ميكن له التَـ  (5)بني دفات املصاحف لينا إنقل 

 .ما مجعته الصحابة من الوحي املتلو يف الصحف فيندفع الدور

                                      
 .2 :سورة يوسف جزء من آية( 1) 
  .هللا بطريقة اجملازيطلق على القائم بذات  :وقيل ،اوعلى القائم بذات هللا بطريق احلقيقة أيض   ،يطلق على املكتوب بطريق احلقيقة( 2) 
 .يف اهلامش اجلانيب مكتوب كلمة: يف( 3) 
 .1232 ، ص3ج ،1ط ،التحبري شرح التحرير ،املرداوي ،282ص 1د.ط، جه أصوليف  لسرخسيا( ٤) 
، 1، ط شرح التلويح على التوضيح التفتازاين ، وكذلك انظر20ص 1، ج1ط تقومي األدلةقاله أبو زيد الدبوسي يف  (5)

 .٤6ص1ج
= 
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فإهنا دخلت حتت  ،سوى اليت يف سورة النمل (1) يلزم على اطراد هذا احلد التسمية، :فإن قيل
إذ مل يتعلق هبا ؛ (2) صاحف، وليست بقرآنألهنا شيء مقروء منزل على الرسول مكتوب يف امل ؛احلد
زم يدل على الوانتفاء ال ،ال يكفر ومن أنكرها ،الصالة وال حرمة القراءة على اجلنب واحلائضز جوا

                                      
 اختلف العلماء يف البسملة هل هي من القرآن أم ال؟ (1)

ذهب اجلمهور من احلنفية واملالكية واحلنابلة إىل أهنا ليست آبية، ال من الفاحتة وال من سائر السور ال من أوهلا وال من آخرها، 
م الوحي دليال  على أهنا منزلة لكنها منزلة من القرآن، كتبت للفصل بني السور يف املصحف خبط على حدة، لتكون الكتابة بقل

للفصل بني السور، تقرأ تربك ا ألداء فرض القراءة، والكتابة خبط على حدة دليل  على أهنا ليست من أول السور، وقطع القاضي 
 الباقالين بذلك، وخطأ من يقول أبهنا آية ومل يكفره، وقال: "لو كانت من القرآن لوجب على النيب صلى هللا عليه وسلم أن

 يبني أهنا من القرآن بياان  قطع ا للشك واالحتمال". 
التصريح أبنه ليس من القرآن لقطع الشك  ملسو هيلع هللا ىلص على القاضي الباقالين بقوله: "وحنن نقول: لو مل تكن من القرآن لوجب على الرسول 

 بنص متواتر"، ويروى عن اإلمام أمحد أيض ا أهنا آية من الفاحتة وليست آبية يف أوائل السور. 
من  فمذهبنا أن بسم هللا الرمحن الرحيم آية كاملة، يقول اإلمام النووي رمحه هللا: "الفاحتة ريون أهنا آية كاملة من أولف :لشافعيةا اوأم

حكاها ، ويف ابقي السور غري الفاحتة وبراءة ثالثُة أقوال وليست يف أول براءة إبمجاع املسلمني، خالف   بال أول الفاحتة
أهنا ليست بقرآن يف  -3. أهنا بعض آية -2أهنا آية كاملة  صحهما وأشهرها وهو الصواب أو األصوبأ -1: اخلراسانيون

 .332ص2د.ط. ج ،شرح املهذب اجملموع." اهـ النووي، يف أوائل السور غري براءة أوئل السور غري الفاختة، واملذهب أهنا قرآن
ا يف الصالة اجلهرية، وأما احلنفية واحلنابلة يرون استحباب القراءة هبا سر ا، أما مسألة اجلهر هبا: فريى الشافعية استحباب اجلهر هب

وعند املالكية: ال يقرأ "بسم هللا الرمحن الرحيم" يف الفريضة سر ا والجهر ا، ويف النافلة هو خمري إن أحب قرأها وإن أحب تركها. 
ذ والبسملة على املشهور، ال يف النفل وقيام رمضان، وروي إابحة ويكره يف الفرض التعو " وقال يف الشامل يف فقه اإلمام مالك:
، 106ص1ج 1. طالشامل يف فقه اإلمام مالك، أبو البقاء الَدِمرِيّي الدِّْمَياِطيّ  " اهـ،البسملة، وقيل: تندب. وقيل: جتب

من القرآن ال تقرأ مع الفاحتة أو كرهوا قراءهتا  وجه كراهة املالكية سر ا وجهر ا؛ ألهنم ال يرون البسملة آية من القرآن، فإذا مل تكن
 .289ص1د.ط، ج .شرح خمتصر خليلاملالكي يف خلرشي على أهنا فرض. انظر ا

 .سولو قرأ أحياان  ابجلهر وأخرى ابلسر يف الصالة اجلهرية لثبوت كليهما ال أب
لطحاوي، ا، 17-9ص1، د.ط، جرآنأحكام الق، اجلصاص، 16-15ص1د:ط، جاملبسوط،  السرخسي يف انظر املسألة يف:

 نتقى،امل، الباجي، 291ص1، د.ط، جفتح القدير مع اهلداية ، ابن اهلمام،205-203ص1، ج1: ، طشرح معاين اآلاثر
 -5ص1ج ، 3 ط: أحكام القرآن، ، ابن العريب،130- 129ص1ج األم، د،ط، لشافعي،، ا151-150ص1ج ،1: ط
-121ص3، د.ط، جاألوسط، ابن املنذر ،39ص  ،د.ط، اإلقناع ردي، املاو 3٤1-33٤ص1جاجملموع،  ،النووي ،6

، املرداوي، 10٤-102ص1جستصفى، د.ط، امل، الغزايل، 35ص 2، د.ط، جحتفة احملتاج، ابن حجر اهليتمي، 125
شرح خمتصر ، الزركشي، ٤80-٤79ص1، د.ط، جمسائل اإلمام أمحد برواية ابنه الصاحل، ٤33ص2، جط، نصافاإل

 .118-117ص1جاملسائل الفقهية، أيب يعلى،  ،550-5٤9ص1ج 1، طاخلرقي

 .لكن املراد من القرآن هو الكتاب ،ألن احملدود هو الكتاب ؛وليس بكتاب :كان ينبغي أن يقال(  2) 
= 
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بل هي  ؛وكلها ليست من كل سورة عندان ،أهنا من القرآن الصحيح من املذهب :انتفاء امللزوم. قلنا
ألهنا كتبت  ؛وي عن حممد رمحهما هللاومثله رُ  ،ر أبو بكر الرازيكذا ذك  ،آية منزلة للتفصيل بني السور

املصاحف مع أهنم يبالغون يف حفظ القرآن  تابني دفلينا إ تونقل ،ه السالميعل مع القرآن أبمر الرسول
 ،غريه خيتلط ابلقرآن ال ومن التعشري والنقط كي ،مع القرآن السورسامي أحىت كانوا مينعون من كتابة 

مل  الدين عنه مع تصلبهم يف الدين إال أن النقل املتواتر ملاهل أدع الستحال يف العادة سكوت بأُ  فلو
 .هنا من السورة مل يثبت ذلكأيُثِبت 

من أنكر كوهنا من  مل نكفر وإمنا ،دليل ظاهر على ما قلنا (1) وهو معروف وحديث القسمة
وتذكر عند كل أمر ذي  ،ى صدور الكتبلزعمه أنه أنزلت وكتبت للتيمن هبا كما تكتب عل ؛القرآن

 كفار.والتمسك مبثله مينع اإل  ،خطر ال لكوهنا من القرآن
اكتفى هبا جتوز لو  يف شرح اجلامع الصغري أنه (2)عدم جواز الصالة فقد ذكر التمراتشيما أو 

ذ إبهة، ألن يف كوهنا آية اتمة ش ؛جتوز ولكن الصحيح أنه ال، (3) حنيفة رمحه هللايب أالصالة عند 
الصحيح من مذهب الشافعي رمحه هللا أهنا مع ما بعدها إىل رأس اآلية اتمة. فأورث ذلك شبهة يف 

 .كوهنا آية فال يتأدى هبا الغرض املقطوع به
هلما  (٤) چ ڀ پ پ پ پچ   قراءةفعند قصد التيمن كجواز  :وأما جواز قراءهتا للحائض واجلنب

 عليهما. ألن ضرورة كوهنا من القرآن حرمة قراءهتا ؛القرآن فال على قصد قراءة فأماعلى قصد الشكر، 
 هللا(نيفة رمحه حيف قول عامة العلماء، وهو الصحيح من مذهب أيب  اوهو النظم واملعىن مجيع  )

                                      
 قال أبو( 90٤رقم ) 9ص2، ج ط، د. ابب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعةكتاب الصالة، الصحيح، أخرجه مسلم يف ( 1) 

ْلَعْبد: يـَُقول: قَاَل اَّلَل َعَز َوَجَل: َقَسْمت الَصاَلة َبنْي َوَبنْي َعْبِدي ِنْصَفنْيِ َولَِعْبِدي َما َسَأَل فَِإَذا قَاَل ا ملسو هيلع هللا ىلصْعت َرُسول اَّلَل هريرة مسَِ 
  .ِإىَل آِخره(احلديث..  احْلَْمد َّلِلَِ،

اس، ظهري الدين بن أيب اثبت: عامل ابحلديث، حنفي، كان مفيت خوارزم. أمحد بن إمساعيل بن حممد بن أيدغمش، أبو العب ،التمراتشي( 2) 
 .97ص 1ج، 15ط  ،األعالم لزركليام:  121٤-هـ  610ت ،الصغرياجلامع  شرحصنف: ن قراها( منسبته إىل متراتش )

رأى أنس بن  ،لده سنة مثاننيمو  ،النعمان بن اثبت بن زوطا التيمي موالهم الكويف ،فقيه العراق ،أبو حنيفة اإلمام األعظم( 3) 
 .ه150الكوفة تمالك غري مرة ملا قدم عليهم 

 ابن العمادو  ،٤٤9 ص1ج  ،1 ط التهذيب،هتذيب ابن حجر يف ، 126ص1، ج1: طاحلفاظ، تذكرة لذهيب اانظر ترمجته: 
   .227 /1د.ط، "شذرات الذهب"

 .2( سورة الفاحتة آية: ٤)
= 
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أراد ابلنظم  ،الفقهاء (قول عامة العلماء يف( 1) االنظم واملعىن مجيع  )أي القرآن  (وهو) :قوله
أي  ،لفظ النوى :الذي معناه الرمي يقال (2)دلوالهتا، مث يف العدول عن ذكر اللفظ العبارات وابملعىن م

رمت به، إىل ذكر النظم الذي يدل على حسن الرتتيب الذي يف  أي ،ولفظت الرحى ابلدقيق ،اهرم
 م لعبارات القرآن.يأنفس اجلواهر رعاية لألدب وتعظ

له من حيث هو خاص، ال من حيث  ألن ذلك تعريف ؛ويف تعريف اخلاص وغريه ذكر اللفظ
 خاص القرآن، فال جيب فيه رعاية األدب.نه إ

 .مجهورهم ومعظمهم (عامة العلماءـ)واملراد ب 
وزعم أنه مذهب أيب حنيفة رضي هللا عنه بدليل  ،ومنهم من اعتقد أنه اسم للمعىن دون النظم
فرض مقطوع به فرد ذلك، ها يفالقرآن  مع أن قراءة ،جواز القراءة ابلفارسية عنده يف الصالة بغري عذر

أي املختار أن مذهبه مثل  ،شار إىل فساده بقوله هو الصحيح من مذهب أيب حنيفة رضي هللا عنهأو 
اب حنيفة أ لكنَ  ال أنه أيْ إ ،وأجاب عما استدل به الزاعم بقوله ،مذهب العامة يف أنه اسم للنظم واملعىن

ا يف خصوص   ألنه قال مبىن النظم على التوسعة ألنه غري مقصود ؛ازم  ال ن اركرضي هللا عنه مل جيعل النظم 
 (3)چ  ڦ ڄ ڦ ڦ ڦچ :تعاىل هللاال ق ،فرضيته على التيسري ة،إذ هي حالة املناجا ؛حالة الصالة

 .(4)عندان ماماإلعن املقتدي بتحمل سقط توهلذا 
                                      

 . 61ص 1ج ،1البزدوي، طعن أصول فخر اإلسالم  ف األسراركش  البخاري يفالء الدين عانظر ( 1) 
( املكروه عند العلماء أن يقال: لفظي ابلقرآن خملوق؛ ألنه يوهم أن اللفظ هو امللفوظ، ويؤدي إىل القول خبلق القرآن، ونقل 2)

أنه قال:  -رمحه هللا-أمحد حمقق شرح الوايف عن اإلمام أمحد وعن شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث يقول: "وقد روي عن اإلمام 
)من قال اللفظ ابلقرآن، أو لفظي ابلقرآن خملوق فهو جهمي، ومن قال: إنه غري خملوق فهو مبتدع( قال شيخ اإلسالم ابن 
تيمية: "ألن اللفظ يراد به: مصدر لفظ يلفظ لفظ ا، ومسمى هذا فعل العبد، وفعل العبد خملوق، ويراد ابللفظ: القول الذي 

فمن قال: إنه خملوق فقد قال: إن هللا مل يتكلم هبذا القرآن، وإن هذا  -وذلك كالم هللا تعاىل ال كالم القارئ-لالفظ يلفظ به ا
 .7٤ص12الفتاوى، ج" ملسو هيلع هللا ىلصالذي يقرؤه املسلمون ليس هو كالم هللا، ومعلوم أن هذا خمالف ملا علم ابالضطرار من دين الرسول 

 .18ص2ج ،1 ط: والصفات، ءاألمسا البيهقي ،100، د: ط، صشرح السنة لربهبارياانظر: 

 .20سورة املزمل جزء من آية: ( 3) 
من صلى خلف إمام، فإن قراءة » :السالمالصالة و وهو قوله عليه  ،ذ سقوط القراءة عن املقتدي ثبت ابحلديثإ ؛فيه حبث( ٤) 

، 159ص2ج 3. طأ خلف اإلمام على اإلطالقابب من قال ال يقر  السنن الكربىـ. أخرجه البيهقي يف ها«. اإلمام له قراءة
 رواه مجاعة موصوال  عن أيب حنيفة، ورواه عبد هللا بن املبارك عنه مرسال  دون ذكر جابر. واحلديث حسن.

من صلى خلف إمام، فإن قراءة اإلمام »: السالمالصالة و عليه  هلو منها: ق ،دلة اآلتيةلألواملقتدي: ال قراءة عليه عند احلنفية   
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 ،ابلركن األصلي وهو املعىن يهفكتفي يفيجوز أن  ،وفوت الركعة عند خمالفنا خبالف سائر األركان
فلما تعسر قراءته بتلك اللغة على سائر العرب  ،أفصح اللغات األهن ؛ريش  ق بلغة نزل أوال  نه أحه يوضِّ 

وسقط وجوب رعاية تلك  ،لغات العربر ئبسا بتالوته ذنأو  ،ف بدعاء الرسول عليه السالمينزل التخف
 .اللغة أصال  

وإليه أشار النيب عليه  ،بلغتهم ولغة غريهم يقرءوان أمنهم واتسع األمر حىت جاز لكل فريق 
ته إىل فلما جاز للعريب ترك لغ (1)((شاف   ها كاف  : ))أنزل القرآن على سبعة أحرف كل  بقوله السالم

ه جاز لغري  مع كمال قدرته على لغة نفسِ بلغة متيم مثال   حىت جاز للقرشي أن يقرأ لغة غريه من العرب
 احلاصلُ  ارصف ،عنها واالكتفاء ابملعىن الذي هو املقصود ابلنظم قدرتهمع قصور ة العرب العريب ترك لغ

زوم حىت مل يبق الل  ، وقصر الصالة مِ لَ والسَ  كمسح اخلفِّ   ،اسقاط   عنده رخصةُ  لزوم النظم سقوطَ  نَ أ
 . فاستوى فيه حالة العجز والقدرةأصال  

يستبعد تسمية ما هو ال كما   ةالقدر العجز و ه حالة ا مع جواز تركظم ركن  نوال يستبعد تسمية ال
  ا مع جواز تركه يف االبتداء.ا بعد ما صار موجود  الفرض يف أركان الصالة ركن   صلأزائد على 
عتقاد حىت يكفر من على أن فيما سواه من األحكام من وجوب اال تنصيص   خاصة   قوله ويف

 .كاملعىن  أنكر كون النظم منزال  

                                      
إمنا »ا: السالم أيض  و  الصالة عليه هلو ق ومنها ية،عنه وهو يشمل السرية واجلهر  رواه أبو حنيفة عن جابر رضي هللا «قراءة له

ابب الَتَشه ِد ىِف الَصالِة كتاب الصالة،   يف الصحيح، ملمسأخرجه « جعل اإلمام ليؤِت به، فإذا كرب فكربوا، وإذا قرأ فأنصتوا
 .19ص2جد: ط،  عن أيب هريرة.

 .22ص2ج ، د.ط،املنَقحة املعَدلة ابلنِّسبة ملا سبقها ٤ط ،وأدلته يسالمالفقه اإل، الزحيليانظر:  
زايدة يف آخره يف رواية ( ب20٤٤1ورقم ) ٤1ص5وج( 21170رقم ) 122ص  5ج ،2ط: يف املسند، مام أمحداإلأخرجه ( 1) 

سنادها ضعيف لضعف علي إيب بكرة أرواية : "شعيب األرنؤوط ق(( قال املعلكاف    ))كلها شاف   :يب بكرة وأيب بن كعبأ
 .3٤8ص1ج ،1: ط املسند،يف  الشافعي "سنادها صحيح على شرط مسلمإيب أُ بن زيد ورواية 

 يف الصحيح كتابالبخاري ، 193ص 5ج، 2: أحرف، طما جاء أنزل القرآن على سبعة  ، اببالرتمذي يف السننوأخرجه 
ابب أنزل القرآن على سبعة السنن،  وأيب داود يف، 18٤ص 6ج 1، 1أحرف، طل القرآن على سبعة ابب أنز ، فضائل القرآن

 طأحرف، د: بيان أن القرآن على سبعة  وقصرها، اببصالة املسافرين  كتابالصحيح يف  ومسلم ،75ص2، جأحرف
 ، وغريهم أبلفاظ متقاربة.560ص1ج
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 النظم الزم   ،وحرمة املداومة واالعتياد على القراءة ابلفارسية (1) ابلفارسيةاملصحف وحرمة كتابة 
وال يلزم عليه وجوب سجدة التالوة ابلقراءة ابلفارسية، وحرمة مس مصحف كتب ابلفارسية  ،كاملعىن

منهم  وحرمة قراءة القرآن ابلفارسية على اجلنب واحلائض على اختيار بعض املشايخ، على غري املتطهر
وما ذكران ، اصحابنا فيها رواية نص  أألنه مل يرو عن املتقدمني من  ؛(2)ر زاده رمحه هللااهَ وَ خُ  اإلسالمشيخ 

واملتأخرون  ،فال يرد السؤال ،نيخر أفالشيخ بىن اجلواب على أصلهم ال على خمتار املت ،جواب املتأخرين
ا ثبت هذه األحكام احتياط  تَ فَـ  هو املقصود قائم   ن فات فاملعىن الذيإإمنا بنوا ما ذكروا على أن النظم 

مل يكن  صحابنا ولوأ بني اأهنم مل يذكروا فيها اختالف   :ال على أن النظم ليس من القرآن، والدليل عليه
ألن النظم الزم  ؛اجلواب على قوهلماهذا  ميقيستال  من االحتياط حكام ما ذكرانطريق ثبوت هذه األ

 عندمها كاملعىن.
إن حرمة القراءة متعلقة ابلنظم  :يف شرح اجلامع الصغري (3)احملبويب رمحه هللااإلمام  كروقد ذ 

هنا ملحقة عن سجدة التالوة أبأيض ا  وأجيب ،واملعىن حىت لو قرأ اجلنب واحلائض ابلفارسية جاز
مطلق ألن السجدة من أركان الصالة، وبينها وبني سجدة التالوة مشاركة يف املعىن، وهو  ؛ابلصالة

السجود فيجوز أن تلحق ابلصالة بواسطتها. وركنية النظم قد سقطت يف الصلوات فيسقط فيما أحلق 
ه لغري  فيحرم مس  اىل وإن مل يكن قرآان  عابلفارسية كالم هللا ت وءوعن املسألتني أبن املكتوب واملقر  ،هبا

 .أحسن وأمشل (4) واألول ،للجنب واحلائض كالتوراة واالجنيلوقراءته ، املتطهرين
                                      

ألنه يؤدي إىل اإلخالل  ابإلمجاع؛ي يف التجنيس: "ومينع من كتابة القرآن ابلفارسية قال شيخ اإلسالم أبو حسن املرغيناين احلنف( 1) 
نقل معاين القرآن  .حبفظ اللفظ واملعىن فإنه داللة على النبوة، وألنه يؤدي إىل التهاون أبمر القرآن" ا ه حبفظ القرآن، ألان أمران

  .الرمحن بن سليمان الرومي بن عبدد/ فهد  ،101ص1ج تفسري؟،الكرمي إىل لغة أخرى: ترمجة أم 
وله ،  حنواي  ا فاضال  إمام   :قال السمعاين كان ،بكر خواهر زاده حممد بن احلسني بن حممد بن احلسن البخاري املعروف وأب (2) 

 لوبغاقط ث ومثانني وأربعمائة.التويف يف مجادى األوىل سنة ث ،وله كتاب املبسوط ،طريقة حسنة مفيدة مجع فيها من كل فن
 .21ص1ج، 1ط ،يف طبقات احلنفية اتج الرتاجم

 ،َباَدة ْبن الَصاِمتَباِدّي ِبَضم اْلعني املخففة ِنْسَبة ِإىَل عُ مْحَد بن عبد امللك ْبن عمر بن عبد اْلَعزِيز اْلعُ أبراهيم بن إعبيد هللا بن ( 3) 
من تصانيفه شرح اجْلَاِمع الَصِغري  ،َثاَلِثنَي وِستِمائَة 630سنة  َوتويف 5٤6نة ولد س ،الُبَخارِّي اْلَفِقيه احْلََنِفيّ  احملبوىب مجال الَدين

  .6٤9ص1د.ط، ج هدية العارفني . القرشيللشيباين يف اْلُفُروع
ن فيه ثبوت احلكم حسن فألأأما كونه  ،افليست هذه األحكام احتياط   :أي اجلواب األول وهو قولهيف حاشية نسخة )أ( "( ٤) 

وال حيتاج  واحدة،ن االحتياط معىن مشل اجلواب عن األحكام الثالثة دفعة وأما كونه أمشل فأل ،وهو حسن ،االحتياط بطريق
 "أال ترى أن اجلواب عن سجدة التالوة يف اجلواب الثاين أبهنا ملحقة. ،فيه إىل اجلواب عن كل واحد منها على حدة
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؛قرآأن يكون ذلك من د ب ا جاز االكتفاء ابملعىن عنده يف الصالة من غري عذر القيل ملّ ن إف  ان 
تابة كمكان  إ له، لعدم بدون قراءة القرآن، وحينئذ ال يكون احلد املذكور متناوال  ة ذ ال جواز للصالإ

 املعىن اجملرد يف املصحف ونقله ابلتواتر.
 ابلتواتر يف املصحف، وال منقوال   اب  مكتو  ليس ن العبارات الفارسية مثال  وما تعلق املعىن به م

منا إ :جتوز الصالة. قلنا أال، فينبغي وال يكون املعىن بدون النظم قرآان   ،اا، فال يكون احلد جامع  يض  أ
لقيام العبارة  ما لقيام املعىن اجملرد يف حالة الصالة مقام النظم واملعىن، أوإجاز االكتفاء عنده ابملعىن 

وحممد رمحهما هللا يف  (2) كما قال أبو يوسف  (1) املنقولالفارسية الدالة على معىن القرآن مقام النظم 
 ا.فيدخل يف احلد ويكون احلد جامع  ، اا وحكم  ا تقدير  فيكون النظم املكتوب املنقول موجود   ،حالة العجز
 ،اابلكتابة والنقل حقيقة أو تقدير   (ا متواتر  نقال  املكتوب يف املصاحف املنقول عنه )ر قوله فسَ ويُ  

ولكنه ال يسلم أن جواز الصالة متعلق بقراءة  ،أن املعىن بدون النظم ليس بقرآن مسلِّ أو نقول هو يُ 
 بل هو متعلق مبعناه. ،القرآن احملدود

                                      
يف تكون مقام النظم املنقول؟ فإن القرآن معجز بنظمه ومعناه ولو كان يقوم مقامه ( العبارة الفارسية الدالة على معىن القرآن ك1)

كانت عبارة الفارسية   اغريه ملا حتدى هللا به العرب بقوله تعاىل: }فأتوا بسورة من مثله{ وقال تعاىل: }بلسان عريب مبني{ ومهم
ا كما ذهب إليه اجلمهور، وعلى هذا لو عجز عن أو غريها مطابقة ملعىن النظم يعرب عنها أبهنا ترمجة للقرآن وال  تكون قرآان  أبد 

 قراءة الفاحتة ابلعربية يف الصالة ينتقل إىل الذكر، وال جتوز له القراءة بغري العربية يف الصالة يف حالة العذر أو غريها. 
فإن أتى  ،وسواء كان يف الصالة أو غريها ،نهاال جيوز قراءة القرآن بغري لسان العرب سواء أمكنه العربية أو عجز ع" وقال النووي: 

 .380-379ص3د: ط، ج ،اجملموعم ال؟ انظر أحسن القراءة أ  عن القراءة مل تصح صالته سواءبرتمجته يف صالة بدال  
 د.ط،املغين ، ابن قدامة، ٤6٤ص1، ج1، طالربهان يف علوم القرآن، الزركشي 2٤5ص3د.ط، ج احمللى وانظر: ابن حزم،

 .158ص2ج
عند العجز عن القراءة  -رمحهم هللا-واحلنفية جيّوِزون ذلك يف الصالة خاصة مع الكراهة عند أيب حنيفة، وعند أيب يوسف وحممد 

 ابلعربية.
اهلداية مع شروحها )العناية ، املرغيناين 157د.ط. ص رؤوس املسائل الزخمشري ،37ص2د.ط، ج املبسوط انظر: السرخسي

 . 110ص1، ج1 ، طتبيني احلقائق زيلعي، ال285ص1ج وفتح القدير(

نصاري اْلبَـْغَداِدّي اْلَفِقيه احْلََنِفّي َصاحب براهيم بن حبيب بن ُخنَـْيس بن سعد بن جتة األإيـَْعُقوب بن  يمام القاضاإل أ ب و ي وس ف( 2) 
، طد:  ،هدية العارفنيبغدادي ال مصار.اْخِتاَلف األ :هـ صنف من اْلكتب 182َوتوىف سنة  113ىب حنيَفة ولد سنة أمام اإل
 .226ص 2ج
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م على أن املراد وجوب رعاية املعىن دون النظ (1) چڦ ڄڄ  ڦ ڦ ڦ چ: وحيمل قوله تعاىل
 . شكالاإلفال يرد  ،بدليل الح له

وقد تكلم ابلفارسية يف الصالة بكلمة أو أكثر غري  ،يتهم بشيء من البدع يمن الفمث اخلالف 
 لة وال حمتملة للمعاين.ؤو م

 (2)چ ىئ ىئ چ :قوله تعاىلمكان أبن قرأ  اختالل   ةحيتمل نظم القرآن زايد ومل :وزاد بعضهم

 أما لو قرأ تفسري القرآن فال جيوز ابالتفاق. ،َسزَاء   (3) چ ٿ ٿ ٿ چأو مكان  ،امعيشة تنك  
جرى على لسانه من  إذااخلالف فيما ن أ (4) أيب بكر حممد بن الفضل رمحه هللامام اإلوعن 

 ، واجملنون يداوى والزنديق يقتل.(5) ا أو زنديق  أما من تعمد ذلك فيكون جمنوان   ،غري قصد
ا قريبة من العربية يف الفصاحة. فأما القرآن بغريها فال جيوز ألهن ؛اخلالف يف الفارسية :وقيل
 ابالتفاق.

                                      
 .20سورة املزمل جزء من آية:( 1) 
  .12٤سورة طه جزء من آية: ( 2) 
 .38سورة املائدة جزء من آية: ( 3) 
أيب  اْلَفَوائِد يف اْلِفْقه. :َومَثَاِننَي وثالمثائة. من تصانيفه ه إحدى381حُمََمد بن اْلفضل أَبُو بكر احْلََنِفّي اْلُمَتوىَف سنة  اْلك م ار ي  ( ٤) 

حاجي خليفة، كشف ، 129ص11ج طمعجم املؤلفني، د. كحالة 108 ص2ج ،ط :داملضية، اجلواهر يف  لقرشياالوفاء 
 .52ص2د: ط، ج هدية العارفني،، البغداي 129٤ص2د.ط، ج الظنون

 الذين اعتنقوا اآلراء الفلسفية مطلق ا. أهنا كانت تطلق يف ابدئ األمر على  -1كلمة الزنديق تطلق على معان  عدة:   5
 يطلق ابن الندمي الزنديق على أتباع ماين بصفة خاصة. -2
 وأطلقت على كل من أسَر الكفر وأظهر اإلسالم، وهنا الفرق بني املنافق والزنديق مشكل جد ا فكيف منيز بينهما؟ -3
 التهتك واالستهتار والفجور مع تبجح يف القول.وأطلقت على من يتظاهر ابلظرف، ويسرق يف العبث واجملون و  -٤
 .270ص12، ج1، ط ح البخارييفتح الباري شرح صحانظر: ابن حجر العسقالين  

= 
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ذكره فخر  ،عنه (1)، رجوع أيب حنيفة رمحه هللا إىل قول العامة، رواه نوح بن أيب مرمي حَ صوقد 
 وعامة احملققني (3)أيب زيدمام اإليف شرحه يف كتاب الصالة، وهو اختيار القاضي  (2) رمحه هللا اإلسالم

 .٤).وعليه الفتوى
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
نُوح ْبن الدكن، قال يف ترمجته  -حيدر آابد  : دائرة املعارف العثمانية،، ط111ص 8، د.ط، جالتاريخ الكبريالبخاري يف  (1) 

 فقال:، وقد حكى قبل ذلك قول ابن املبارك لوكيع عند ترمجته ملعلى ِهُب احلديِث ِجد ا.اَمرو. ذي قاض َأيب َمرمَي، أَبو ِعصَمة
" قلُت يعين به معلى 396ص7معلى، جبن املبارك لوكيع عندان شيخ وهو أبو عصمة نوح بن أيب مرمي يضع كما يضع اقال 

ن أاب حنيفة رجع عن قوله، وقد أشار الشارح بثبوت هذ بن هالل الكويف، فإذا كان الراوي ضعيف ا كيف يعول على قوله أب
القول عند أيب حنيفة، وهو جواز القراءة يف الصالة ابلفارسية وإن كان قوال  غري صحيح عند تعبريه بقوله: أي املختار أن مذهبه 

 مثل مذهب العامة.
خر اإلسالم، شيخ احلنفية، عامل ما وراء النهر، وفاته بو احلسن علي بن حممد بن احلسني بن عبد الكرمي احلنفي، فأ ،البزدوي( 2) 

 .118ص 1د. ط، ج :املضيئةالقرشي اجلواهر  ،602ص18، د: ط، جالنبالءسري أعالم  الذهيب هـ.٤82سنة 
د:  األعالميف لزركلي ا دلة."له أتسيس النظر وتقومي األ ه(،٤30احلنفي )ت سنة هللا بن عمر مام أيب زيد عبيداإلالدبوسي ( 3) 

 .106ص٤ط، ج
 ( أي إن املذهب املعتمد عند احلنفية اآلن عدم جواز قراءة شيء من القرآن ابلفارسية.٤)
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 أقسام القرآن الكرمي
 وما يتعلق به من الوجوه أربعة:

 .األول: وجوه النظم
 .الثاين: يف وجوه البيان

 .الثالث: يف وجوه استعمال النظم
 .الرابع: يف معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم
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 أقسام النظم واملعىن يف القرآن الكرمي

 (حكام الشرع أربعة:أم النظم واملعىن فيما يرجع إىل معرفة وأقسا)

نظم القرآن  أي ،ا للنظم واملعىنإىل آخره، ملا كان القرآن امس   ..وأما أقسام النظم واملعىن قوله
شرع يف بيان أقسامه  ،الثابتة ابلقرآن توقفت على معرفته يرجع إىل معرفة أحكام الشرع ومعناه فيما

ز احرتُ و  ،ربعةأنظم القرآن ومعناه فيما يرجع إىل معرفة أحكام الشرع  أيالنظم واملعىن  وأما أقسام :فقال
عميق ال ينقضي  ا مل حيصل به معرفة األحكام من القصص واألمثال واحلكم وغريها، إذ هو حبر  به عمَ 

 غرائبه.عجائبه وال ينتهي 
 الشرع، فإن وجوب اعتقاد حكامأمن القرآن مما ال يتعلق به حكم من  يءش ليس :وال يقال

وجواز الصالة وحرمة القراءة على اجلنب واحلائض من أحكام الشرع، وهي متعلقة جبميع عبارات احلقيقة 
تعلقت ابجلميع لكن مل تثبت معرفتها ن إو ألان نقول هذه األحكام  ؛االحرتازهذا  القرآن. فكيف يصح

 االحرتاز.هذا  صحبل ثبتت ببعض النصوص من الكتاب والسنة في ؛ابجلميع
املقابلة  وانضمام األربعة (1)أقسام  كل قسم على أربعة    ابعتبار انقسامقسام األن مجيع أواعلم 

 .(2) وجوهاا وقد ذكر الشارحون يف احنصار هذه األقسام للقسم الثاين إليها صار عشرين قسم  
                                      

 .52ص1ج، 1ط:التوضيح، شرح التلويح على لتفتازاين اانظر ( 1) 
 ( منها: األول: يف وجوه النظم، وهي أربعة: 2)
 املؤول.  -٤املشرتك  -3العام  -2اخلاص  -1

 أربعة أيض ا:وهي ، وه البيان بذلك النظممث يف وجالثاين: 
 احملكم. -٤املفسر  -3النص  -2الظاهر  -1

 مث األربعة اليت تقابلها، وهي: 
 املتشابه.  -٤اجململ  -3املشكل  -2اخلفي  -1

 الثالث: مث يف وجوه استعمال ذلك النظم، وهي أربعة أيض ا:
 الكناية. -٤الصريح  -3اجملاز  -2احلقيقة  -1

 : مث يف معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم، وهي أربعة أيض ا: الرابع
 واقتضائه. -٤وِداللته  -3وإشارته.  -2االستدالل بعبارة النص  -1

 مث كل واحد منها ينقسم أربعة أقسام: 
= 
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ا إىل نفس النظم جع  من أن يكون را وخيلوأحسنها ما أذكره، وهو أن املفهوم من الكالم ال 
ا إىل تصرف املتكلم أو إما أن يكون راجع   وخيلوالثاين ال  ،هو القسم األول :فاألول ؛فقط أو إىل غريه

ىل إ وهو القسم الثاين ،إلقاء معىن إىل السامع أي إما أن يكون تصرفه تصرف بيان :واألول ،إىل غريه
يف الكالم ال يكون إال  التصرف :يقال أو ،بعهو القسم الرا :والثاين ،غري ذلك وهو القسم الثالث

ن يكون يف اللفظ أو املعىن، أخيلو من  فإن كان من جهة املتكلم فال ،ال اثلثذ إ ؛و للسامعأللمتكلم 
 ،هو القسم األول :فاألول ،ذ ال اثلثإ ؛إما أن يكون حبسب الوضع أو حبسب االستعمال :واألول
 .هو القسم الثالث :والثاين

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                      

 معرفة معناه لغة.  -1
 مرفة معناه شرع ا. -2 
 ومعرفة أحكامها الثابتة هبا. -3
 ارض أن أيها أوىل؟ومعرفة ترتيبها عند التع -٤

 فبلغت مثانني، وكذلك الستة تنقسم على هذه األقسام.
 .٤٤ص1هكذا قسمه السغناقي يف الوايف، د.ط، ج

= 
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 القسم األول: وجوه النظم
 (والعام، واملشرتك، واملؤول (1)وجوه النظم صيغة ولغة: وهي أربعة: اخلاص)

مث القسم . كان من جهة السامع فهو القسم الرابعن  إو وإن كان يف املعىن هو القسم الثاين 
ريق الشمول أو أكثر بط ،مدلول واحد وهو اخلاص ىعلوهو نفس النظم ال خيلو من أن يدل  ،األول

 .وهو املؤولأو بطريق البدل من غري ترجيح البعض على البعض وهو املشرتك، أو مع ترجحه  ،وهو العام
ا من املفسر كما قيد البعض فقال من غري ترجيح ح ابلدليل الظين احرتاز  وال يفيد تقييد الرتج

 يف قسم ر يبقى حينئذ داخال  ألن املفس ؛حه وهو املؤولأو مع ترج ،وهو املشرتك (2) البعض بدليل ظين
ويف املفسر  ،غريهألنه إمنا يثبت فيما بقي فيه احتمال  ؛ح املفسربل األوىل ترك التقييد ومنع ترج املشرتك

 فال يدخل فيما حنن فيه. ،بطل جانب املرجوح ابلكلية حىت صار مثل اخلاص، بل أقوى

                                      
ويف االصطالح  يف اللغة: وصف خص الشيء خيص، وخص الشيء بكذا خيصه به، فالشيء خاص مبن خص به. اخلاص(  (1

البحر احمليط  الزركشي: ،خمصوصة ةل على مسمى واحد وما دل على كثر اخلاص: اللفظ الداعرفه العلماء بتعريفات عدة منها: 
قد يطلق ابعتبارين، األول: وهو اللفظ الواحد الذي ال " فقال: اخلاصوعرف اآلمدي  32٤ص3ج 1ط .يف أصول الفقه

ته ابلنسبة إىل ما هو الثاين: ما خصوصيابعتبارين:  يصلح مدلوله الشرتاك كثريين فيه كأمساء األعالم من زيد وعمرو وحنوه،
 .197ص2د.ط، ج اإلحكام يف أصول األحكام، اهـ، أعم منه وحده

. العام لفظ يستغرق مجيع ما يصلح له بوضع واحد :بقولهإلهباج يف شرح املنهاج االعام له تعريفات: منها ما عرفه السبكي يف 
 .90ص2د.ط، ج

 .5ص٤، ج1ط البحر احمليط يف أصول الفقه ".له من غري حصر اللفظ املستغرق جلميع ما يصلحوقال الزركشي: "العام هو 
 تقومي األدلة يف أصول الفقه قاله: أبو زيد الدبوسي يف  ما اشرتك فيه مجع من األسامي أو املعاين من غري انتظام: واملشرتك
    9٤ص1،ج1،ط

ن مل يرتجح البعض بدليل ظين ألن إدق على املفسر ا ألن الصا كان ذلك مفسر  ن الدليل املرجح إذا كان قطعي  إ)م( ف نسخةيف ( 2) 
 .اهـ ،حمالة غري مرتجح بدليل ظين ترجحه قطعي فيكون ال

= 
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 (1) حخل يف عدم الرتجاح دالرتج نه وإن خرج هبذا الطريق منأل ؛اوهذا غري مفيد أيض   :قلت

 .(2)ا أبنه مشرتك نه مشرتك فيسري املفسر حمكوم  حكم عليه أب فقد
من أن يكون ظاهر املراد  وخيل ال :املتكلمإىل بيان  (3)ا وهو أن يكون راجع   ،والقسم الثاين
 به فان مقروان   وإن كان ، بقصد املتكلم فهو الظاهرإن مل يكن مقروان   :األولو للسامع، أو مل يكن. 
  يقبل فهو احملكم.مل نإو  ،قبل النسخ فهو املفسرن إفل فهو النص، وإال يوالتأو  (4)احتمل التخصيص

هو  :و لنفس الصيغة، فاألولأن كان عدم ظهوره لغري الصيغة إما أف :إن مل يكن ظاهر املراد
ا فيه فهو اجململ ن البيان مرجو  ن كاإمل يكن ف مكن دركه ابلتأمل فهو املشكل. وإنأن إوالثاين  ،اخلفي

 .ال فهو املتشابهإو 
 يف أن يكون اللفظ مستعمال   خيلو ال :إىل االستعمال ايكون راجع   وهو أن ،الثالث والقسم

ن كان ظاهر املراد بسبب االستعمال فهو إ د منهماحال وهو جماز. وكل وا أو ،موضوعه وهو احلقيقة
 .ةال فهو الكنايإو  ،الصريح

 احلكم ابلنظم أو بغريه.ثبات إن يستدل يف أمن  وخيلال  :قسم االستدالل( 5)وهو  ،الرابع والقسم 
ا ن كان مفهوم  إ :ن مل يكن فهو االشارة، والثاينإا فهو العبارة، و ن كان النظم مسوق  إ :ولواأل

 فهو اا لغة وال شرع  ن مل يكن مفهوم  إو . ا فهو االقتضاءن كان مفهوما شرع  إو  ،لغة فهو الداللة
عض بألن  ؛اعن مثل هذه التكلفات صفح   ،يعرضي أ ،التمسكات الفاسدة، ولكن األوىل أن يضرب

                                      
بل ينبغي أن يكون  ؛الكونه مشرتك   ولقائل أن يقول جمرد الدخول يف عدم الرتجح غري كاف   :لنسخة )م( امش اجلانيباهليف ( 1) 

 اخلاص وله مدلول نه مثال  ويف املفسر ليس كذلك كما حكم الشارح أب ،لمع عدم داللة النظم على أكثر بطريق البد ذلك
 .اهـ .كثرأواحد ال 

  .وكتب يف اهلامش يف نسخة )م( ،نسخة )ط( دون غريها نه مشرتك اثبت يفأب من كلمة قلت( 2) 
  .ط() ا سقط من نسخةراجع  كلمة (  3) 
  ط لذلك مل أثبته يف الشرح.)ط( فق نسخةموجودة يف  -يف العام ويف اخلاص-كلمة (  ٤) 
، املغين ، اخلبازي29-26ص1د.ط، جأصول البزدوي مع الكشف، ( انظر هذه التقسيم عند احلنفية يف عالء الدين البخاري 5)

 .25-21ص1د. ط، جكشف األسرار ، النسفي 1٤9،125، 93ص ،1ط
= 
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الذي هو حجة  (1) بل يتمسك به ابالستقراء التام ؛اتم يظهر ذلك أبدىن أتمل   هذه االحنصارات غريُ 
  بطه حجة قطعية.واالستقراء فيما ميكن ض ،. ألن الكتاب مما ميكن ضبطه يف هذه التقسيمات(2) اقطع  

ڳ  ڳ ڳچ  :بقوله عز وجل ،اا ومتشاهب  حمكم   ؛قيل قد جعل هللا تعاىل الكتاب قسمني إنف

 چ ائ ڻ ڻۀ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ
فمن أين وقعت هذه التقاسيم املعضلة  (3)

كشف عنه الغطاء ذا  إفأنه هو الصواب أول وهلة  يرتاءى يءكم من ش  :قلنا ؟املخالفة لظاهر الكتاب
 ؟ أن األقسام اليت ذكرها الشيخ هل هي موجودة يف الكتابالنظر أوال  نعم أفأن احلق غريه.  هرابلتأمل ظ

ه عليك النص فتأمل فيه هل بمث إذا اشت ،جدت فيه مل يكن بد من القبول إذ ليس اخلرب كاملعاينةوُ ذا إف
ڱ ڱ  چ عاىلألن قوله ت ؛نه ال يقتضي ذلكإ لعمرك ؟لقصر الكتاب على القسمني أو ال هو مقتض  

 معناه بعضه آايت حمكمات. چ ں

 ، تقديره ومنه آايت أخر{ ڱ } صفة حملذوف دل عليه الظاهر وهو { ڻ } :قوله
متشاهبات، فهذا يدل على أن بعضه حمكم، وبعضه متشابه، وال يدل على أن فيه غريمها إذ مل يوجد 

ت أخر جممالت الستقام القصر فيه شيء، أال ترى لو عطف عليه وآايت مفسرات، وآاي من طرق
ولو اقتضى الكالم القصر على القسمني مل يستقم العطف عليه كما لو قيل منه آايت حمكمات . ،املعىن
 على درجات الظهور واخلفاء.أألهنما يف  ؛خص القسمني ابلذكرا إمنو . متشاهبات والباقي

سيمات دون حقيقة األقسام إذ التق (وأقسام النظم واملعىن) :ن املراد من األقسام يف قولهأواعلم 
وقسم آخر يشمل على الظاهر والنص  ،ولؤ مل على اخلاص والعام واملشرتك واملتليس يف القرآن قسم يش

 ؛وقسم آخر سوى القسمني يشتمل على احلقيقة واجملاز والصريح والكناية ،وما يقابلها (4)واملفسر واحملكم
الظاهر والنص واملفسر ىل إمث مجيعه ينقسم  ،شرتك ابعتبار  بل مجيع القرآن ينقسم إىل اخلاص والعام وامل

                                      
  .التام سقطت يف نسخة )ط(( 1) 
 1٤0٤ ،1ط: ،املنهاجاإلهباج يف شرح السبكي  .لثبوته يف كلِّي على االستغراق يف جزئيّ   إثبات احلكم هو:واالستقراء التام ( 2) 

  .137ص3ج
 7سورة آل عمران جزء من آية: ( 3) 
 .٤ص3د.ط، ج ،اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي :انظر( ٤) 

= 
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مث تنقسم  إىل جمهورة ومهموسة جبهة   (2)آخر، كاحلروف تنقسم مجيعها وما يقابلها ابعتبار   (1)واحملكم
 ،مجيعها إىل شدة ورخوة جبهة أخرى، مث إىل مستعلية ومنخفضة مث إىل مطبقة ومنفتحة، على ما عرف

ا ا وظاهر  ا وعام  ا وحقيقة. وال جيوز أن يكون خاص  ا وظاهر  خاص  د حواكون لفظ فال جرم جيوز أن ي
 ا ابلنسبة إىل حكم واحد.وجماز   ا وحقيقة  وخفي  

واملراد  ؟أي ما طريقه ؟ما وجه هذا األمر :يقال ،األول يف وجوه النظم. وجه الشيء طريقه قوله 
اللفظ املوضوع للمعىن مقدم على التصرف يف املعىن  ألن التصرف يف ؛األقسام، وقدم النظم :من الوجوه

 ،لكل لفظ معىن لغوي :قيل، ا. وكذا قدم املفرد على املركب هلذا املعىن صيغة ولغةا فتقدم وضع  طبع  
أي حركاته وسكناته وترتيب  ،ومعىن صيغي وهو ما يفهم من هيئته ،وهو ما يفهم من مادة تركيبه

غ الذي يدل على التصرف يف اهليئة ال يف املادة. فاملفهوم من حروف ألن الصيغة اسم من الصو  ؛حروفه
ضرب االستعمال آلة التأديب يف حمل قابل له. ومن هيئة وقوع ذلك الفعل يف الزمان املاضي وتوحد 

 .وتذكريه وغري ذلكليه إاملسند 
األلفاظ أن األول يف بعض ال إين عليه كفتح ويضرب وهلذا اختلف كل املعىن ابختالف ما بُ 

 كر  فإن املفهوم من حروفه ذَ  مثال   كما يف رجل  ،خيتص اهليئة مبادة فال تدل على املعىن يف غري تلك املادة
وال يدل ، ا غري مصغر وواحد غري مجع وغري ذلكومن هيئته كونه مكرب   ،من بين آدم جاوز حد البلوغ

حنن فيه داللة  مث فيما ،وهي احلروف ويف بعضها كالمها يدل على معىن واحد ،هذه اهليئة يف أسد ومنر
 على اهليكل املعروف وداللة هيئته على توحده وكونه اخلاص داللة حروف أسد مثال   اللغة والصيغة يف

 .ا وغري ذلكمكرب  
وال خيرج اخلاص عن اخلصوص ابلتعرض ملثل هذه العوارض فافهم. ويف العام داللة حروف ُأسد 

 .ره وعمومهوداللة هيئته على تكث ،على ذلك

                                      
 .179ص1د: ط، ج التحرير، ، تيسريابدشاهأمري  انظر( 1) 
 .9ص1ج ،طد:  ،ربية شرح املقدمة اجلزريةرب ال سامل فتحانظر ( 2) 
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ولكن الظاهر أهنما  ،على التوحد وداللة اهليئة ،على احليض أو الطهر ءِ رْ ويف املشرتك داللة حروف القُ 
واملقصود تقسيم اللفظ ابعتبار معناه يف نفس األمر ال ابعتبار املتكلم والسامع، فإن  ،ههنا مبعىن واحد

  (1)يق هبذا الفن.املشايخ قلما يلتفتون إىل مثل هذه التكلفات اليت ال تل
 اصاخل

 (وكل اسم وضع ملسمى معلوم على االنفراد )هو كل لفظ وضع ملعىن معلوم على االنفراد،
(2). 

ا يف اصطالح كان مستنكر  ن  إو اخلاص هو: كل لفظ وضع لكذا ذكر كلمة كل يف التعريف 
 .(3)حاطة األفراد، والتعريف للحقيقة ال لألفرادألهنا إل ؛هل املنطقأ

فراد احملدود لوجود احلقيقة فيه، فإنك أكان من شرط احلد أن يستقيم على كل فرد من وهلذا  
نسان اإلحيوان انطق، يصدق هذا احلد على كل فرد من أفراد االنسان، فلو قلت نسان اإلإذا قلت 

فتوا فإنه ليس كل حيوان انطق إال أن املشايخ مل يلت ،على زيد مثال  طالقه إكل حيوان انطق. ال يستقيم 
وذكروا تعريفات يف تصانيفهم يوقف هبا على املراد ومعىن اللفظ كما هو  ،إىل اصطالحاهتم يف احلدود

 (4)ا عما ال يعنيهم حلصول مرامهم دوهنا. ا منهم للتكلف، واحرتاز  الالئق ابلفقه ترك  
غري خرج  (وضع ملعىن) :فبقوله ،تناول األلفاظ املوضوعة للمعاين وغريها (كل لفظ): قوله
 ألنه موضوع ملعنيني أو أكثر. ؛اوحصل االحرتاز عن املشرتك أيض   ،املوضوعات

                                      
واملقصود تقسيم النظم ابعتبار معناه يف نفس األمر ال  حيث قال: 26ص 1، جكشف األسرار( وقد أورد هذه األسطر يف 1)

د يرى الشيخ عب. ذه التكلفات اليت ال تليق هبذا الفنه ا من أن يلتفت إىل مثلفالشيخ أجل قدر   ،ابعتبار املتكلم والسامع
العزيز أن هذه التقسيمات تكلف ا ودون فائدة، ويعرتض على األخسيكيت إليراده هذه التكلفات، كما عربه يف الكشف ويف 

 التحقيق هنا أيض ا.
 ( ومبثل هذا قال السمرقندي يف تعريفه للخاص أبنه: "عبارة عن اللفظ الذي أريد به الواحد مبين ا كان أو مبهما". 2) 

 . 27ص1، د.ط، ج ، كشف األسرارالنسفي ،30ص1د.ط، ج، كشف األسرار، ، البخاري298،ص1طغين، امل انظر: اخلبازي
وهلذا صرح يف كثري  ،فرادلأل وإمنا هي ،نقول املقصود هبا يف التسمية على وجه يؤخذ التعريف منه وأ :اشية نسخة )م(حيف ( 3) 

  .اهـ من األلفاظ أبنه اسم للكل.
 . 201ص2، ج20 ط، شرح ابن عقيل ،256د. ط، ص ،الذهبشذور  شرحانظر: ابن هشام 

اإلحكام  آلمديا ،12٤ص 1د. ط، ج ،السرخسي أصول ،٤176ص8ج ،طد.  ،التحبري شرح التحريرملرداوي ا انظر (٤) 
 .65ص د.ط،، شرح ابن مالك على املنار 298، ص1ط ،امليزان السمرقندي ،217 ص2ج ،1: طاألحكام، يف أصول 
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 .خرج اجململ فإنه وضع ملعىن ولكنه غري معلوم للسامع (معلوم) :وبقوله
 :إذ املراد من قوله، خرج العام فإنه وضع ملعىن واحد معلوم شامل لألفراد (على االنفراد) :وبقوله

واحد مع قطع النظر عن أن يكون له يف نه إا وال ملعىن واحد من حيث ظ متن  كون اللف  (على االنفراد)
 . يكنمل فراد أوأاخلارج 

مجال واإلالقسم ابلنظر إىل أصل الوضع هذا  ألن ؛وال حاجة إىل االحرتاز عن اجململ يف احلقيقة
ولكنه احرتاز رج عن هذه األقسام خيفاجململ يف أصل وضعه ال  ،يف الكالم ليس أبصل بل ابلعوارض

 إىل الظاهر. (1)اعنه نظر  

ألن ما يدل على املشخص املعني وهو  ؛منا ذكر االسم ههنا دون اللفظإ (وكل اسم) :قوله
ألن الداللة على املعىن  ؛األول (3) ا خبالف االسمههنا ال يكون إال امس   (2) املراد من املسمى املعلوم

 ا. حتصل ابألفعال واحلروف أيض  
ألنه ابلنسبة إىل كل واحد  ؛هنا احرتاز عن املشرتك بني املشخصات (ى االنفرادعل) :وقوله

 اسم وضع ملسمى معلوم لكن ال على االنفراد.
ن كان مدلول اللفظ يدخل يف التعريف املشخصات إ (وضع ملعىن) :مث املراد ابملعىن يف قوله

ويكون أفراد  ،(4) اجلنس والنوع والعنيناوال  ا متألهنا معاين األلفاظ املوضوعة هلا فيكون احلد اتم   ؛أيضا
نواع أ خبالف غريه من إذ ال شركة يف مفهومه أصال   ؛خصوص العني ابلذكر لقوة املغايرة بينه وبني غريه

 حت خت مت ىت مب ىب يب جت چوهذا كتخصيص أوىل العلم ابلذكر يف قوله تعاىل: ، اخلصوص

ت القوي بينهم وبني عامة املؤمنني يف الدرجة للتفاو  ا"آمنو الذين " :بعد دخوهلم يف قوله (5)چ يت

                                      
  .ام( سقط كلمة: نظر  يف نسخة )( 1) 
  .ههنا كلمة:يف نسخة )ط( سقط  ( 2) 
 .يف نسخة )م( القسم بدل االسم( 3) 
 .العني: زيد ،النوع: الرجل إنسان،يف نسخة )م( بني السطر مكتوب األمثلة اجلنس: ( ٤) 
  .11 سورة اجملادلة جزء من آية:( 5) 
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 ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻچ  :وكتخصيص جربيل ومكائيل يف قوله تعاىل ،والشرف

 .(2)لجلقوة منزلتهما وشرفهما عند هللا عز و  ؛يف عموم املالئكة بعد دخوهلما (1)چ ۀ
تباري واحلقيقي، ال ا لقسمي اخلاص االعوإن كان املراد منه ما هو كالعلم واجلهل فيكون هذا تعريف  

 تعريف اخلاص من حيث هو خاص. 
ا كالرجل واملرأة، والغرض من حتديد وتفسريه الشامل للقسمني ما ذكره أبو اليسر: اخلاص ما يتناول فرد  

خبالف العموم فإنه  ،إىل أن اخلصوص جيري يف املعاين واملسمياتاإلشارة  على حدة هو كل قسم حبد  
؛أو  . وهلذا ذكر يف حد املشرتك ما فيه معان  املسميات إال يف ال جيري إىل أن إشارة ليكون  أسام 

 .االشرتاك جيري يف القسمني كاخلصوص خبالف العموم
ألن معنامها يف احلاصل: اخلاص لفظ وضع ملعىن معلوم أو  ؛اا واحد  أن يكون الكل تعريف  أيض ا  وجيوز

وهو االحرتاز من العام واملشرتك من  ،بارة لغرضإال أنه بسط يف الع (3)ملسمى معلوم على االنفراد، 
 ا. املشخصات مجيع  

مل حيصل هذا  يف العبارة طمل يبس ولو- ا عن شيء آخرابلنسبة إىل كل لفظ احرتاز   (على االنفراد) :قوله
  .-لغرض
 العام

ت ظ م  )العام: كل لفظ   ا أو معىن(ا من املسميات لفظ  مجع   يـ نـْ
واملراد ابللفظ هو املوضوع بقرينة مورد التقييم  .(٤) (ا من املسمياتينتظم مجع  العام: هو كل لفظ ): قوله

يشمل معنيني بل  النه إفأي يشمل حصل االحرتاز عن املشرتك  (ينتظم) :وهو عام كما قلنا. وبقوله
 حيتمل كل واحد على السواء. 

                                      
  .98 سورة البقرة آية:( 1) 
 .مل يبسط يف العبارة ىل قوله: ولوإ ن كان املرادإو  :هيف نسخة )م( من قول( 2) 
 ، تقومي93ص 1طاملغين  خلبازيا، 79ص1د.ط، ج كشف األسرار، البخاري 300، ص1ط امليزان لسمرقندياانظر:  (3)

على التلويح  تفتازاينال، 20ص1د.ط، جيف أصوله  ، السرخسي13د. ط، ص يف أصوله ي، الشاش9٤ص، 1: ط األدلة
 . ٤5ص1د.ط، ج مرآة األصول ، املال خسرو،62ص1ج  ،1ط التوضيح

: "واحلد الصحيح للعام على مذهب من شرط اجلمع دون االستيعاب أن يقال: هو اللفظ املشتمل على أفراد النسفيوقال  (٤)
 متساوية يف قبول املعىن اخلاص الذي وضع له اللفظ حبروفه لغة."

 لفظ املستغرق ألفراد  متساوية يف قبول املعىن اخلاص الذي وضع له اللفظ حبروفه لغة.وعلى قول من شرط االستيعاب، العام هو ال
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مساء األعداد يف اخلصوص، أائر بل هي مثل س ؛فإهنا ليست بعامة ،احرتاز عن التثنية (امجع  ) :وبقوله
أصحاب  وأكثروعن االستغراق فإنه عند أكثر مشايخ دايران ليس بشرط للعموم، وعند مشايخ العراق 

 هو شرط.صوليني األالشافعي وغريه من 
واحد، فاالستغراق  (1)وضع وحد العام عندهم: هو اللفظ املستغرق جلميع ما يصلح له حبسب 

وتظهر فائدة االختالف يف العام الذي خص منه البعض، فعندهم  ،اع عندانهو الشرط عندهم واالجتم
 ا. وعندان جيوز لبقاء العموم ابعتبار بقاء اجلمعية.ال جيوز التمسك بعمومه ألنه مل يبق عام  

 ،ن مشاخيناعند املتأخرين م فإن العموم ال جيري يف املعاين ،احرتاز عن املعاين (من املسميات)وبقوله:  
 .(2) األسرار كشفعرف حتقيقه يف   وقد

ألن النكرة املنفية وحنوها عام كما نص عليه يف هذا الكتاب  ؛وال يقال احلد املذكور ليس جبامع
بل  ،من املسميات ذ هي ليست بلفظ موضوع النتظام مجع  إ ؛ومل يتناوهلا هذا احلد ،وسائر الكتب

 ،وعمومها جمازي لصدق حد اجملاز عليه ،قائقاحلدود لبيان احل :ألان نقول ؛عمومها ضروري كما عرف
به غري ما وضع له، لعالقة بني احمللني إذ الرجل وضع  ريدألفظ ، ما رأيت رجال   : يف قولهرجال  ن إف

رأيت  :ابألسد الشجاع يف قولك هنا بقرينة النفي كما أريد به غري موضوعه، وهو العموم ريدأللفرد 
 . قة بينهمايرمي بقرينة الرمي للعال ،اأسد  

                                      
 .ط( سقط كلمة وضع) يف نسخة( 1) 
 العام لغة: الشامل، والعموم: الشمول، يقال: مطر عام أي شامل لألمكنة، وخرب عام أي شامل جلميع البالد. ( 2) 

  ، منها على سبيل املثال:عدة   عريفات  ذكر العلماء للعام توأما يف االصطالح: فقد 
 . 125ص1ج ،طه، د.يف أصول السرخسي معىن.ا أو ا من األمساء لفظ  : هو كل لفظ ينتظم مجع  العام - 1
 .50ص 1د.ط، جابب تعريف العام  الناظر،روضة  ابن قدامة ،يستغرق مجيع ما يصلح له بوضع واحد العام لفظ -2
ا. وأنكر عليه احلنفية فقال القاضي أيب زيد  -شرتط االستغراقوهو ممن ال ي- وعرفه اجلصاص -3 أبنه: ما عم شيئني فصاعد 

 الدبوس: "وكان هذا من غلطاته يف العبارة دون املذهب" ألنه ال عموم للمعاين عندهم. 
، ابن 1398د.ط، ج ، مجع اجلوامع، ابن السبكي203ص1، ج1ط املعتمدانظر للمزيد يف تعريف العام: أيب حسني البصري 

، الشاشي 112، ص1ط إرشاد الفحول ، الشوكاين،22٤ص ،1 ط:، املستصفى ، الغزايل363ص1د.ط، ج اإلحكام حزم
التلويح ، التفتازاين 255ص1ج ،1مسلم الثبوت طلسهالوي ا، 99، ص1ط املغين، ، اخلبازي17د.ط، صيف أصوله 

، 202ص1د.ط ج ، الوصول إىل األصولبن برهان، ا62، د.ط، صالتحرير ، ابن اهلمام57ص1، ج1، طعلى التوضيح
 .107ص2، ج1، طبيان املختصر األصفهاين
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 إذ كان كذلك ال مينع عدم دخوهلا (1)على جمازيته يف شرح أصول الفقه البن احلاجب وقد ُنصَ 
ألن احلد املذكور  ؛ان عمومها حقيقي ال يقدح ذلك يف صحة احلد أيض  أن سلمنا إ على أان يف احلد

نكرة املنفية مل يثبت ابلصيغة بل وعموم ال ،ولغة بداللة مورد التقسيم ال ملطلق العام (2)لبيان العام صيغة
مل يشرتط الوضع يف الفظ أبن  ولو فيكون صحيحا ،الصيغي واحلد املذكور جامع مانع للعام، ابلضرورة

ا من هي لفظ ينظم مجع   إذ ؛ هلالكان احلد متناوال   التقسيمومل يلتفت إىل مورد طالقه إجري على أ
 .(3)كما هو مانع   ن احلد جامعأفتبني ما ذكران  ،املسميات معىن

ا من ينتظم مجع   :فإنه قد ِت بقوله ،تفسري لالنتظام ال تقسيم يف احلد (معىنا أو لفظ  ) :وقوله
 . هباماإلكان يقتضي سبق ن  إو والتفسري  ،املسميات

ومثله كثري يف  ، يف حصول املقصود ال يعبأ بهنه إذا مل يوجب خلال  أل ؛واحلد مما حيرتز فيه عنه
 ،ا أن تدل صيغته على الشمول كصيغ اجلموع مثل زيدون ورجالواملراد من االنتظام لفظ   ،كالم السلف

 ،وحنوها "من وما والقوم والرهطـ"ومن االنتظام معىن أن يكون الشمول ابعتبار املعىن دون الصيغة ك
  .اخلصوص صيغها صيغ فإهنا عامة من حيث املعىن لتناوهلا مجعا من املسميات وان كان

 امحكم الع

                                      
 .65ص3ج( 1) 
 ( قال حمقق الوايف: "اختلف العلماء يف صيغ العموم، وحكمه، وذكر أقوال العلماء ومذهبهم:2)
 راجح من أقوال العلماء.األول: أن العموم له صيغ موضوعة له، هي حقيقة فيه، وهو املشهور من مذهب الفقهاء، وال 

 الثاين: أن العموم ال صيغة له، وينسب إىل األشاعرة.
الثالث: الوقف مطلق ا، وهو مذهب أيب احلسن األشعري وابن الراوندي، والربغوث من املعتزلة والقاضي الباقالين واآلذري وحممد بن 

 من احلنفية. شبيب، وهو قول عامة املرجئة واملعتزلة، وبه قال أبو سعيد الربدعي 
الرابع: القول أبخص اخلصوص، وفيما وراء ذلك احلكم ابلوقف حىت يتبني املراد من الدليل، وهو قول أيب هاشم، وأيب علي اجلبائي 

 واآلمدي، وبه أخذ أبو عبد هللا الثلجي من احلنفية وابن النتاب من املالكية. 
 والنواهي، وهو مذهب الغزايل، وحكي عن أيب احلسن الكرخي".اخلامس: الوقف يف األخبار واعتقاد العموم يف األوامر 

، 19٤ص1، ج1طاملعتمد،  ، أيب حسني البصري168-16٤ص1د. ط، جكشف األسرار   النسفي انظر: األقوال واألدلة يف:
، 308ص1، ج2ط  شرح اللمع ، الشريازي،132، د.ط، ص، إحكام الفصول، الباجي96ص، 1ط تقومي األدلةالدبوسي 

، 1ط اجلوامعتشنيف املسامع جبمع ، الزركشي 225ص ،1: ط، املستصفى ، الغزايل57ص2، ج1ط، اإلحكام ياآلمد
 .21-17ص3، ج1ط البحر احمليط ، الزركشي٤31ص1ج

 .امش األيسر من جهة األعلىاهلوكتب على  ،كما هو مانع:إىل قوله ... وال يقال :يف نسخة )م( سقط من قوله( 3)
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ا املذهب عندان، خالف   يتناوله، وهو فيما كاخلاص  اويقين   اقطع   تناوله فيما احلكم يوجب أنه: وحكمه)
 .يف البيع(( 1)معلوم أو جمهول، كآية الراب إال إذا حلقه خصوص   ،للشافعي رمحه هللا

تناوله  فيما ،أي يثبته ،أنه يوجب احلكم ،وهو األثر الثابت به ،أي حكم العام (وحكمه) :قوله
 .وثبت يف ذاته من غري شكّ   ،رادة التخصيص عنهإالغري و إرادة  على وجه انقطعأي يتميز  ،اويقين   اقطع  

 . ومتعد   الزم   ،امن يقن األمر يقين   ،يل  عِ فَ  ،واليقني: العلم وزوال الشك
 ختصار. ا لالاص روم  خلبقوله كا اخلاصوأشار إىل حكم  ،امث الشيخ بني حكم العام قصد  

ص منه وال خالف بني اجلمهور أن موجب اخلاص قطعي، واختلف يف موجب العام الذي مل خيُ 
 فعيوهو مذهب الشا، فعند اجلمهور من الفقهاء واملتكلمني من أرابب العلوم موجبه ليس بقطعي يءش

 كأيب وعند عامة مشاخينا العراقيني .ومجاعة من مشاخينا (3)وإليه ذهب الشيخ أبو منصور املاتريدي (2)

                                      

 جه ين ىن خنمن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ    ( وهي قوله تعاىل:1)

 .٢٧٥ابلقرة:  َّٰذ يي ىي مي خي جيحي يه ىه مه

 يف داللة العام على األفراد قوالن للعلماء:( 2) 
األول: إن داللة العام على كل فرد من أفراده ظنية، لذلك جاز أتكيد صيغ العموم، وختصيصه خبرب الواحد والقياس ابتداء، وإن 

وغري ذلك: وهذا قول مجهور العلماء من املالكية والشافعية واحلنابلة، وهو مذهب مشايخ مسرقند اخلاص مقدم على العام، 
 ورئيسهم الشيخ أيب منصور املاتريدي.

الثاين: إن العام يوجب احلكم بعمومه قطع ا وإحاطة مبنزلة اخلاص، أمر ا أو هني ا أو خرب ا، ولذلك وجب اعتقاد عمومه والعمل به قبل 
املخصص، وإن العام املتأخر ينسخ اخلاص املتقدم، وجيوز ختصيصه خبرب الواحد والقياس ابتداء ، وهذا قول احلنفية البحث عن 
 ومن وافقهم. 

، 291ص1، د.ط، جأصول البزدوي مع الكشف عالء الدين البخاري ،38 ص٤ج  ،1: طاحمليط البحر  لزركشياانظر:  
، ابن 279ص1ط امليزان، ، السمرقندي160د.ط، ص الفصول ، الباجي، أحكام291ص1د.ط، جأصول السرخسي 

 (.71ص )1ج ، الوايف، السغناقي16٤ص1د.ط، ج كشف األسرار  ، النسفي11٤ص3، ج1الكوكب املنري، ط  النجار
 333الفقه )( يف أصول مآخذ الشرائعحممد بن حممد بن حممود، أبو منصور: من أئمة علماء الكالم. له كتاب ) املاتريدي( 3) 

، 1ط التبيني . اإلتقاين٤5ص د.طشرح النسفي على املنتخب ، 19 ص 7، ج15ط:ألعالم لزركلي اوانظر ام(  9٤٤هـ 
 .176ص 1ج
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كموجب اخلاص واتبعهم يف ذلك القاضي   وغريمها موجبه قطعي (1)اجلصاص بكر احلسن الكرخي وأيب
 (2)أيب زيد وعامة املتأخرين منهم الشيخ املصنف.مام اإل

ابلقياس وخرب الواحد ابتداء، عند الفريق  (3)ومثرة اخلالف تظهر يف وجوب اعتقاد العموم وختصيصه 
وال  االعتقاد جيب :وعند الفريق الثاين، هبما (٤) قد العموم فيه وجيوز ختصيصهال جيب أن يعت :األول

 جيوز ختصيصه هبما. 
ألنه عبارة عن قطع  ؛اليقني والقطع ال يثبت مع االحتمالن أب ومتسك من قال إنه ليس بقطعي

أن يثبت ابلدليل  الإألنه ال يرد إال فيما حيتمله  ؛اخلصوص يف العام قائمرادة إمث احتمال . االحتمال
 .(6)چ چ چ چڇ ڃ ڃ ڃ چچ و (5)َّمن خن حن جن مم  ُّ  تعاىل أنه غري حمتمل للخصوص كقوله

وهذا  ،ا كالقياس وخرب الواحدا يف نفسه ال ميكن القول بثبوت موجبه قطع  ذا كان االحتمال اثبت  إو 
ألن  ؛د الشافعيا مع ذلك عنويثبت موجبه قطع   ،اجملاز قائم فيهإرادة  خبالف اخلاص فإن احتمال

أكثر وأقوى فيجوز أن  فيه االحتمالُ ن افكمع احتمال التخصيص ا يض  أيف العموم اثبت احتمال اجملاز 
 يؤثر يف رفع القطع واليقني. 

                                      
   .٤3تقدمت ترمجته هامش ص اجلصاص( 1) 
قطعي الداللة ( ونشأ من هذا اخلالف أن احلنفية ال جييزون ختصيص العام ابتداء يف أول مرة ابلقياس، وال خبرب الواحد؛ ألن العام 2)

عندهم والقياس وخرب الواحد ظين الداللة، والظين ال يعارض القطعي فيقدم القطعي. وأما عند مجهور الفقهاء واملتكلمني 
 والشافعي جيوز ختصيص العام هبما مطلقا؛ ألن كال  من العام والقياس وخرب الواحد ظين الداللة.

 .132ص1، جالسرخسي د. ط انظر السرخسي: أصول 
ـ  ،1ا ه، طيسلم التخصيص ابلقياس فهذا الزم هلم"  خبرب الواحد من ال التخصيصَ  مَ لَ "فقد سَ : املستصفىيف قال: الغزايل ( 3) 

 .126ص 2ج
( ختصيص العام وقع فيها خالف كبري بني العلماء؟، ومذهب احلنفية يف ذلك: أنه ال جيوز ختصيص عموم الكتاب والسنة املتواترة ٤)

والقياس ابتداء إال إذا حلقه خصوص من دليل قطعي مثله، أو خرب متأيد ابالستفاضة، أو مشتهر بني السلف، أو خبرب الواحد 
 إمجاع، أو دليل العقل.

 ، السرخسي29٤ص1د.ط، ج أصول البزدوي، 96، ص1، ط:تقومي األدلة، الدبوسي 155ص1، ج3ط أصول اجلصاصانظر  
 .88ص 1د.ط، جالوايف ، السغناقي 100، ص 1طاملغين  خلبازيا، 133ص 1ج، د. طأصوله 

 75(سورة األنفال جزء من اآلية: (5
 . 28٤ ية:اآلسورة البقرة جزء من ( 6) 

= 
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بعد التخصيص  ألن العموم ابق   ؛ج العام عن حقيقتهر التخصيص ال خيُ  لاحتماالفرق أن  (1) ةوحقيق
خر مسمى آرادة إالتخصيص مبنزلة  رادةُ إن افكملا عرف  (2) غراقإىل الثالث عند من مل يشرتط االست

ترجح  اكاملشرتك إذ  (3) ألنه ليس على خالف األصل ؛رفع اليقني فيجوز أن يؤثر يف ،هلذه الصيغة
رادة إقني. فأما احتمال ياملسمى اآلخر معترب يف رفع الإرادة  احتمالبعض وجوهه بدليل ظاهر كان 

 دليل. من غري خالف األصل فال يعترب ه فكان علىيقته وأصلاجملاز فيخرجه عن حق

ا الزم  طالقه إن اللفظ إذا وضع ملعىن معني كان ذلك املعىن عند أبن موجبه قطعي أب ومتسك من قال 
ا ا لكونه موضوع  فإن مسماه اثبت به قطع   ،كما يف اخلاص،  لذلك اللفظ حىت يقوم الدليل على خالفه

 ى صرفه إىل اجملاز.له حىت يقوم الدليل عل
وهي غيب  (4) يف ابطن املكلفرادة إألنه  ؛فأما االحتمال الذي ذكره اخلصم فال عربة به أصال  

، ا مبنزلة اخلاصا قطع  موجبه اثبت  كون يظهوره قبل ف ،وليس يف وسعنا الوقوف عليه من غري دليل ،عنا
ا قبل ظهور قطع  ا اثبت   ري دليل كان موجبها ال ميكن الوقوف عليها من غاجملاز ملا كانت غيب  إرادة  فإن

عليه يوهم التلبيس على  من غري قرينة تدل (5)اخلصوصرادة إصيغة العموم على  دو ور  نَ أ يبينه ،الدليل
اخلصوص رادة إتعاىل هللا عن ذلك. فال جيوز ورود العام على  (6) ويؤدي إىل تكليف احملال، السامع

 .دليل يفهم السامع مراد اخلطاب ز من غرياجملارادة إوال ورود اخلاص على 
                                      

 .ومكتوب يف اهلامش األمين ،م( سقط كلمة الفرقنسخة )يف ( 1) 
 .بل يشرتط االجتماع :ط() يف هامش نسخة( 2) 
وإذا كان على وفاق األصل تصح مزامحته من  ،ون على وفاق األصلوإذا كان ليس على خالف األصل يك :يف هامش )م(( 3) 

 .رادة اجملازإغري دليل على 
 .يف نسخة )م( املتكلم( ٤) 
عند قوله: "ألن املفهومات مشرتكة " ساقط ما يعادل  69(يف نسخة )ط( من هنا إىل قوله: "واللفظ مشرتك فيه" يف صفحة  (5

 لوحة كاملة من املخطوطة، حمذوف.
"تكليف العبد مبا ال يطاقه غري واقع: على ما هو رأي احملققني. وروي عن إمام احلرمني واإلمام  :قال القاضي عبد رب النيب( 6) 

مجيع ما علم  يف ملسو هيلع هللا ىلصالنيب بدليل أن أاب هلب كلف ابإلميان وهو تصديق  ،بل وقوع التكليف به ؛الرازي جواز التكليف ابحملال
ا وإذعان ما وجد يف نفسه خالفه مستحيل قطع   ،يصدقه أن الفقد كلف أبن يصدقه يف  ،ؤمنومن مجلته أنه ال ي ،جميئه به

 فقد وقع التكليف ابحملال. 
التكليف ابحملال  :قلت ،23٤ص 1ج1طجامع العلوم يف اصطالحات الفنون  أودستور العلماء  ،النيب رب "انظر: القاضي عبد

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۈ ٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چ : بدليل قوله تعاىل ولعل الراجح عدم التكليف ابحملال ،خمالف فيه

= 
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ال  :فقيل ،اختلف يف العام املخصوص منه( إذ احلقه خصوص معلوم أو جمهولال إ): قوله 
ا و املشركني وال تقتل ا: اقتلو كما لو قال الشارع مثال    ،امعلوم    سواء كان املخصوصيبقى حجة أصال  

  .أهل الذمة
 اآلية من قوله تعاىل (1)چ ىئ ائ ى ې ىې چ  :وكتخصيص املستأمن لقوله

يف قوله  (2)من سائر أنواع البيع  كتخصيص عقد الرابو جمهوال  أ چ ې ھ ھ ے ےچ
ا موجب   ا بقي العام يف الباقيكان املخصوص معلوم  ن  إ :وقيل (3)چڍ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ چ :هامس عز
 (6). اا قطع   الكل موجب  سقط دليل اخلصوص ويبقى العام يف( 5) . وإن كان جمهوال  (4)ا كما كانقطعي  

بل  ؛اقطعي    إال أنه ال يبقىا أو جمهوال  سواء كان معلوم   يبقى العام حجة بعد التخصص وعندان
معلوم  خمصوص   ،مأي العا ،وخرب الواحد. كما أشار إليه الشيخ بقوله: إال إذا حلقه ا كالقياسيصري ظني  
أي كتخصيص الراب الذي  ،يف البيع( 7) اد كآية الرابمعلوم املراد أو جمهول املر  وصأي خمص ،أو جمهول

                                      

 .5توبة جزء من اآلية: ال چ ۉې ۉ
 .6و ٤ية:  اآلسورة التوبة جزء من ( 1) 
 ن كان جمهوال  إكما و   ،اا قطع  ا بقي يف الباقي موجب  إن كان العام املخصوص معلوم   :وقيل"سفل: األيف يف هامش نسخة )م( ( 2) 

 "ا.ا قطع   سقط دليل اخلصوص وبقي العام يف الكل موجب  ن كان جمهوال  . وإمل يبق العام حجة أصال  
 .275ية: اآلسورة البقرة جزء من ( 3) 
 .م( فوق قبل التخصيص) يف هامش نسخة( ٤) 
 تؤدي إىل جهالة العام؛ ألنه شبيه ابالستثناء، وجهالة املستثىن يؤثرجهالة املخصوص  ( قال يف شرح النسفي على املنتخب: ألن5)

 .50، صطيف املستثىن منه. اهـ النسفي، د. 

 (6 ، ( هذا هو مذهب احلنفية، ولكن الكمال بن اهلمام وابن جنيم كاان يراين ضعف دليل احلنفية فيما إذا كان دليل اخلصوص جمهوال 
عف ما ذهب إليه ا يقول ابن جنيم: "احلجة يف العام قبل التخصيص لعدم اإلمجال، وهو ابق  يف املعلوم ال اجململ، وهبذا ض

تبع ا لفخر اإلسالم، وهو وإن كان املختار عندان كما يف التلويح لكنه ضعيف من جهة الدليل،  -أي النسفي-املصنف 
فالظاهر هو مذهب اجلمهور وهو أنه إن كان خمصوص ا مبجمل فليس حبجة كقوله: )ال تقتلوا بعضهم( ومبعلوم حجة ملا ذكران" 

  90ص1د:ط، ج ح املنار،فتح الغفار بشر ابن جنيم 
 .106ص ، 2 ط التقرير والتحرير،حاج، أمري  . ابن٤5ص 1، ج1ط التلويح على التوضيحوانظر أيضا التفتازاين 

، 275 البقرة َّٰذ يي  ٱتعاىلقوله  "ملا كان املراد من هذه اآلية وهي ( قال يف حاشية الوايف:7) يعلم أي نوع  ألنه ال جمهوال 
 خمصوص منكان احملرم هو نوع   العلماء، العلة بني اختالف يفهو احملرم بناء على  -ه القطع واليقنيبناء وج- ؟من الزايدة
، وهذا لذلك أصبح دليل املخصوص الزايدة،كل   الزايدة ال  لقوله مقارن َّ ٰذ يي  ُّ  وهو قوله تعاىل ،الدليل جممال 

= 
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كما تصلح   ، للخصوص املعلوم بعد البيانالبيع. وآية الراب تصلح مثاال   (1)  يفهو جمهول لكونه جممال  
  للخصوص املعلوم.ذكر الشيخ مثاال   للخصوص اجملهول قبله، فلهذا مل يمثاال  

 ص فيه بتعليله، أو تفسريه()فحينئذ يوجب احلكم على جتوز أن يظهر اخلصو 

 يف الباقي (احلكم)أي ي ثبت العام املخصوص منه  (يوجب)أي فحني حلقه اخلصوص  (فحينئذ) قوله:
أي التخصيص يف العام بسبب  (أن يظهر اخلصوص فيه)أي على احتمال  (على جتوز)أو يف الكل  (2)

أو بسبب تفسري الدليل  ،ل هو اجملتهداملراد، واملعل معلوم تعليل اخلصوص أي الدليل املخصص إن كان
ضافة إمن قبيل  (3) بتعليل أو تفسري :واملفسر هو الشارع وهذا قوله ،كان جمهول املرادن  إ املخصص

 .املصدر إىل املفعول
ص مل يدخل يبني أن املخصو نه إأن دليل اخلصوص يشبه االستثناء حبكمه من حيث  :وبيانه

ويشبه ، رتط اقرتانه ابلعام كما اشرتط اقرتان االستثناء ابملستثىن منهاش اوهلذ ،حتت اجلملة كاالستثناء
 مل يسبقه العام يفهم منه املراد. كالم مستبد بنفسه كدليل النسخ لونه  إالناسخ بصيغته من حيث 
ألن املانع  ؛وإن كان االستثناء والنسخ ال يقبالن التعليل ، للتعليلا كان حمتمال  فإذا كان معلوم  

ار ذ لو علل صإ ؛ليل يف االستثناء عدم استقالله بنفسه، ويف الناسخ خلوص معىن املعارضةمن التع
ا أن املخصوص مل يدخل حتت فإذ كان الدليل مستبد بنفسه مبين   ، لها للنص ومبطال  القياس معارض  

لى تقدير وع (٤) اذ األصل يف النصوص هو التعليل ؛اجلملة مل يوجد املانع من التعليل فيحتمل التعليل
                                      

،لكونه  ؛جمهول  خلصوص  وملا كان دليال   له،ا فكان خمصص   َّ ىي مي خي ُّ  تعاىل  خي ُّ  كانت داللة قوله تعاىل  جممال 

ظنية ال هو عام داللته  قالوا:ولكنهم  جممل،إن البيع جممل ألن الراب  احلنفية:ومل يقل  ظنية، أفراد البيوععلى  َّ ىي مي
 (. 1رقم احلاشية ) 251ص1مبجمل." الوايف جلكونه خص  قطعية؛
 .٤61-٤60ص1ج، 1ط احمليط،البحر  الزركشي ،315ص1د.ط، ج التحرير، تيسريه ابدشا انظر: األمري

 .يف نسخة )م( من بدل يف( 1) 
 ( بتعليل أو تفسري :يف نسخة )ط( سقط )قوله( 2) 

  
 

 قد اختلف العلماء يف تعليل النصوص على ثالث مذاهب: (٤)
 األول: أن األصل فيها عدم التعليل حىت يقوم دليل ابلتعليل.

صف، ولكن ال بد من دليل مييزه من بني سائر األوصاف. وينسب هذا املذهب إىل الشافعي رمحه الثاين: أن األصل يوصف بكل و 
 هللا، ولكن املشهور بني أصحابه أن األصل يف األحكام التعبد دون التعليل.
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وهو املراد بقوله: أن يظهر فيه  ، يف العموما مما بقي داخال  تناولته العلة خمصوص   التعليل يصري قدر ما
عرفنا العام ان أال إوجهالته تقتضي سقوط العمل به ، وذلك القدر جمهول فأوجب جهالة الباقي ،تعليله
هة هبذا االحتمال الذي نشأ عن دليل ولكن دخلت فيه شب ،ا فال نبطله ابالحتمال والشكا قطع  موجب  

 .(1) اسيالقدون العلم كخرب الواحد و  ظاهر فأوجب العمل
ا إىل شبه كما كان نظر    اويبقى العام موجب  .  جيب أن يسقط دليل اخلصوصفإذا كان جمهوال  

حد منهما يبقى العام حجة لتمكن اجلهالة فيه نظر أو إىل شبهة االستثناء، فلما تردد كل وا وأال ،النسخ
هالة ببقاء اجلا ولكن متكنت فيه شبهة فبقى العام موجب  ، بني الزوال والبقاء مل يبطل واحد منهما ابلشك
يتحقق به  وعلى تقدير حلوق التفسري ،قائم (2) ابملخصصدليل اخلصوص. فإن احتمال حلوق التفسري 

للحكم  اموجب   (3) ابملخصصفكان العام قبل حلوق التفسري . احتمال اخلصوص يف كل فرد من العام
كل فرد حيتمل أن يكون هو املخصوص ذ  إاخلصوص يف كل فرد، رادة إع األفراد على احتمال يمج يف

 .(تفسريه)وهو معىن قوله  ،املعلوم من العام
الحتمال أيض ا  ايصري مبنزلة املخصص املعلوم فيبقى ظني   (4)وبعد حلوق التفسري ابملخصص

يجوز ختصيصه ف ،ا كان املخصص أو جمهوال  ا معلوم  عد التخصيص يصري ظني  بعام أن الفتبني  ،التعليل
وا من عموم نص القتال أحلق ا أن أهل الذمة ملا خص  مخبرب الواحد والقياس بعد الوقوف على املعىن ك

ب ككفر إىل احلرا بعلة أن كفرهم غري مفض   ،بونهاهبم النسوان والصبيان والعميان واملقعدون والزمىن والر 

                                      
ريه من األوصاف، الثالث: وهو مذهب احلنفية أن األصل التعليل إال ملانع، وأنه ال بد يف ذلك من متييز الوصف الذي هو علة من غ

ومع ذلك ال بد قبل التعليل والتميز من قيام الدليل على أن ذلك النص الذي أريد استخراج علته معلول يف اجلملة، وليس 
حكمه مقتصر ا على مورده؛ ألن األصل يف النصوص وإن كان هو التعليل إال أنه إمنا يثبت بطريق الظاهر إمنا يصلح حجة 

 للدفع دون اإللزام. 
 .287-286ص 1طاملغين  ، اخلبازي13ص3د.ط، ج فتح الغفار بشرح املنار ظر: ابن جنيمان

 .م( كلمة: والقياس) سقط يف نسخة( 1) 
 .26ص1د.ط، ج أصوله، يفانظر الشاشي ( 2) 
لمي الساهـ بتصرف يسري من  .املخصص أو املخصوص يطلق على العام الذي دخله التخصيص، وعلى املخرج ابلدليل اخلاص( 3) 

 .223ص1 ج جهل ه، د. طأصول الفقه الذي ال يسع الفقيه  
 .يصري مبنزلة املخصص :إىل قوله - يف نسخة )ط( تكرار من قوله: فكان العام قبل حلوقه( ٤) 

= 



89 
 

ملا أحلق البيان ابملخصص يف األشياء الستة  وكما يف نص الراب، فخصوا من النص ابلقياس ،هل الذمةأ
 س.وخص ابلقيا ،واجلنس أو الطعم واجلنس (1)الكيل ةأحلق هبا غريها بعل

 (.على سبيل االنتظام أو أسام   )واملشرتك: هو ما اشرتك فيه معان  

 (هو ما اشرتك)ألن املفهومات مشرتكة، واللفظ مشرتك فيه فيه  (2):أي املشرتك( كرت واملش): قوله
 ،أراد به االشرتاك حبسب الوضع عرف ذلك مبورد التقسيم (أو أسام   معان  فيه )اشرتك  الذي أي هو اللفظ

ومعىن  ،وذلك ابلوضع ،املتكلمإرادة  إىل غري نظر املعىن بنفسه من على تهدالل تقسيم اللفظ ابعتبارا هذ فإن
 .على السواء احتماال   ا ألن يكون هو املراد بهاللفظ صاحل   االشرتاك: أن يكون كل واحد من مفهومات

ال على سبيل ) :فاحرتز عنه بقوله ،فإنه لفظ اشرتك فيه أسام   ،اللفظ اهذ مث العام قد دخل يف
 .بطريق الشمول بطريق البدل ال معىن هذا االشرتاك (االنتظام

 يف عدد الثالث شرط يف االشرتاك كما هو شرط بصيغة اجلمع يوهم أن (أسام معان أو): قوله
 املوضوعة اللفظة حده: هو يف هلذا قيل ،رءالقُ كاالمسني   أو االشرتاك يثبت بني املعنيني بل وليس كذلك ،العموم

 األمساء املفردة. فاحرتز حبقيقتني عن. مها كذلكحيث  منال أو  وضعا أكثر حلقيقتني خمتلفتني أو
 (3) فإنه قد الشيء عن مثل ،قوله: من حيث مها كذلكبو  ،عن املنقول ،أوال وبقوله: وضعا

 من أهنا مشرتكة يف معىن واحد. خمتلفة بل اهنإحيث  ال من يتناول املاهيات املختلفة لكن
                                      

طعم يف اختلف العلماء على العلة يف األشياء الستة: قال الشافعية ورواية عند احلنابلة: العلة يف الذهب والفضة، الثمنينة وال( 1)
 أو غريمها، وال حيرم يف غري املطعوم.  ناألجناس األربعة، فعندهم حيرم الراب يف كل مطعوم سواء كان مما يكال أو يوز 

أما الصحيح عند احلنابلة أن العلة يف النقد الوزن ويف األربعة الكيل واجلنس، فيحرم يف كل مكيل جبنسه سواء كان مطعوم ا أو غري 
 مطعوم. 

-22ص2د.ط، ج مغين احملتاج، ، الشربيين270ص1جد. ط،  املهذب ، الشريازي397ص9د. ط، ج يف اجملموعي انظر النوو 
، 2ط نصافاإل، املرداوي، 56-5٤ص6، د.ط، جاملغين ، ابن قدامة22ص2، د.ط، جأسىن املطالب، األنصاري 25
 .137-136ص1، د.ط، جاهلداية ، الكلوذاين11ص5ج

 املغين اخلبازي ،36ص1د.ط، جأصول، ، البزدوي، 126ص1ج د.ط،أصول،  وع: السرخسي،( انظر: ما ورد يف هذ املوض2)
 اآلمدي، 111ص2د. ط جخمتصر، ، ابن احلاجب، 231ص 1ج تيسري التحرير، د.ط،، أمري ابدشاه 122، ص1ط

 1، طفىاملستص، 1٤7د. ط، ص ، املنخول،لغزايلا، 18٤ص 1،ط1ط ،ةالتبصر  ، الشريازي،352ص2، ج1ط اإلحكام
 .19، ص1ط إرشاد الفحول،، الشوكاين 189ص3، ج2ط ، شرح الكوكب املنري،، ابن النجار7 1ص 2ج

  .يف نسخة )ط( قد سقط( 3) 
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لعدم حصول  ؛د فهو ابطلالتحديد إن كان يؤدي إىل تقسيم احل يف (وأ)واعلم أن ذكر كلمة 
لعدم االختالل  ؛ال إىل تقسيم احلد فهو جائزالتعريف، وإن كان يؤدي إىل تقسيم احملدود  املقصود وهو

فهو تقسيم ال إو  من ألفاظ احلد فهو تقسيم احملدود (1) يف التعريف. مث إن تناول القسمني لفظ واحد
ايمها، إب ا للمحدود لتناول الرتكيكما قيل اجلسم ما يرتكب من جوهرين أو أكثر يكون تقسيم    ،للحد

لعدم دخوهلما حتت  ؛ا للحدله أبعاد ثالثة يكون تقسيم   ما أواجلسم ما يرتكب من جوهرين  ولو قيل
 فيفسد. ،لفظ من ألفاظ احلد

من قبيل تقسيم احملدود ال من تقسيم احلد لدخوهلما حتت قوله: ما  (أسام   معان أو)فقوله: 
 ينتظم. :د ذلك لدخوهلما حتت قولهتقسيم للمحدو  ،لفظا أو معىن :كما أن قوله  ،شرتكا

شرتك فيه مفهومات خمتلفة ال على ان يقال: هو ما أن يعرب عنهما بلفظ واحد أبأيض ا  وميكن
املشرتك  (واملشرتك) :قوله فإن املراد من ،ايض  أوليس هذا تعريف الشيء بنفسه  ،سبيل االنتظام
 االشرتاك اللغوي. (ما اشرتك) :قوله (2)االصطالحي 
فيمكن أن  ،األلفاظ الدالة عليها :األساميفاملراد من  ،لفاظالان كان املراد من املعاين مفهومات إمث 

 والينبوع والذهب لفظ الشمسا إبزاء جعل موضوع  ن إ الشرتاك األسامي مثاال   (3)جنعل لفظ العني مثال 
العالمة اإلمام  كذا نقل من  ،اظمفهومات هذه األلف ا إبزاءجعل موضوع  إن   الشرتاك املعاينومثاال   ،وغريها

فاملراد من  ،الظاهر وهو ،كالعلم واجلهل  الذهنيةين املعااملراد منها  كانن  إو  ،(٤) ي رمحه هللار مشس الدين الكرد

                                      
 .نسخة )م( سقط لفظة: واحد( 1) 
 ( االشرتاك ااملعنوي: هو أن يشرتك يف اللفظ الواحد معاين أمساء خمتلفة، وعمومه متفق عليه. 2)

ظي: هو أن يشرتك يف اللفظ الواحد أمساء خمتلفة، وهو الذي اختلف العلماء يف عمومه. قاله الشيخ عبد واالشرتاك اللغوي أو اللف
 .38ص1د.ط، ج كشف األسرار،العزيز البخاري يف 

الركبة. واجلاسوس، والذهب، وخيار الشيء، والناس القليل يقال لعني للناظر، وعني املاء، وعني الشمس، وعني امليزان وعني ا( 3) 
 بلد قليل العني، أي قليل الناس، واملطر الذي ال يقلع، وولد بقر الوحش، وحرف من حروف املعجم وغريها. 

 د. ط، نوار الربوقيف أالقرايف و  ،101-100ص  2ج، 1ط: ،املستصفىيف  الغزايلو  ،7ص1د.ط، جأصول  البزدوي يف انظر 
، 251ص1ج، 1ط حشرح التلويح على التوضي يف التفتازاينو  ،67ص1د.ط، ج للمؤلفوكشف األسرار  ،1٤7 ص2ج

 .9٤، ص1، ط:تقومي األدلة ، الدبوسي209ص20٤ص3، ج1ط هتذيب اللغة، األزهري
سري أعالم يف  الذهيب ،ه6٤2 - 595ئمة أبو الوحدة حممد بن عبد الستار ت العالمة فقيه املشرق مشس األ: هو الكردري( ٤) 

  .112ص23ج، النبالء
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 واملوىل ،أي األعيان. وكان نظري املشرتك بني األسامي لفظ العني الشرتاك ما ذكران فيه ،املسميات :األسامي
 .فيه والطهر احليض الشرتاك رءالقُ و  ،ملعَتق وغريمها فيهالشرتاك املعِتق وا

ألن ملك  والبيع (1) والعطش والسر والنهل للريظهار خفاء واإلاإلاملشرتك من املعاين  نظريو 
 مبعىن انفصل وظهر وبُعد.من البينونة  مبقابلة املبيع. ولفظ ابن زالة ملك الثمنإاملبيع مبقابلة الثمن و 
حىت لو دار اللفظ بني االشرتاك وعدمه كان األغلب  (2) خالف األصلعلى  كاشرت واعلم أن اال
وقد يتعذر عليه  ،هألنه خيل ابلفهم يف حق السامع لرتدد الذهن بني مفهومات ؛على الظن عدمه

ورمبا  ،فيقع يف اجلهل ،فنحمله على غري املراد ،هليبة املتكلم أو االستنكاف من السؤال االستكشاف
 :كمن قال لعبده،أن السامع متنبه للقرينة الدالة على املراد مع أن السامع مل يتنبه هلا فيتضرريظن املتكلم 

فهذا يقتضي  ،فيتضرر السيد ،افأعطاه دينار   ،ا آخر من األعيانا أو شيئ  خبز   رادأو  ،ا عين  عط فالان  أ
وهو املراد  (4) حية املرجوولكن وقوعه ملا أىب ذلك بقي اقتضاء  ،(3) مجاعةامتناع وضعه كما ذهب إليه 

 بكونه غري أصل.

 (5) كانت اللغات اصطالحية كما ذهب إليه أبو هاشمن  إما غفلة من الواضع إوسبب وقوعه 

ا ملعىن آخر اشتهر يف آخرين، مث تراضى وقد اشتهر يف قوم فوضعه اثني  ، وأتباعه أبن نسي وضعه األول
 اشتهر مث ،ضعه واضع ملعىن وضعه آخر ملعىن آخرن ما و اختالف الواضعني أبو أالكل ابلوضعني، 
ا يف إذ هو قد يكون مقصود   ؛ غري مفصلالقصد إىل تعريف الشيء لغريه جممال  و أكالمها بني األقوام 

 .بعض األحوال كالتفصيل يف عامة األحوال
                                      

، د. ط، ابن األنباري ، األضداد، ابن السكيت99ص طد. ، األضداد، السيستاين37، د.ط، صاألضداد انظر: األصمعي (1)
 117-116، صاألضداد، د. ط

 . يعين خالف الغالب( 2) 
تحبري شرح التحرير ال املرداوي، 98 ص1د.ط، جكشف األسرار البخاري  ،٤91ص 2، ج1ط احمليط،البحر  الزركشي انظر:

 .2339ص 5ج، 1ط
   .يف نسخة )م( قوم بدل اجلماعة (3) 
 .يف نسخة )ط( املوجودية( ٤) 
أئمة املعتزلة. ورئيس علماء الكالم يف  هاشم منابن الشيخ أىب علي حممد بن عبد الوهاب أبو  مهو عبد السال :ياجلبائ( 5) 

لزركلي ا، 618ص 2ج ط، ، د.ميزان االعتدال يف نقد الرجال لذهيبا اجلبائية(.ه وإليه نسبة الطائفة )321عصره. ت
 .256ص6ج، 15 طاألعالم 
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 ،تشابهامل إنزالفلالبتالء كما يف  (2) وابن فورك (1) وإن كانت توقيفية كما ذهب إليه األشعري
يتحقق  ألنه ال ؛امنه أيض  رادهتما إز وأال جيو  ،املعنيني ابلوضع كال  يدل املشرتك على ال فيلزم مما ذكران أن

االمجايل  وال حيصل االبتالء وال التعريف. مفهوماته فقطفراد ألفرد من ال إمقصود الواضع. فإنه ما وضع 
 ه ال عموم له.فثبت أن ا حينئذ من كل وجه  ألنه يصري معلوم   ؛اأيض  

 .((3))وحكمه التوقف فيه بشرط التأمل، ليرتجح بعض وجوه

به  يعين التوقف فيه من غري اعتقاد حكم معلوم سوى أن املراد ،التوقف فيه شرط التأمل هوحكم
فكان  ،(4) عموم للمشرتك وقد ثبت أن ال ،ألن االشرتاك ينبئ عن املساواة ؛حق حىت يقوم دليل الرتجيح

بشرط  أحد مفهوماته غري عني عند السامع من غري ترجيح ألحدمها على الباقي فيجب التوقفالثابت به 
طلب املراد ألن إدراك املراد فيه حمتمل ابلتأمل يف الصيغة أو طلب دليل آخر يعرف به ن عأن ال يقعد 

 املراد. 

                                      
العرب يف خرب من  الذهيب ـ،ه330ت  ،يب بشر املتكلم البصري صاحب التصانيفأمساعيل بن إأيب احلسن األشعري علي بن ( 1) 

 .126ص1د.ط، ج ،غرب
.   هـ٤06ت لكالم، من فقهاء الشافعيةواعظ عامل ابألصول وا ،ابن فورك حممد بن احلسن بن فورك األنصاري األصبهاين أبو بكر( 2) 

 285ص 1،ط،ج اتج الرتاجم، بن ُقطُلوبغاا ،   83ص6،ج15،طاألعالم الزركلي ، املصدر أين
ا إىل أقوال العلماء، وال سيما الشيخ اإلتقاين يف التبيني: ه( وجو 3)  املشرتك ورجحان بعضها على بعض كالتايل مستند 

 ك بوجوه:إذن فالرجحان يف بعض وجوه املشرت 
 ٢٢٨ابلقرة:  َّ مب زب  ُّ  الوجه األول: التأمل يف صيغته كقوله تعاىل

 فتأملنا يف الُقرء فوجدان وجه اشتقاقه دالة على اجلمع واالنتقال، فحملنا على احليض ال على الطهر.
فوجدانها لفظة خاصة دلت  َّمب زب  ُّ الوجه الثاين: النظر يف سياقه، مثال ذلك وهو لو أان نظران يف "الثالثة" يف قوله تعاىل 

على عدد معلوم غري حمتملة للزايدة وال للنقصان، فحملناها على احليض، ال الطهر، ألان لو محلناها على الطهر ينتقص عدد 
 الثالث وهو ال جيوز. 

 .٣٥  فاطر: َّ من زن رن مم ام  ُّ  تعاىلالوجه الثالث: النظر يف سياقه كقوله 

 .١٨ ٧ ابلقرة: َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّ :تعاىلكقوله و

من احللول، بدليل دار املقامة، والثاين من احلل بدليل الرفث، ثنتان، وعدهتا حيضتان. حيث صرح يف عدة األمة بلفظ  لفاألو  
 احليض، والرق أثره يف التصنيف، ال يف التبديل، غري أن احليضة ال جتزأ فكملت فصارت حيضتني."

 .192-188ص01،ج 1ط التبينيانظر اإلتقاين 
 . 3٤2٤ص1ج،1ط ،شرح التلويح على التوضيح يف تفتازاينوال ،250ص1، ج1ط املستصفى يف لغزايلا: انظر( ٤) 
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ليزول  فيجب االشتغال ابلطلب. وابلوقوف على املراد يزول معىن االحتمال على التساوي
فوجدوا أصل هذا الرتكيب  ،رء املشرتك بني احليض والطهر لفظ القُ يفاخلفاء كما أتمله علماؤان رمحهم هللا 

ما قرأت  :ويقال ،أي مجعته وضممت بعضه إىل بعض ،قرأت الشيء قرآان   : على اجلمع، يقالداال  
 ،قرأ النجم :يقالأيض ا  ى االنتقالوعل ،أي مل تضم رمحها على ولد ،اهذه الناقة سال قط وما قرأت جنين  

 .إذا انتقل
ألن  ؛حقيقة االنتقال يف احليض وكذا ،الدم هو اجملتمع يف الرحمن إفاالجتماع يف الدم  تهوحقيق

فكان هذا االسم أوىل ابحليض.  ،األصل إىل العارضواالنتقال يتحقق من  ،الطهر أصل واحليض عارض
 .األطهار قروء احليض دون (1) چچ چچ  چ عاىلمن القروء يف قوله ت املراد :فقالوا

طالق األمة ثنتان وعدهتا ] :أو عن الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصوهو ما روي عن النيب  ،ابألثرأيض ا  واستدلوا 
ألنه ملا صرح فيه بلفظ احليض وأثر الرق يف تنصيف ما ثبت  ؛املراد منها احليضن أعلى  (2) [حيضتان

 .ت يف حق احلرائر احليض دون األطهاربالم أن الثالتبديل عُ  يف حق احلر دون
 املؤول

 ()واملؤول: هو ما ترجح من املشرتك بعض وجوهه بغالب الرأي

                                      
  228سورة البقرة جزء من آية( 1) 
يف السنن  الرتمذيأخرجه و  تفرد به عمر بن شيب املسلي، ،عيف، ض211ص7ج د. ط يف السنن الكربى البيهقياخرجه ( 2) 

ا إال من حديث نعرفه مرفوع   ال: غريب القو  ،٤80ص3ج ،2اء أن طالق األمة تطليقتان، طكتاب الطالق، ابب ما ج
صلى -والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب  ،احلديث انعرف له يف العلم غري هذ ومظاهر ال ،مظاهر بن أسلم
، كتاب الطالق، ابب ـيف السنن ، وابن ماجهـاه .محد وإسحاقأوهو قول سفيان الثوري والشافعي و  ،وغريهم -هللا عليه وسلم

 ؛إسناده ضعيف، وقال: 68ص5ج ،1كتاب الطالق، طيف السنن،  . والدارقطين225ص3، ج1يف طالق األمة وعدهتا، ط
كتاب السنن، ، والدارمي يف -يعين موقوفا عليه- َوالَصِحيُح َعِن اْبِن ُعَمرَ  -وهو العويف-لضعف عمر بن شبيب وعطية 

كتاب الطالق، ابب تطليق األمة تطليقتان، د. املستدرك، ( واحلاكم يف 229٤)222٤ابب يف طالق األمة، ج، الطالق
، وقال: "مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة مل يذكر أحد من متقدمي مشاخينا جبرح، فهذا احلديث 205ص2ط ج

وقال حيي  -أي مظاهر-لبخاري: ضعفه أبو عاصم : "قال ا-امليزان-صحيح" واتبعه الذهيب وقال: "صحيح" وقال أيض ا يف
، الثقات بن معني: ليس بشيء له" تطليق األمة تطليقتان وعدهتا حيضتان"، وقال النسائي: ضعيف، وذكره ابن حبان يف

 .131-130ص٤ج
 وقال اخلطايب: "احلديث حجة ألهل العراق إن ثبت، ولكن أهل احلديث ضعفوه.
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ومها ليسا بالزمني، فإن  (يأول: هو ما ترجح من املشرتك بعض وجوهه بغالب الر ؤ امل) قوله
 كذاأيض ا  وال  ؤ م ىإذا زال اخلفاء بدليل فيه شبهة كخرب الواحد والقياس يسم اجململ أو واملشكل اخلفي

الظاهر والنص إذا محل على  اكذو  ،وغريها اإلسالملصدر  (3) وأصول الفقه (2) والتقومي( 1) يف امليزان
فيحمل  ،الرتجيح من املشرتك وابلرأي ليس بالزم نأ بال خالف. فثبت وال  ؤ بعض حمتمالته صار م

وغالب الرأي على ، شرتاك املعاين فيهوهو ما فيه خفاء أو احتمال ال ،على املشرتك اللغوياملشرتك 
ول ما ترجح فيه خفاء أو ما فيه ؤ امل :فيكون تقدير الكالم ،غالب الظن فيدخل فيه مجيع أقسام املؤول

 احتمال بعض وجوهه بدليل ظين.
وقيل يف حد . ا ال أتويال  ا كان ذلك مفسر  فإن الدليل املرجح إذا كان قطعي   ،واحرتز به عن املفسر

وحيتمل إمنا  ،: اعتبار احتمال يعضده دليل يصري به أغلب على الظن من سائر ما دل عليه اللفظالتأويل
ا منه وهو املؤول من املشرتك، يعين هذا املؤول قيد ابملشرتك مل يرد ابملؤول ههنا مجيع األقسام بل أراد به نوع  

 .ريهمن املشرتك الذي ترجح بعض وجوهه بغالب الظن من أقسام الصيغة دون غ
لك تدل ابلوضع قبل التأويل على أحد مفهوماهتا وبعد التأويل مل يتغري ت كاملشرت وذلك ألن صيغة 

فكان من ه،  عليه ابلوضع كما كان يدل عليه قبلرء بعد التأويل ومحله على احليض دال  الداللة، فإن القُ 
وبعد التأويل  ،ابلوضع معان  ل على دتأقسام الصيغة واللغة خبالف سائر أقسام املؤول، فإهنا قبل التأويل 

 تغري تلك الداللة فال يكون من أقسام الصيغة واللغة.ت
يدل ابلوضع على  (4) صالة[ ترى أن قوله عليه الصالة والسالم: ]املستحاضة تتوضأ لكل الأ 
 الوابلتأويل واحلمل على الوقت تغريت تلك الداللة. وقوله عليه السالم: ] ،صالة لكل التوضؤوجوب 

، وابحلمل على نفي الفضيلة مل تبق صال  أيدل ابلوضع على نفي اجلواز  (5) الكتاب[صالة إال بفاحتة 
 ضعف سنبينه. هوفي (من املشرتك) :بقوله دفلذلك قي ،تلك الداللة

                                      
 .502-501، ص 1،1٤07ط:امليزان ( السمرقندي  1)
 95ص1، ج1: طالفقه، تقومي األدلة يف أصول ، لّدبوسيّ : اانظر( 2) 
 58ص1، ج1ط: ،التلويح على التوضيح شرح التفتازاين،( 3) 
وقال: ضعيف.  222ص1ج،1، طب من قال: تغتسل من طُهر إىل طُهركتاب الطهارة، اب السنن،يف داود  وأبأخرجه ( ٤) 

 .217ص1ج ،ط.يف املستحاضة تتوضأ لكل صالة، د ابب ما جاء، أبواب الطهارة، السننيف الرتمذي وأخرجه 
 ،ابب من قال يقرأ خلف اإلمام فيما جيهر فيه ابلقراءة بفاحتة الكتابكتاب احليض،   ،السنن الكربىيف  البيهقيأخرجه ( 5) 

= 
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ألن  ؛مع أن املراد يتبني فيه ابلرأي واالجتهاد ةصيغول يف أقسام النظم ؤ إمنا دخل امل :مث قيل
 .احلكم إىل الدليل األقوى أوىلضافة إتأويل يضاف إىل الصيغة، ألن احلكم بعد ال

وإن كان يف ، ألنه أقوى منها ؛يضاف إىل النص ال إىل العلة احلكم املنصوص عليه :وهلذا قالوا
ضافة إفيجوز  ،به مثله يف القوة الالحق ألن التفسريف غري حمل النص يضاف إىل العلة خبالف املفسر

وإن كان خرب  ا.ا قطع  هذا كاجململ إذا حلقه البيان خبرب الواحد يكون ذلك اثبت   :قالوا، راحلكم إىل املفس
لكونه أقوى ال إىل اخلرب  ؛ألن بعد البيان يضاف احلكم إىل املفسر (1) ايوجب احلكم قطع   الواحد ال
 ا التحق بياان  مل (2) صالتك[قلت هذا أو فعلت فقد متت  ]إذاأال ترى أن قوله عليه السالم:  الواحد.

 ؛ولكنه مع هذا التوضيح مشكل ،ت فرضية القعدة األخرية ملا ذكرانبيث (3) چۈ ۈ چلقوله تعاىل: 
 آخر. ألن هذا القسم يف بيان داللة اللفظ نفسه على املعىن ابلوضع من غري نظر إىل أمر

لة الصيغة معىن ألن يف تلك األقسام انضم إىل دال ؛قسام األخرانفصل هذا القسم عن األ اوهلذ
ول من هذا القسم، وإن كان ؤ يستقيم جعل امل آخر انفصل به كل قسم عن غريه. وإذا كان كذلك ال

، ألن داللة الصيغة بواسطة انضمام التأويل إليها ال مبحرد الصيغة ؛ا إىل الصيغةاحلكم بعد التأويل مضاف  
                                      

 .متقاربة وغريمها أبلفاظ   372ص2ج، د. ط، األوسطاملعجم  والطرباين يف، 1639ص2ج
بل يوجب احلكم ويعتمد عليه كما قرر اإلمام البخاري صحة االعتماد على خرب الواحد وحجيته فهو يقول: ))ابب ما جاء يف إجازة ( 1) 

چ تعاىل:  منها: قولهخرب الواحد الصدوق يف األذان والصالة والصوم والفرائض واألحكام(( واستدل البخاري لذلك بعدد من األدلة، 

واالحتجاج خبرب الواحد هو مذهب مجهور  ،6احلجرات:  چٿ ٿ ٿ ٿ چ  ٹ ٹو 122التوبة:  چەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
 .6ص1ط، ج، د.آراء اإلمام البخاري األصولية من خالل تراجم صحيحه ،شثريال. ـاألصوليني اه

 1٤3 ص 1ج، 1ط ،صالة من ال يقيم ُصلَبه يف الركوع والسجود كتاب الصالة اببسنن يف الداود  وأب أخرجه( 2) 
يف  الرتمذيأخرجه كما   ،احلديث مشهور بلفظ ]فإذا فعلت ذلك فقد متت صالتك[ ومشهور حبديث املسيئ صالته 
ورواه "فقال: سننه يف  الدارقطين خرجهوغريمها. وأ( 302) برقم 100ص2، د. ط، جابب ما جاء يف وصف الصالةسنن لا

فإن  ،إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صالتك :وهو قوله ،ازهري بن معاوية عن احلسن بن احلر فزاد يف آخره كالم  
وفصله شبابة عن  ملسو هيلع هللا ىلصفأدرجه بعضهم عن زهري يف احلديث ووصله بكالم النيب  ،شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد

بن ثوابن رواه األن  ملسو هيلع هللا ىلصوقوله أشبه ابلصواب من قول من أدرجه يف حديث النيب  ،زهري وجعله من كالم عبد هللا بن مسعود
والتفاق حسني اجلعفي وابن عجالن وحممد بن أابن يف روايتهم  ،عن احلسن بن احلر كذلك وجعل آخره من قول بن مسعود

مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غريه عن عبد هللا بن  ،عن احلسن بن احلر على ترك ذكره يف آخر احلديث
 .352ص 1ج، 1ط، سنن، يف اللدارقطينا .اهـ .وهللا أعلم ،مسعود على ذلك

 .72 ية:اآلسورة األنعام جزء من ( 3) 
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ا ابلنظم النضمام لقسم وإن كان احلكم اثبت  يستقيم جعل الظاهر والنص واحلقيقة واجملاز من هذا ا كما ال
 معىن آخر إليها وهو الرتكيب واالستعمال يف موضعه أو غري موضعه.

ملا ذكر يف  ؛ا فليس كذلكوأما قوهلم: اجململ إذا حلقه البيان خبرب الواحد يكون الثابت به قطع  
ن إإذ  ؛وملا ذكر فيه يف موضع آخر- (2) ولؤ أن اجململ إذا حلقه البيان خبرب الواحد فهو م (1) امليزان
ألن الكشف ؛ وال  ؤ ا ولكن يسمى مبدليل فيه شبهة كخرب الواحد والقياس ال يسمى مفسر  شكال اإل

فال . تثبت إال مبا هو قطعي الداللة والثبوت ألهنا ال ؛التام ال حيصل ابلبيان الظين، فال يثبت الفرضية
داللة يف نفسه وال ابلعام املخصوص منه وإن كان قطعي كان قطعي الن  إو يثبت الفرضية خبرب الواحد 

ملراد من اجململ خبرب الثبوت، وأي فرق بني معرفة املراد من املشرتك ابلرأي الذي هو ظين وبني معرفة ا
 ي هو ظين.الواحد الذ

فريضة قطعية بل هي واجبة. ولكن بألهنا ليست  ؛وأما استدالهلم ابلقعدة األخرية ففاسد
ان: واجب يف قوة الفرض يف العمل كالوتر عند أيب حنيفة رمحه هللا حىت منع تذكره صحة الواجب نوع

عيني الفاحتة حىت وجب سجود توواجب دون الفرض يف العمل فوق السنة ك، الفجر كتذكر العشاء
 فأماا من القسم األول ولذلك مسيناها فرض   (3) لقعدة األخرية. فافسد الصالةت السهو برتكها ولكن ال

 اعتقاد فرضيتها حبيث يكفر جاحدها فال.
فرضيتها، ومل يكفر ابن عباس رضي هللا  إبنكارمهاا مل يكفرا أال ترى أن أاب بكر األصم ومالك  

ومل يكفر من أنكر تقدير فرضية املسح  ،نكاره راب النقد مع حلوق البيان آبية الراب يف األشياء الستةإب عنه

                                      
، قال: املؤول: هو ما يتعني عند السامع بعض وجوه املشرتك بدليل غري 501ص1، ج1ط  ،ميزان األصول :قنديلسمر ا( 1) 

 مقطوع به. اهـ. قلت: وقوله: غري مقطوع به، يشمل الرأي واالجتهاد وخرب الواحد.
بشرط إسالم الراوي وعدالته وضبطه وعقله  ألن خرب الواحد يوجب العمل به يف األحكام الشرعية ؛هذا القول حيتاج إىل أتمل( 2) 

 .272ص1د.ط، ج ،الشاشي أصول .اهـ ،هبذا الشرط ملسو هيلع هللا ىلصواتصل بك ذلك من رسول هللا
 .يف اهلامش ومكتوبة -األخرية-يف نسخة )م( سقط كلمة ( 3) 
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وكيف  (2) چ ڀ ٺچ ه تعاىل:  جململ الكتاب وهو قولبياان   (1)ابلربع مع حلوق خرب املغرية 
 ،هبذا القسمحلاقه إويف اجلملة مل يتضح وجه  ، شبهةويف ثبوته بياان   ،ا مبثل هذا البيانيثبت احلكم قطعي  

 (3)ابحلقيقة. علم أوهو 
 
 
 (.)وحكمه: العمل به على احتمال الغلط 

ول وجوب العمل به كوجوبه ؤ أي حكم امل (العمل به على احتمال الغلط هوحكم): قوله
 ألن التأويل ؛كما جيب خبرب الواحد والقياس كذلك  ،والنص لكن مع احتمال السهو والغلط ابلظاهر

 ت به حمتمال  باحلق حقيقة، إذ اجملتهد خيطئ ويصيب فيكون الثاصابة إ يف له الحظف يابلرأ ثبت إن
 .اقطعي   الأيض ا  انه دليل ظين فيكون الثابت به ظني  أل؛ خبرب الواحد ن ثبتإللسهو والغلط، وكذا 

 
 
 

                                      
ابب اْلَمْسِح َعَلى النَاِصَيِة َواْلِعَماَمِة. عن عروة بن املغرية بن شعبة، عن أبيه، قال: ، كتاب الطهارة، الصحيح أخرجه مسلم يف( 1) 

فغسل كفيه ووجهه، »فأتيته مبطهرة، « أمعك ماء؟»ختلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وختلفت معه فلما قضى حاجته قال: 
بة، فأخرج يده من حتت اجلبة، وألقى اجلبة على منكبيه، وغسل ذراعيه، ومسح مث ذهب حيسر عن ذراعيه فضاق كم اجل

بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، مث ركب وركبت فانتهينا إىل القوم، وقد قاموا يف الصالة، يصلي هبم عبد الرمحن بن عوف 
ه، فصلى هبم، فلما سلم قام النيب صلى هللا وقد ركع هبم ركعة، فلما أحس ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ذهب يتأخر، فأومأ إلي

 (.27٤رقم احلديث ). 230ص1د.ط، ج« عليه وسلم وقمت، فركعنا الركعة اليت سبقتنا
 .6ية: اآلسورة املائدة جزء من ( 2) 
لت يف موضوع وعرفه اإلمام النسفي يف شرحه، املؤول: مأخوذ من آَل يؤول، إذا رجع، وأولته إذا رجعته وصرفته؛ ألنك ملا أتم (3)

اللفظ وصرفت اللفظ عما حيتمله من الوجوه إىل معىن بنوع رأي، فقد أولته إليه، ورجع مراد املتكلم عند السمع إىل ما تعني 
 منه بدليل غري مقطوع.

، السمرقندي 122، ص1ط املغين يف أصول الفقهواخلبازي يف  127ص1د.ط، ج أصوله وانظر: ما ورد يف املؤول: السرخسي يف 
، 59د. ط، ص  شرح النسفي على املنتخب، 269ص 1د. ط، ج لوايف، السغناقي ا501، ص1ط يزان األصولم

 . 179ص1، ج1طالتبيني،  اإلتقاين،



98 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 القسم الثاين
 يف وجوه البيان بذلك النظم

 وهي أربعة: الظاهر والنص واملفسر واحملكم 
 
 
 
 



99 
 

 
 
 
 
 

 القسم الثاين يف وجوه البيان
كان يف تقسيم النظم بيانه   فالقسم الذي مرَ  ،: والقسم الثاين يف وجوه البيان بذلك النظمقوله

وهذا القسم يف تقسيمه بعد الرتكيب حبسب ظهور املعىن للسامع  ،نفسه حبسب توحد املعىن وتكثريه
 .يكون بعد الرتكيبمنا إوذلك  ،املتكلم املعىن للسامعظهار إمن البيان ههنا  ألن املراد ؛درجاته وتوتفا

البيان ال حيصل ابملشرتك وال  نأل ؛املشرتكىل اخلاص والعام دون إشارة إ (بذلك النظم)وقيل قوله: 
لكن  ،رمحه هللا اإلسالم فخراإلمام  يف بعض مصنفات الشيخ شريأوإليه  يظهر املراد به للسامع.

 ا إىل اجلميع.راجع  اإلشارة  جعلت من أقسام البيان كما سنبينه يكون اسم والقسم ل ااملقابلة هلذضداد األ
 الظاهر
  (.الصيغة بنفس املراد ظهر ماالظاهر: )وهو  

الظهور اللغوي  (ما ظهر) :ومن قوله ،كذا املراد من الظاهر هو املصــــــــــــــطلح  (الظاهر وهو) :قوله
وهو ظهور املراد منه يعين للســـامع  ،بنفســـه الشـــيءفال يكون هذا تعريف  ،وهو الوضـــوح واالنكشـــاف

 ي واملشــــــــكل وأمثاهلما فإنواحرتز به عن اخلف ،أي مساعها إذا كان من أهل اللســــــــان ،بنفس الصــــــــيغة



100 
 

دل على معىن ابلوضــــع األصــــلي  هو ما :وقيل (1) فيها توقف على أمر آخر بعد الســــماع. املراد ظهور
 ه.فادة معناه إىل غري إال يفتقر يف  هو ما :. وقيل(2) امرجوح   وحيتمل غريه احتماال   ،العريف وأ

 النص
 (.ملتكلما يف ملعىن الظاهر على اوضوح   ازداد ما وهو)النص: 

قصد املتكلم إذا ن أ (3) من تصدى لشرح هذا الكتاب كثرأ كذا ذكر  ..(والنص وهو): قوله
ا بينه وبني  فرق  ا ابلسوق أصال  ال يكون معناه مقصود   وشرطوا يف الظاهر أن ،ااهر صار نص  اقرتن ابلظ

ا يف جميء القوم ظاهر   ،جاءين القوم :كان قوله  ،ين القومء حني جارأيت فالان   :لو قيل :قالوا ،النص
ا ا يف جميء القوم لكونه مقصود  كان نص    ،جاءين القوم :ولو قيل ابتداء .لكونه غري مقصود ابلسوق

، سيق ملقصود كان فيه زايدة ظهور وجالء ابلنسبة إىل غري املسوق له اذإألن الكالم  وهذا، ابلسوق
 . شارتهإوهلذا كانت عبارة النص راجحة على 

قلت هذا كالم  ،سيق الكالم ألجله :وبقوله ،املتكلم يه أشار املصنف بقوله: مبعىن يفوإل :قالوا
اهر ما الظ :(٤) مشس األئمة رمحه هللا: ذكر يف أصول الفقهن إفولكنه خمالف لعامة الكتب  ،حسن

                                      
وعرفه النسفي يف شرحه هو اللفظ الذي انكشف معناه اللغوي، واتضح للسامع من أهل اللسان مبجرد السماع من غري أتمل.  (1)

هو: اللفظ الدال على معىن مع احتمال غريه احتماال  مرجوح ا، والنص هو الفظ الدال على  ، ويف عرف املتكلمني66ص1ج
ا، فهو يسمي الظواهر نصوص ا يف جماري كالمه قاله  -رمحه هللا-معىن ال حيتمل غريه. واإلمام الشافعي  جعل الكل اباب  واحد 

 إمام احلرمني.
، السمرقندي ٤6ص1، د.ط، جأصول السرخسي، 1٤6ص1ج ،2ط رير والتحريرالتقوانظر ما ورد يف الظاهر: ابن أمري احلاج  

، 1، طاملستصفى الغزايل ،125، ص1ط: ، املغين،، اخلبازي152ص 1، ج1ط ، الربهان،اجلويين 505،ص1ط،  امليزان،
نور املالجيون  ،٤59ص3، ج3، طشرح الكوكب املنري، ابن النجار، ٤36ص3، ج، البحر احمليط، الزركشي196ص

، 1، ط، إرشاد الفحول، الشوكاين12٤ص1، ج1ط، التلويح على التوضيح، ، التفتازاين206ص1، ج1ط: ألنوار،ا
د.ط،  الوايف،، السغناقي 186ص1ج ،1ط، التبيني إلتقاينا ٤7ص1ج د.ط،كشف األسرار،   ، البخاري176-175ص
 .65د. ط، ص شرح النسفي على املنتخب، 281ص1ج

 . ( هذا العرف عند املتكلمني2)
-280ص 1ج، الوايف، 72 ص، 1ج ،صاحل الفرفورصول املذهب على املنتخب للدكتور ويل الدين حممد أمنها املذهب يف ( 3) 

 ،٤ط الفقه،الربهان يف أصول اجلويين وكذلك انظر ما ورد يف النص  .66وشرح النسفي على املنتخب ص ،281
 .16ص1د. ط، ج والسرخسي يف أصوله، 277ص1جه 1٤18

 . 163ص1ه( د. ط، ج٤79عين به اإلمام السرخسي أبو بكر حممد بن أيب سهل رمحه هللا )ي (٤)
= 
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جل  وقوله (1)چ ٱ ٻ ٻ ٻچ  :قوله تعاىل :مثاله ،ع من غري أتمل  ا ميعرف املراد منه بنفس الس
فهذا وحنوه ظاهر يوقف  (3)چٿ  ٺ چوقوله تعاىل  ، 2) چڍ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ چ :ذكره

 .على املراد منه بسماع الصيغة
أبو اليسر يف أصول الفقه  اإلسالموصدر  (4) يف التقومي أبو زيداإلمام  وهكذا ذكر القاضي

بل هو  ؛يس بشرطفثبت أن عدم السوق يف الظاهر ل وغريهم (5) أبو القاسم السمرقندياإلمام  والسيد
 .مل يكن ا أوما ظهر املراد منه سواء كان مسوق  

، ا وغري مسوقكان مسوق    يراد النظائر بني ماإال ترى كيف مجع مشس األئمة رمحه هللا وغريه يف أ
ا إليه ملا غفل عنه ولو كان منظور   ،للظاهر هذا الشرط ها من األصوليني مل يذكروا يف حتديدحد  أوأن 

ٱ چ  دايد وضوح النص على الظاهر مبجرد السوق، كما ظنوا إذ ليس بني قوله تعاىلالكل. وليس از 

 (7)چ ژ ڑ ڑ ک ک ژ چ :وبني قوله تعاىل. النكاحطالق إا يف مع كونه مسوق   (6)چ ٻ ٻ

قوة تصلح  ابلسوق كان جيوز أن يثبت ألحدمهان  إو يف فهم املعىن للسامع.  مع كونه غري مسوق فيه فرق  
ن يثبت ألحدمها مزية على اآلخر ابلشهرة أكاخلربين املتساويني يف الظهور جيوز التعارض  عند  للرتجيح

 ليهإنضم تبل ازدايد أبن يفهم منه معىن مل يفهم من الظاهر بقرينة نطقية من املعاين، والتواتر أو غريمها 
ملذكورة مل يفهم اآلية ا تدل على أن قصد املتكلم ذلك املعىن ابلسوق كبيان العدد يف اا أو سياق  سباق  

 . هبابدون اقرتان مثىن وثالث ورابع 

                                      
 .1ية: اآلسورة النساء جزء من ( 1) 
   .275ية: اآلسورة البقرة جزء من ( 2) 
 .38ية: اآلسورة املائدة جزء من ( 3) 
 .116ص1، ج1ط: ،تقومي األدلةالدبوسي ( ٤) 
، 1ط: امليزان انظر وم( أ956هـ = 3٤5ت  د، ط،( يف األزهرية، خ-هلية )الصحائف اإل كيم:احلأبو القاسم،  لسمرقنديا( 5) 

 .506-505ص1ج
 .32ية: اآلسورة النور جزء من ( 6) 
 .3ية: اآلسورة النساء جزء من ( 7) 

= 
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قرتن ابللفظ من ت بقرينة وأما النص فما يزداد بياان  : ويؤيده ما قاله مشس األئمة يف أصول الفقه
 ،أيب زيداإلمام  وإليه أشار القاضي ،(1) رينةقيوجب ذلك ظاهرا بدون تلك ال املتكلم ليس يف اللفظ ما

 .وغريمها (2)أبو اليسر اإلسالموصدر 
ا على الظاهر ليس أن املعىن الذي به ازداد النص وضوح   :فمعناه (مبعىن يف املتكلم) :قولهوأما 

بل يفهم ابلقرينة اليت اقرتنت ابلكالم إنه هو الغرض للمتكلم من  ؛اله صيغة يف الكالم يدل عليه وضع  
 السوق.

 چک ک گگ  چ : عرف بعد اقرتان قرينة قولهأنه  ،ألجله ألنه سيق الكالم :وكذا معىن قوله
حيث  ؛اابلكالم إنه مسوق لبيان العدد الذي ازداد الكالم وضوح   (3)چڳ ڳ گ گ ڳچ :وقوله

 مقتصرة على هذا العدد وليست مبطلقة.ابحة اإلفهم منه أن 
عليه ما  فال يدل ،ا من غري قرينة نطقيةا يف صريورة الكالم نص  فإما أن يكون جمرد السوق معترب  

 .قاله مشس األئمة رمحه هللا
 چژ ڑ ڑ ک ک  ژچ :ا ابلقرينة اليت كان السياق ألجلها كقوله تعاىلالكالم يكون نص   

بدليل ، ألن سياق اآلية لذلك ؛ظاهر يف جتويز نكاح ما يستطيب املرؤ من النساء نص يف بيان العدد
أحل لكم من النساء ألن  چژ ڑ ڑ ک ک  ژچ :وقوله تعاىل چک ک گگ  چ: قوله تعاىل

 .(4)كالاليت يف آية التحرميهللا   منهن ما حرمه

                                      
واصطالح ا: ما ، القرينة لغة: مأخوذة من املقارنة واملصاحبة تقول: فالن قرين فالن أي مصاحب له، 16٤ص1د. ط، ج( 1)

يوضح املراد داللة ابلوضع؛ بل تؤخذ من الحق الكالم الدال على خصوص املقصود. وعرفها الزرقاين أبهنا كل أمارة ظاهرة 
ربهان يف تقارن شيئ ا خفي ا فتدل عليه، والقرينة تنقسم إىل قسمني: لفظية ومعنوية، ولكل منهما نوعان. انظر: الزركئشي، ال

 .215ص2ج ،1، طعلوم القرآن
 مل أقف على كتابه. (2)
 .3: يةاآل جزء من ،سورة النساء( 3) 
 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  ُّ : تعاىلوهي قوله ( ٤) 

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
 مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 23النساء:  َّ مح جح

= 
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 :ومنه قوله تعاىل ،من العقالء جيرين جمرى غري العقالءانث اإلما ذهب إىل الصفة ألن  :وقيل
معدولة عن أعداد مكررة، فإمنا منعت التصريف ملا فيها من  چک ک گگ  چ ،چ ڳ ڱ ڱ ڱڱچ

ديره فانكحوا قوحملهن النصب على احلال مما طاب ت، عدهلا عن تكررهاالعدلني معدهلا من صيغها و 
 .(1) الكشافكذا ذكره يف   ،اا أربع   وأربع   ثالاث  وثالاث   ثنتني ثنتني ؛الطيبات لكم معدودات هبذا العدد

 :قيلن إفذا أدركت، والوجه هو األول إمن طابت الثمرة  أدركما  :أي ،ما طاب لكم :وقيل
فما معىن التكرار يف مثىن وثالث  ،اكح يف اجلمع هو أن جيمع بني ثنتني أو ثالث أو أربعالذي أطلق للن

 ؟ورابع
اخلطاب ملا تناول اجلميع وجب التكرار ليصيب كل انكح يريد اجلمع ما أراد من العدد  :قلنا

ربعة أو ثة درمهني درمهني وثالثة ثال ،وهو ألف ،كما يقال للجماعة اقتسموا هذا املال  ،طلق لهأالذي 
 ولو أفردت مل يكن له معىن.ربعة أ

تقول اقتسموا هذا املال درمهني  وهلذا عطف ابلواو دون أو ألنك لو ذهبت يف هذا املثال 
ال أحد أنواع هذه إأنه ال يسوغ هلم أن يقسموا علمت أ ،أو أربعة أو أربعة، و ثالثة ثالثةأ درمهني

ن يعطوا للبعض درمهني أبيكون هلم أن جيمعوا بينها  منها، والن يكونوا متفقني يف عدد القسمة أب
فيما حنن فيه ذكر ابلواو ليعلم أنه يسوغ أن أيخذ كل واحد من  ذلكفك ،وللبعض ثالثة وللبعض أربعة

الناكحني ما أراد من األعداد املذكورة ال أن يكون للكل عدد االتفاق على عدد واحد منها دون اختيار 
 منها. أي عدد شاء

  .ألنه سبق الكالم ألجله(؛ . نص يف بيان العدداإلطالقه ظاهر يف )فإن
ألن أدىن  ؛من النساء ءنكاح ما يستطيبه املر ابحة إأي يف  (طالقاإلفإنه ظاهر يف )قوله: 

 . ابحةمر اإلاألدرجات 
وكوهنا حرة  ،النكاح رقن أل ؛أن األصل يف النكاح احلظرىل إشارة إطالق اإلويف اختيار لفظ 

صريورهتا  (2)چک گ  ک ک چ :هلي كما قال هللا تعاىلوألهنا مكرمة ابلتكرمي اإل ،صريورهتا مملوكة يناف
 مستفرشة ال يالئم التكرمي إال أنه أبيح للضرورة على ما عرف.ة وءموط

                                      
 .308ص1ج د. ط،: يون األقاويل يف وجوه التأويلحقائق التنزيل وع الكشاف عن الزخمشري:( 1) 
 .70اإلسراء: جزء من آية:  سورة( 2) 

= 
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 ؛العدد يف بيان صزالة هذه احلرمة اليت هي مبنزلة القيد للمسلم عن املباشرة نإإىل طالق اإلوأشار بلفظ 
فزاد قوله  (1)چ ڳ گ گ ڳ چ :بيان العدد بدليل قوله تعاىل ألجل الكالم للشأن سيقن الضمري أل

، والعدد إذا طالقاإلحيث فهم منه  ؛ا بقرينة حلوق العددوضوح   چ ژ ڑ ڑ ک ک ژ چ: تعاىل
  ا.مل يذكر العدد فيه فصار نص  

  
 
 
 
 
 
 
 

 املفسر
وجه ال يبقى فيه التأويل والتخصيص،  ا على النص، على)واملفسر: وهو ما ازداد وضوح  

 ( چڭ ڭ  ے ۓ ۓچ  :حنو قوله تعاىل
على وضوح النص على وجه ال ه أي كالم ازداد وضوح (اوهو ما زاد وضوح   (2) واملفسر)قوله: 

أن النص حيتمل شارة إوفيه ص ا، خاا والتأويل إن كان ن كان عام  إيبقى فيه احتمال التخصيص 
ال يبقى يف لفظه احتمال  يعين املفسر ما ،ا على الظاهرازداد وضوح  ن إو لظاهر التخصيص والتأويل كا

                                      
 .3ية: اآلسورة النساء جزء من ( 1) 
 أمري ابدشاه ،126-125، ص1، طملغين، اخلبازي ا506، ص 1، طميزان األصول ( انظر ما ورد يف املفسر: السمرقندي2)

، 158ص3ج كشف األسراريف  ف، املؤل117، ص1ط: تقومي األدلة ، الدبوسي137ص1د.ط، جالتحرير مع التيسري 
، 28٤ص1د،ط، ج وايفال ، السغناقي،190ص1، ج1طالتبيني ، اإلتقاين، 72د،ط، ص شرح النسفي على املنتخب

 .165ص1د.ط، جالسرخسي  لأصو 
= 
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ے ۓ چ حنو قوله تعاىل:  ،فإنه مشتق من الفسر الذي هو انكشاف بال شبهة ،بعيد وال قريب

تمل حيلكنه  ،فإن قوله عز امسه: فسجد املالئكة ظاهر يف سجود املالئكة (1 ) چ ڭ ۓ
 ،جربيل عليه السالمأي  (2)چۀ ۀ ڻ ڻچ  قوله تعاىل: يفا ض، كمعرادة البإو  .التخصيص

ولكنه حيتمل التأويل  ،ولاألا الزدايد وضوحه على انقطع ذلك االحتمال وصار نص   "كلهم" :فبقوله
عن  النقطاع االحتمالا انقطع ذلك االحتمال وصار مفسر   "أمجعون" :قوله، فبواحلمل على التفرق

 .(3) .اللفظ ابلكلية
 وال أتويل، إال أنه حيتمل النسخ.(ختصيص ا بال احتمال قطع  اإلجياب : )وحكمه

من غري اختالف فيه ألحد من أهل  (اقطع  ) احلكمثبات إأي  (جياباإل)أي حكم املفسر  (وحكمه)
 العلم.

فقد ذكر يف شرح  ،إىل رجحانه على النصشارة إ، (احتمال ختصيص وال أتويل بال): قولهو
 .ال حيتمل الـتأويل فيكون أوىل من النص عند املقابلةنه أو عتقاد ما يف النص وحكمه ا (4) التقومي

ألنه من  ؛هيف نفس األمر، وإن كان هذا املثال ال حيتمل (حيتمل النسخ)أي املفسر  (أنهال )إ
 إىل الكذب أو ألنه يؤدي حينئذ   ؛ونعين به املعىن القائم ابللفظ ،واخلرب ال حيتمل النسخ ،خباراتاإل
ا فإنه جيوز وإن كان معناه حمكم   ،وأما اللفظ فيجري فيه النسخ ،وذلك يستحيل على هللا تعاىلغلط. ال

وهو املراد من نسخ اللفظ، وكذا املفسر حيتمل  ،يتعلق به جواز الصالة وحرمة القراءة على اجلنبأن ال 
هذا ن أل هكر لكن الشيخ مل يذ  چ ے ۓچ  :من قوله تعاىل (5) استثينبليس إاالستثناء فإن 

                                      
 .73 ية:اآلسورة ص جزء من ( 1) 
 .٤2جزء من اآلية:  سورة آل عمران( 2) 
ا يكون بقوة الدليل ال بكثرته. ( قال النسفي 3) يف شرحه على املنتخب: إمنا يصري النص مفسر ا وحمكم ا بقوة البان، والرتجيح أبد 

 .297ص1د. ط، ج الوايف ، السغناقي،71ص1جد. ط،  النسفيانظر 
ط:  ،رح احملصوليف نفائس األصول يف ش والقرايف ،117ص، 1، ج1ط: تقومي األدلة يف أصول الفقه  :انظر: الّدبوسيّ  (4) 

 .2177،ص، 5ج ،1
هنا ال تصلح  على اآلية أبشكاال  إورد أيف هامش نسخة )م( ومن هذا نعلم أن االستثناء ليس بتخصيص كما ظنه البعض و ( 5) 

 .اهـ ،وأجاب أبن االستثناء منقطع ، للتخصيصفيكون حمتمال   ،إبليس ألنه قد استثين ؛ للمفسرمثاال  
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ألنه ال  ؛النسخ فباق   احتمال ا. فأماإذ االستثناء ال يصح مرتاخي   ؛االحتمال ينقطع بعد متام الكالم
 (1). فازداد أي املفسر قوة   ،ااخي  مرت ال إيثبت 
 احملكم

  (ا،حمكم  مسي  فإذا ازداد قوة وأحكم املراد به عن التبديل ) 

أي امتنع املعىن الذي  (2)وضمن أحكم معىن امتنع دة. ابإلراتتعلق ء: البا (وأحكم املراد به)
فادة إبد من الكالم يف غاية الوضوح يف  فذكر مما ذكران أنه ال (اعن التبديل مسي حمكم  )ملفسر أريد اب

 أصحابنا. ومنهم من ال وهو قول عامة األصوليني من ،امعناه، وكونه غري قابل للنسخ يسمى حمكم  
، هو ما يف العقل بيانه :وقيل، اا واحد  حيتمل إال وجه   ال ما وقال: هو، نسخغري قابل لل كونه  يشرتط
هو ما ظهر لكل أحد من أهل  :وقيل، ويفهم مراده هو ما يوقف عليه :وقيل ،هو الناسخ :وقيل

ألن مأخذه يدل على أنه ال  ؛األول واألصح هوا، حىت ال خيتلفوا فيه، واملتشابه على أضداده اإلسالم
. الصنعة إذا أمنت نقضها وتبديلها وأحكمت األنقاض،أي مأمون عن  ،بناء حمكم :قاليسخ، يقبل الن

 كاآلايت الدالة على وجود حيتمل التبديل عقال   الن أبمث انقطاع احتمال النسخ قد يكون ملعىن يف ذاته 
نقطاع الوحي ا لعينه، وقد يكون ابسمي هذا حمكم  يو  ،خباراتواإلِث العامل و دوح (3)الصانع وصفاته 

 ا لغريه.ويسمى حمكم   ،النيب عليه السالم ةبوفا

  (وإمنا يظهر التفاوت يف موجب هذه األسامي عند التعارض،) 
حىت يرجح النص على  (عند التعارض األساميوإمنا يظهر التفاوت يف موجب هذه )قوله: 

ألن ،  كان العمل به أوىلاان  ألن النص ملا كان أوضح بي ؛واحملكم على الكل ،واملفسر عليهما ،الظاهر
منا مل نعترب إان وأل ،محل الظاهر على معىن يوافق النص من غري عكس نال مكاا بني الدليلني فيه مجع  

ذلك االحتمال مبعارضة النص وجب محله  أتيدفلما  ،االحتمال الذي يف الظاهر لعدم دليل يعضده
ا تسامح يف  تسمية تقابل هذه األقسام تعارض  كذا يف النص مع املفسر واملفسر مع احملكم يف. و عليه

                                      
 .333ص  1 ، جالتوضيح على شرح التلويح :انظر( 1) 
 . 111ص٤ج ،1: ط ،هتذيب اللغة ألزهريا، 91ص2د. ط، ج ،معجم مقاييس اللغة ابن فارس: ( انظر: 2)

 .75األنفال:  َّ هن من خن حن جن مم ُّ  تعاىل( حنو آية الكرسي، وسورة اإلخالص، وقوله 3)
 مثل هؤالء وصف دائم هلل سبحانه وتعاىل.  
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ملا ذكر يف  (2)ساوي احلجتني املتقابلتني يف القوة ومل يوجد ت (1) رضألن من شرط حقيقة التعا ؛العبارة
 .(3)يسمى به -إلثباتاو من حيث النفي - ب لكن ملا تصور بصورة التعارض،الكتا

 :تعاىلوقوله  چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چىل: مثال التعارض بني الظاهر والنص تعارض قوله تعاو 
يقضي فنكاح غري احملرمات ابحة إفإن األول ظاهر عام يف  چ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ژ چ

فيتعارضان  ،والثاين نص يقتضي اقتصار اجلواز على األربع كما ذكران ،بعموم جواز نكاح ما وراء األربع
 .فيرتجح النص وحيمل الظاهر عليه ،فيما وراء األربع

  (4) صالة[املستحاضة تتوضأ لكل ] المستعارض قوله عليه ال :التعارض بني النص واملفسرومثال  
                                      

 .إىل من حيث. وكتب يف اهلامش ...ساوي تله م( سقط من قو ) يف نسخة( 1) 
وهنا كالم نفيس عن احلافظ مالجيون إذ قال: "ال يظهر التفاوت بني هذه األربعة يف الظنية والقطعية؛ ألن كلها قطعية وإمنا ( 2)

تعارض بني  يظهر التفاوت عند التعارض، فيعمل ابألعلى دون األدىن، فإذا تعارض بني الظاهر والنص يعمل ابلنص، وكذا
النص واملفسر يعمل ابملفسر، وإذا تعارض بني املفسر واحملكم يعمل ابحملكم، وألن هذا التعارض إمنا هو التعارض الصوري ال 

مالجيون  احلقيقي، وألن التعارض احلقيقي هو التضاد بني احلجتني على السواء ال مزية ألحدمها، وههنا ليس كذلك." انظر
 . 2٤8ص1، ج٤، طنور األنوار

 .8ص1، ج1ط ،احملصول يف أصول الفقه انظر ابن العريب( 3) 
 ،دراية يف ختريج أحاديث اهلدايةيف الكما قال احلافظ ابن حجر العسقالين يف املراجع،  اللفظ مل أطلع عليه  ااحلديث هبذا هذ( ٤) 

مرأة سألت ان أأم سلمة وإمنا يف حديث  ،"حديث املستحاضة تتوضأ لوقت كل صالة مل أجده هكذا :89ص 1ج د، ط
 ". تدع الصالة أايم أقرائها مث تغتسل وتستثفر بثوب وتتوضأ لكل صالة :فقال ،املستحاضة عن ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 ن أيبع "املستحاضة تدع الصالة أايم أقرائها، مث تغتسل وتتوضأ لكل صالة، وتصوم وتصلي"والثابت يف كتب السنن بلفظ: 
ابن ماجه املستحاضة، أخرجه ابب ما جاء يف كتاب الطهارة،  ملسو هيلع هللا ىلصأبيه عن جده عن النيب اليقظان، عن عدي بن اثبت، عن 

كتاب الطهارة، ابب من قال تغتسل من طهر إىل أبو داود يف السنن، ( وأخرجه 626) 359ص1ج، 1: ط يف السنن،
كتاب الطهارة،   ن،الرتمذي يف السنوالوضوء عند كل صالة(( وضعفه، وأخرجه )( ولفظه: )297) 209-208ص1طهر، ج

ابب ما جاء أن املستحاضة تتوضأ لكل صالة، بلفظ ))وتتوضأ عند كل صالة(( وقال: "هذا حديث تفرد به شريك عن أيب 
ا  عن هذا احلديث، فقلت: عدي بن اثبت عن أبيه عن جده جد عدي ما امسه؟  -يعين البخاري-اليقظان، قال: سألت حممد 

 والدارقطين يف سننه(، 793) 223ص1كتاب الطهارة، جيف سننه،  (، والدارمي126) 220ص1فلم يعرف حممد امسه" ج
من طريق محاد بن زيد عن هشام، وأومأ اإلمام املسلم إىل هذه  وأخرج مسلم والنسائي، 211ص1، ج1كتاب احليض، ط

النسائي ، وقال 262ص1الزايدة، وقال: "يف حديث محاد بن زيد زايدة حرف تركنا ذكره"  كتاب احليض، ابب املستحاضة ج
ا ذكر يف هذا احلديث ))وتوضئي(( غري محاد بن زيد، كتاب الطهارة، ابب الفرق بني دم احليض  مال اعليف السنن: " أحد 

وقال:  يف "اجملموع" ، والنووي62ص1جيف "األم"  ( وقد ضعفه أيض ا الشافعي217) 12٤-123ص1واالستحاضة، ج
 .533ص 2"ضعيف ابتفاق احلفاظ"، ج
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وكيع، عن األعمش، عن حبيب بن أيب من طريق ما أخرجه ابن ماجه  مع ضعف هذا احلديث فإن له شواهد ومتابعات، منها:و 

، وما أخرجه الدارمي عن احلجاج 39٤ص 1ج ((وتوضئي لكل صالة، وإن قطر الدم على احلصريعروة، وزاد ))اثبت، عن 
( وما أخرجه عبد الرزاق وأبو داود عن معمر عن 62٤) 20٤ص1بن املنهال عن محاد بن سلمة عن هشام بن عروة، ج

أهنا تتوضأ لكل صالة، املصنف، كتاب احليض، ابب املستحاضة،  -رضي هللا عنها-عاصم عن قمري امرأة مسروق عن عائشة 
 .211ص1(، أبو داود يف السنن، ج1170) 30٤ص1ج

جر: "رددان قول من قال: إنه مدرج، وقول من جزم أنه موقوف وأما هذه الزايدة اليت أنكرها بعض أهل احلديث، فقد قال ابن ح
 على عروة، ومل يتفرد أبو معاوية بذلك، فقد رواه النسائي من طريق محاد بن زيد عن هشام، وادعى أن محاد ا تفرد هبذه الزايدة. 

 . 20٤-202 ص1، الزيلعي نصب الراية، ج٤88ص1انظر: ابن حجر فتح الباري، ج
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ا يف األول نص لكونه مسوق  ن إف (1) [املستحاضة تتوضأ لوقت كل صالة] :وقوله عليه السالم
مل وحي ،ا فريجححيتمله فيكون مفسر   والثاين ال ،الالم تستعار للوقت ذإ ؛ولكنه حيتمل التأويل ،مفهومه

  (2) قيل.األول عليه كذا 
 ؛نكاح نه متعة الأة إىل شهر أمن مسائل الفقه ما قال علماؤان رمحهم هللا فيمن تزوج امر  :ومثاله

مفسر يف املتعة ليس  ،إىل شهر :وقوله ،ولكن احتمال املتعة فيه قائم ،نص للنكاح ،تزوجت :ألن قوله
يت حبال، فإذا اجتمعا يف الكالم ترجح املفسر وحيمل حيتمل التوق فإن النكاح ال ،فيه احتمال النكاح

 رمحه هللا.ي كذا ذكر مشس األئمة  ،انكاح   النص عليه فكان متعة ال

                                      
، قال النووي: "حديث ابطل 8٤ص1هبذا اللفظ ذكره السرخسي يف "املبسوط" عن النيب صلى هللا عليه وسلم، ج ( هذا احلديث1)

، قال العيين: "قال بعضهم: 20٤ص1ج نصب الراية، وقال الزيلعي: "غريب جدا " 535ص2، د.ط، جاجملموعال يعرف" 
من عدم اطالعه عليه أن يكون غريب ا، بل ُروي هذا قلت ليس كذلك؛ ألنه ال يلزم  -يعين بلفظ )لوقت كل صالة(-غريب 

وتوضئي لوقت كل صالة(( ذكره ابن قدامة يف املغين، )احلديث هبذه اللفظة يف بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت أيب حبيش: )
بن بطة (( ذكره السرخسي يف "املبسوط" وروى عبد هللا املستحاضة تتوضأ لوقت كل صالةورواه اإلمام أبو حنيفة هكذا: ))
أنه عليه الصالة والسالم أمرها أن تغتسل لوقت كل صالة، والغسل يعين الوضوء(( البناية )إبسناده عن محنة بنت جحش: )

 .677ص1ج1شرح اهلداية، ط
ولنا أنه قد روي يف بعض " قلت: ذكر ابن قدامة يف ابب احليض، فصل حكم طهارة املستحاضة هذا احلديث لالحتجاج به فقال:

" انظر: وألنه وضوء يبيح النفل، فيبيح الفرض، كوضوء غري املستحاضة،« توضئي لوقت كل صالة.»ديث فاطمة: ألفاظ ح
 .265ص1ابن قدامة املغين ج 

اختلف العلماء يف وجوب الغسل على املستحاضة إذا استظهرت مدة حيضها أو تغري لون دمها، مث بعد ذلك خيتلفون يف إجياب 
منهم من يرى أهنا تغتسل لكل صالة، ومنهم من يرى أهنا جتمع لكل صاليت مجع غسال  والفجر له الطهارة عليها للصالة، ف

غسل، ومنهم من يرى أهنا تغتسل كل يوم مرة، ومنهم من يوجب عليها الوضوء لكل صالة، ولكن جتمع بوضوء واحد صالتني 
وضوء لكل صالة وهلا أن جتمع بوضوء واحد أكثر ومنهم من يستحب هلا ال -وهو قول الشافعي  -ولو كانت قضاء أو نذر ا 

ومنهم من يقول: تتوضأ لوقت كل صالة، فيجوز هلا أن تصلَي بذلك الوضوء الفرض والنافلة  -وهو قول مالك  -من صالة 
شرح  الطحاوي . انظر:-وهو قول أيب حنيفة وأمحد- اوالفائتة والنذر ما دامت يف الوقت، فإذا خرج الوقت بطل وضوؤه

الباجي ، 677ص1،ج1، طالنيابة ، العيين8٤-83ص1ج، املبسوط، ي، السرخس107-106ص1ج ،1، ط:اآلاثراين مع
اهلداية ، الكلوذاين 61ص1، د.ط، جألم، الشافعي ا٤3ص1، د، ط، جابن رشد بدية اجملتهد، 127ص1د.ط ج املنتقي،

، ابن اجلالب 379-377ص1، ج2ط اإلنصاف، ، املرداوي٤23-٤22ص1د.ط، ج ابن قدامة املغين، 2٤ص 1، ج1ط
 .535ص2د.ط، ج اجملموع، ي، النوو 16٤-158ص1ج 1ط: األوسط،املنذر ابن ، 209ص1، ج1طالتفريع، 

 .سوقالعتبار الزدايد الوضوح ال للانا أن يملا ب مع النص واملفسر ن جيعل هذا نظري تعارض الظاهرأيف هامش نسخة )م( لكن األوىل ( 2) 
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ڳ  چ :وقوله عز امسه (1) چ ڈ ڈ ژ ژ چ :ونظري تعارض املفسر واحملكم قوله تعاىل

ن للقبول عند إمنا يكو شهاد اإلألن  ؛فإن األول مفسر يف قبول شهادة العدول (2)چڳ ڳ ڱ ڱڱ 
 وهو ال حيتمل معىن آخر. ،األداء

ذا إن التأبيد التحق به، واألول بعمومه يوجب قبول شهادة احملدود يف القذف ألوالثاين حمكم 
 .(3) .والثاين يوجب ردة، فرتجح على املفسر كذا يف بعض الشروح ،اتب

ال إسوى مدلوله ا يئ  شمل ألن املفسر ما ال حيت ؛اسلم كون األول مفسر  أال  :يقولن أولقائل 
 ،األعمى والعبدطالقه إويتناول  ،والندبجياب اإلحيتمل  چ ڈ ڈ ژ ژ چ :النسخ، وقوله تعاىل

شهاد اإلوكذا ال يلزم من صحة  ،ا مع هذه االحتماالتفكيف يكون مفسر   ،وليسا مبرادين ابإلمجاع
ن إو حىت انعقد النكاح بشهادهتم  ،واحملدودين يف القذف يف النكاح صحيح القبول فإن شهادة العميان

 مل يقبل شهادهتم.
املثال يراد إوإمنا  ،ابلدليل ال ابملثال ديتمهألن األصل  ؛املثال ليس من اللوازم إيراد واعلم أن
 ،على سبيل التربعلإليضاح ن شاء إيراد املثال إمث  ،ال  أو الدليل قامة إفال بد من  ،للتوضيح والتقريب

  ثال.ال تتعب يف طلب املن أعليك  متهد األصل فالذا إف
 .(اانتظمه يقين  أما الكل فيوجب ما )

وهذا  ،اانتظمه يقين   ه األقسام األربعة يتوجب ثبوت ماأي كل واحد من هذ (أما الكل) :قوله
 يف املفسر واحملكم بال خالف.

الكرخي  كأيب احلسن (4) على التفسري الذي ذكران فهو مذهب العراقيني من مشاخينا فأما الظاهر والنص
وقال بعص مشاخينا منهم أبو . أبو زيد وعامة املتأخريناإلمام  وإليه ذهب القاضي ،وأيب بكر اجلصاص

اعتقاد  ووجوب ،اقطعي  ا ال ومن اتبعهم: حكم الظاهر وجوب العمل مبا وضع له اللفظ ظاهر   (5) منصور

                                      
 .2ية: اآلمن  سورة الطالق جزء( 1) 
  .٤ية: اآلسورة النور جزء من ( 2) 
 . 293ص 1د. ط، ج ، الوايف،(انظر السغناقي3)

  شية.امكتوب يف اجلانب األمين من احل املتأخرين، ولكنهىل إ ...كأيب احلسنمن   يف نسخة )م( سقط( ٤) 
للزركلي  األعالم (:م9٤٤-هـ 333ت بسمرقند )حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور املاتريدي من أئمة علماء الكالم ما( 5) 

  .19ص  7ج15ط
= 
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وأكثر أصحاب  (1) أصحاب احلديثوبه قال  ،وكذا حكم النص منه،ة ما أراد هللا تعاىل قحقي
ا ال يوجب بعيد   كانن  إو متمسكني يف ذلك أبن ما دخل حتت االحتمال  ،(3)وبعض املعتزلة (2)يالشافع
 .بل يوجب العمل كخرب الواحد والقياس وكل عام حيتمل اخلصوص ؛العلم به

النقطاع  ؛رفال يثبت القطع مع االحتمال خبالف احملكم واملفس ،وكل حقيقة حيتمل اجملاز
 ألنه ؛مل يدل عليه قرينة إذاعربة لالحتمال  ال النيب ةوفااالحتمال عن احملكم ابلكلية وعن املفسر بعد 

 وهي أمر ابطن ال يوقف عليه. ،املتكلمإرادة  الناشئ عن
كرخص املسافر ال يتعلق حبقيقة املشقة -واألحكام ال تتعلق ابملعاين الباطنة خلروجها عن الوسع  

فعرفنا أن  ،البشر إدراكلكوهنا أمور ابطنة خارجة عن  (4) العقلوالتكليف ابعتدال ، ب ابألعالقوالنس
ذ لو مل يكن كذلك ألدى إىل تكليف ما ليس إ ؛الكالم ظاهره عند خلوه عن قرينة تصرفه عنه املراد من

                                      
هم أهل احلجاز، وهم أصحاب مالك بن أنس وأصحاب الشافعي وأصحاب سفيان الثوري وأصحاب أمحد بن حنبل ( 1) 

وأصحاب داود بن علي بن حممد األصفهاين، إمنا مسو أصحاب احلديث ألن عنايتهم بتحصيل األحاديث ونقل األخبار، 
 اء األحكام على النصوص، وال يرجعون إىل القياس اجللي واخلفي ما وجدوا خربا أو أثر ا. وبن

هذا تعريف املاوردي والرويين،  [23هو ما يعرف من ظاهر النص بغري استدالل: }فال تقل هلما أف{ ]اإلسراء: : القياس اجللي
سمى عند احلنفية بداللة النص وعند غريهم مبفهوم ، وعرب ابن اهلمام أن القياس اجللي هو امل٤95ص ٤ج احمليط البحر
 املوافقة.

 .130ص2ج 1ط قواطع األدلة يف األصولابن السمعاين معناه فلم يعرف إال ابالستدالل.  يالقياس اخلفى: فهو ما خف
 1ج د. ط، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،در الدين العيين، ب11ص2د. ط، جامللل والنحل انظر: الشهر ستاين  

 .253ص
ا، وعند ا، ويقين  والكل أي الظاهر، والنص، واملفسر، واحملكم يوجب احلكم، أي يثبته قطع  ... "تفتازاين يف كتابهلما قاله ا :انظر( 2) 

 ،اوإن كان بعيد   ا؛ ألن االحتمال،ا ويقين  ة املراد ال ثبوت احلكم قطع  قالبعض حكم الظاهر والنص وجوب العمل واعتقاد حقي
 منهما قد يفيد القطع وهو األصل، وقد يفيد الظن لليقني، ورد أبنه ال عربة ابحتمال مل ينشأ عن الدليل، واحلق أن كال   قاطع  

 .235ص1ج ،1ط ،التلويح على التوضيح ملنت التنقيح اهـ. شرح وهو ما إذا كان احتمال غري املراد مما يعضده دليل."
ر العصر األموي وازدهرت يف العصر العباسي، وقد اعتمدت على العقل اجملرد يف فهم املعتزلة فرقة إسالمية نشأت يف أواخ( 3) 

 .طلق عليها أمساء خمتلفة منها: املعتزلة والقدرية والعدلية وأهل العدل والتوحيد واملقتصدة والوعيديةوقد أُ  ،العقيدة اإلسالمية
 .26ص1د.ط، ج ن واملذاهب واألحزاب املعاصرة.املوسوعة امليسرة يف األداي، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي

واالحتالم الذي هو دليل  ،والفراش الذي هو دليل األعالق ،"بل ابلسفر الذي هو سبب املشقة :لكشفقال املؤلف يف ا( ٤) 
 .75ص1د.ط، ج اعتدال العقل"
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لنص املعارض ألن ا ؛خبالق حالة التعارض ،يف الوسع وإىل التلبيس، وذلك على صاحب الشرع حمال  
  بينا. قرينة تصرفه عن الظاهر على ما

 وجوه البيان أضداد
 )وهلذه األسامي أضداد تقابلها، فضد الظاهر اخلفي.(

خص هذا القسم ببيان ما يقابله من األضداد يف قسم  (قابلهاتسامي أضداد ألاه وهلذ) :قوله
معرفة  (1) نإاملقابل لتوضيح املعىن فألن بيان  ؛هر على حدة دون القسم الذي تقدمه، والقسم الذي أتخ

 .وبضدها تتبني األشياء :كما قيل  ،وتستفيد به زايدة وضوح ،هيتأكد بذكر مقابل الشيء
فاحتاج إىل  ،ولكن بعضه فوق بعض ا،ألن يف الكل ظهور   ؛اوهذا القسم ال خيالف بعضه بعض  

ل املشرتك من و عام يقابل اخلاص واملؤ ألن ال ؛ولبيان ما يقابله يف قسم آخر على حدة خبالف القسم األ
 (--فال حاجة فيهما إىل بيان املقابل يف قسم آخر. ) ،والصريح الكناية ،وكذا اجملاز يقابل احلقيقة ،وجه

يكون فكان  وقد ال (2) ألن بيان املتكلم قد يكون ظاهر املراد للسامع ؛مث هذا القسم داخل يف القسم الثاين
وما يتعلق ، (3)وجهأربعة أفما يتعلق ابلظهور ، ليهعار ظهور املراد للسامع وخفائه ا للنظم ابعتبهذا تقسيم  

ابخلفاء أربعة أوجه، فعلى هذا كان األوىل أن يقال: والقسم الثاين يف وجوه البيان بذلك النظم وهي 
يكون أقسام وحينئذ يلزم أن  ،القسمهذا  ا عنا آخر خارج  لزم أن يكون القسم املقابل قسم  ال إو  ،مثانية

  ة.ا أربعهنوقد ذكر  ،النظم واملعىن مخسة
 اخلفي

  (.)وهو ما خفي املراد بعارض غري الصيغة، ال ينال إال ابلطلب
 ،ثباتواإلوهو تقابل النفي  ،ابل املتناقضنيققسام تأالتقابل على  (د الظاهر اخلفيفض) :قوله

واألب، وتقابل امللكة والعدم كتقابل احلركة وتقابل املتضايفني كتقابل االبن  ،نسانإال نسان إ :كقولك
والسكون عند من جعل السكون عبارة عن عدم احلركة، وتقابل الضدين ومها أمران وجوداين يستحيل 

 .(٤).اجتماعهما يف حمل واحد فيهما غاية اخلالف كالبياض والسواد واحلرارة والربودة
                                      

 .ط( ألن) يف نسخة( 1) 
 .)للسامع( :يف نسخة )ط( سقط كلمة( 2) 
 .٤٤ص1جد. ط،  اإلسالم،كشف األسرار عن أصول فخر   ،البزدويانظر ( 3) 
 ( الضدان ال جيتمعان ولكن يرتفعان.٤)
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يف اصطالح الفقهاء كأهنم أرادوا وقد يطلق على كل واحد من هذه املتقابالت اسم الضد 
ا مر  أكان ن  إابلضد ما يقابل الشيء وال جيتمع معه يف حمل واحد يف زمان واحد جبهة واحدة. مث اخلفاء 

ا االصطالح فكان اخلفي ضد مل يكن فكذلك يف هذن إو  كالظهور فهما متضادان حقيقة وجوداي  
يعين صيغة الكالم ظاهرة املراد ابلنظر إىل موضعها  ،وهو ما خفي املراد منه بعارض غري الصيغة ،الظاهر
ولكن اعرتض عليه  ،ولكن الكالم ابلنسبة إىل حمله بسبب عارض فيه كما يف املثال املذكور ،اللغوي

أبن الظهور ملا كان يف الظاهر يف نفس الصيغة ينبغي أن يكون خفاء اخلفي يف نفس الصيغة ليتحقق 
 املقابلة.
اد احملل واجلهة وحنومها إمنا يشرتط لتحقق استحالة االجتماع ال لتحقق احتن أبجيب عنه أو  

، ا إىل استحالة اجتماعهما يف أحد احمللنياملضادة، فإن السواد يف حمل يضاد البياض يف حمل آخر نظر  
 .ا إىل استحالة اجتماعهما يف شخص واحد جبهة واحدةذا األبوة ختالف البنوة نظر  كو 

الكالم الذي خفي معناه من كل وجه  ديضا ظهر معناه من كل وجه   وكذلك الكالم الذي 
ومل مينع من التضاد اختالف  ،يف حملني كاملفسر مع اجململ واحملكم مع املتشابه والظهوروإن كان اخلفاء 

أن اخلفاء يف اخلفي وإن كان بسبب عارض غري الصيغة فهو  :توضيحه ،وكذا اختالف اجلهة، احملل
كان اخلفاء فيه ن  إو والنباش ( 2) فإن آية السرقة نفسها خفية يف حق الطرار (1) لكالمامتحقق يف نفس 

 ،ا للظاهر من الوجه الذي حتقق فيه اخلفاءا يف نفس الكالم كان مضاد  كان اخلفاء متحقق  إذا  و بعارض، 
 ر ضد الظاهر. ا فيه، فثبت أن اخلفي على التفسري املذكو ا فيما صار خفي  ن يكون ظاهر  أوهلذا استحال 

                                      
 أما النقيضان: فال جيتمعان وال يرتفعان كالوجود والعدم.

 واخلالفان جيتمعان، ويرتفعان كاحلركة والبياض.
 واملثالن ال جيتمعان ولكن يرتفعان لتساوي احلقيقة، كبياض وبياض.

 ، التعريفات، اجلرجاين2ط:  املنري،شرح الكوكب وابن النجار،  230ص1، ج1ط: ،دستور العلماء عبد النيبالقاضي انظر 
 ، شرح221ص ، 1: ط مهمات التعريف، التوقيف على، املناوي 311د. ط، ص  الكليات، ، الكفوي120، ص1:ط

 .297ص 1ج، د. ط، لوايف، السغناقي ا80ص1جد، ط،  املنتخب للنسفي،
  117، ص1، ط:تقومي األدلة يف الدبوسي ،179ص1جالتحرير، تيسري  ظر أمري ابدشاهوان( 1) 
يف  النهايةاألثري  ابن، ٤98ص٤، د. ط، جالذي َيُشق  ُكَم الرجِل وَيُسّل ما فيه الطَرَار: وهو ،لسان العربيف  ابن منظور( 2) 

 . 118ص3د. ط، ج غريب احلديث واألثر
= 
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كان غرض الشيخ رمحه هللا بيان تفاوت درجات اخلفاء على مقابلة درجات الظهور جعل   ملا مث
وجعل املشكل يف  ،ألن فيه نفس اخلفاء، كما أن يف الظاهر نفي الظهور ؛الظاهرابلة قماخلفي يف 

هذا العتبار اجململ  لىعمقابلة النص الزدايد خفائه على اخلفي، كازدايد وضوح النص على الظاهر، و 
و أالصيغة كظهور الظاهر فس نيف ه ءخفاعل املشكل يف مقابلة الظاهر ابعتبار أن جواملتشابه ولو 

 املقصود. هذا حيصل بعارض كوضوح النص مله ءفاخجعل اخلفي يف مقابلة النص ابعتبار أن 
 آخر يعرفان به.فإهنا خفيت يف حق الطرار والنباش، الختصاصهما ابسم  ،(1)كآية السرقة )

 وحكمه: النظر فيه ليعلم أن اختفاءه ملزية أو نقصان فيظهر املراد.(
كانت ن  إو  فإهنا (2) چ ٺ ٿٺ ٺ چ  :السرقة وهي قوله تعاىل : كآيةقوله
 ،بعارض (3)والنباش  القطع على كل سارق مل خيتص ابسم آخر يف خفية يف حق الطرارجياب إظاهرة يف 

أي يعرف كل واحد منهما بذلك  ،كل واحد منهما ابسم آخر يعرفان به  ،وهو اختصاصهما ابسم آخر
السم اختالف كان يشبه فعل السراق ولكن ان  إو منهما  االسم الذي اختص به، فإن فعل كل واحد
 .يدل على اختالف املعىن على ما هو األصل

مر أن اختصاص كل واشتبه األ ،امفخفيت اآلية يف حقه ،ذه الواسطة عن اسم السرقةهب ادَ عُ بَـ فَـ 
ابلسارق يف حلاقه إالزايدة أمكن كانت ن  إفواحد منهما ابسم النقصان يف فعل السرقة أو زايدة فيه، 

فتأملنا يف آية السرقة فوجدانها يف الشرع عبارة  ،مل ميكن كان لنقصان  ن  إو القطع بطريق الداللة، جياب إ
فإن . املعىن موجود يف الطرار وزايدة اوهذ ،فيه عن أخذ مال الغري على وجه اخلفية من حرز ال شبهة

والطرار  ،هتأو غيب نوم ولكن انقطع حفظه بعارض، السارق يسارق عني احلافظ الذي قصد حفظه
فكان فعله أِت السرقة وأكمل  ،يسارق األعني اليت ترصدت للحفظ مع االنتباه واحلضور لعارض غفلة

 .جناية
فيثبت وجوب القطع يف  ،وفضل يف جنايته ،يف فعله السم لزايدة حذاقةافعرفنا أن اختالف 

  كثبوت حرمة الضرب حبرمة التأفيف.  (٤)حقه ابلطريق األوىل 
                                      

 .307ص1ج ،ط د ،التقرير والتحرير يف علم األصول ،ابن أمري احلاجانظر ( 1) 
 .38ية: اآلجزء من  ،سورة املائدة( 2) 
 . 897ص2د. ط، ج الوسيط،املعجم ( النباش هو الذي ينبش القبور، ويسلب املوتى أكفاهنم. انظر:  3)
وعند  ٤26ص12،ج1ط، افعيالبيان يف مذهب اإلمام الش ( اختلف العلماء يف نصاب القطع: عند الشافعي ربع دينار.٤)
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وال قاصد إىل  ،يهجم عليه ممن ليس حبافظ للكفنأن فيسارق عني من عسى  :فأما النباش
ال يعثروا على قبح ن الناس كيكالزاين وشارب اخلمر خيتفي م  ،حفظه من املارة كيال يطلعوا على جنايته

  .يف غاية احلقارة واهلوان وهو فعل   ،لهفع
فإن نبش الرتاب وسلب الكفن من األموات من أرزل األفعال وأردأ اخلصال بشهادة العرف 

ألن تعدية  ؛ابلسارقحلاقه إفال ميكن  ،والطبع السليم، فعرفنا أن تبدل االسم يف حقه لنقصان فعله
 (1) تدرأ ابلشبهات. فإهنا ،ال سيما يف احلدود ،فرع دونه يف األصل ابطلةاحلكم ابملعىن الذي هو يف ال

 املشكل
 (هشكالأ يف لدخوله الطلب بعدابلتأمل  ال ينال إال ما لنص، املشكل: وهو)وضد ا

 أشكال.ابلتأمل بعد الطلب لدخوله يف ال إينال أي املراد منه  ال : وهو ما(2) وضد النص املشكل
بدليل يتميز ال إعلى وجه ال يعرف املراد شكاله أهو اسم ملا يشتبه لدخوله يف  :مشس األئمة قال-

 .(3)األشكال به من بني سائر 
ألن الداخل  ؛وإىل ازدايد خفائه على األول ،ىل سبب اخلفاءإشارة إ (شكالهألدخوله ) :وقوله

شكاله أي دخل يف شكل أأ :مما مل يدخل، وإىل مأخذ االشتقاق يقالء  خفاكان أكثر شكال  األيف 
                                      

ما كان إال يف مثن اجملن. وأقل ما ورد يف تقديره  ملسو هيلع هللا ىلصمالك رمحه هللا: ثالثة دراهم. ومها استدال مبا روي أن القطع يف عهد النيب 
ط، : د ياملبتداهلداية يف شرح بداية  املرغيناين ثالثة دراهم، واألخذ ابألقل وهو املتيقن أوىل، وقيمة اجملن اثين عشر درمها.

 .362ص2ج
ن أيب حنيفة أنه قَاَل: ال يقطع إنسان يف أقل من عشرة ع أما احلنفية: نصاب القطع عندهم: عشرة دراهم.كما روى احلسن بن زايد

 .291ص1د.ط، ج، ع ي ون اْلم س ائ ليف السمرقندي . جياد تروج بني الناس دراهم
إذا سرق ربع دينار من العني، أو ثالثة دراهم من الورق، أو قيمة ثالثة " واحلنابلة: عندهم ربع دينار فصاعد ا كما يقول الزركشي:

 .325ص6،ج1، طعلى خمتصر اخلرقي شرح الزركشي. "قطع ؛ا كان أو غريه، وأخرجه من احلرزدراهم طعام  
الكشف، وأورد فيه هنا املؤلف يعين )الشارح( يرجح عدم إحلاق الطرار والنباش ابلسارق، وأوجز يف اخلفي عكس ما أسهب يف  ((1

 مسألة استعمال القياس يف احلدود والكفارات وىف املقاديرأقوال األئمة وخالفاهتم، واكتفى هنا بقدر يسري من ذلك، وهذه 
حبجة عدم تعدية احلكم ابملعىن الذي يف الفرع دون األصل، واختصاص النباش  نال جييزو  ةجيوز عند الشافعي، وأما حلنفي

أما احلدود فقد كثرت أقيستكم فيها " ما، ولكن الشافعي رد عليهم أبهنم مل يوفوا بشيء مما ذكروا فقال:والطرار ابسم خاص هب
" وكذلك يف ابلقياس وقضوا ،فإهنم أوجبوا احلد يف تلك املسألة ،وهو يف مسألة شهود الزان ،حىت تعديتموها إىل االستحسان

 .107ص2ج ،1: ط، قواطع األدلة يف األصول السمعاينر: ابن الكفارات واملقادير، ووافقه مجهور األصوليني. انظ
 .35٤، ص1، طامليزان ، السمرقندي168ص1ج، يف أصوله، ، السرخسي118ص  1.، طتقومي األدلة لدبوسيا( انظر: 2)

  .سائر األشكال، يف اجلانب األيسر من احلاشية... يف نسخة )م( كتبت هذه اجلمل من قوله: قال مشس األئمة( 3) 
= 
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 ۅچ وأشىت أي دخل يف الشتاء. ومثاله قوله تعاىل:  ،أي دخل يف احلرمحرم أ :كما يقال  ،وأمثاله

فعرف بعد ين أعلى السامع أنه مبعىن كيف أو مبعىن  "أىن"اشتبه معىن ( 1) چ ۉ ۉ ې ې ې ې
 ،وهو احليض األذى العارضوبداللة حرمة القرابن يف  ،بقرينة احلرث (2) التأمل والطلب أنه مبعىن كيف

فإن ليلة القدر توجد يف كل  (3) چٿ  ٺ ٺ ٺ ٿ ڀ ٺچ وقوله تعاىل:  ،ففي األذى الالزم أوىل
فبعد التأمل  ،فكان مشكال   ،ومثانني مرة فيؤدي إىل تفضيل الشيء على نفسه بثالث   ،ااثين عشر شهر  
خري من أربعة  :مل يقل وهلذا (4) الوالء شهر على ألفشهر ليس فيها ليلة القدر ال  ألفعرف أن املراد 

 فيؤدي إىل ما ذكران. ،حمالة ألهنا توجد يف كل سنة ال ؛وثالث ومثانني سنة أشهر
 الطلب( بعد فيه التأمل: وحكمه)

فإن اخلفاء فيه ملا كان أكثر منه يف اخلفي احتيج فيه إىل  ،التأمل فيه بعد الطلبه: وحكم
 .زلة رجل اختفى عن غريه يف بيت فيوقف عليه مبجرد الطلبفاخلفي مبن ،التأمل بعد الطلب

 ؛واملشكل مبنزلة من اختفى يف بيت بني أمثاله ونظائره ال يوقف عليه إال ابلتأمل بعد الطلب
 ،فيضبطها ،ا يف مفهومات اللفظ مجيع  وال  أمث معىن الطلب والتأمل: أن ينظر السامع  ،مثالهأليتميز من 

 ،فوجدها مشرتكة بني معنيني ال اثلث هلما "أىن"كما لو نظر يف كلمة   ملراد منهامث يتأمل يف استخراج ا
فحصل املقصود، كما إذا نظر  ،املوقع دون أينهذا  أتمل فيها أهنا مبعىن كيف يف مث ،الطلبهو  افهذ

 : على مفهومنيفوجد داال   چٿ  ٺ ٺ ٺ ٿ ڀ ٺچ  :يف قوله تعاىل
 .هر متواليةا من ألف شأن يكون خري   :أحدمها 
مث أتمل فيهما فوجده ابملعىن  ،وال اثلث هلما ،ا من ألف شهر غري متواليةأن يكون خري   :والثانية 

  .مثاهلاأوعلى هذا فاعترب  ،فظهر املراد ،يف املعين األول لفساد   ؛الثاين
چ ٿ ٹ ٿ ٿ چ :وقيل من نظائره قوله تعاىل

ألنه أمر  ؛مشكل يف حق الفمنه إف( 5)
 شبه ابلظاهرنف ألواوللفم ، افبقي الظاهر مراد   ،للتعذر ؛والباطن خارج منه ابإلمجاع ،ع البدنبغسل مجي

                                      
  .223اآلية: سورة البقرة جزء من ( 1) 
 .يف نسخة )ط( تقدمي الطلب على التأمل( 2) 
 .3 ية:اآل ،( سورة القدر3) 
 .7٤3ص1ج  ،1ط  ،التعاريف  ليس بينهما ما ليس منهما. املناويالوالء ابلكسر والتوايل أن حيصل شيئان فأكثر حصوال  ( ٤) 
 .6: يةاآلسورة املائدة جزء من ( 5) 

= 
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مرمها ابعتبار هذين الشبهني فبعد أ شكلأف ،عرف وشبه ابلباطن كذلك على ما (1) احقيقة وحكم  
 ا.الطلب أحلقنامها ابلظاهر احتياط  

 ا ابلباطن حقيقة  ه  شبا ابلظاهر و به  ا من الوجوب مع أن له شمث وجدان داخل العني خارج  
و اكتحل الصائم ال أ، ا فألن املاء لو دخل عني الصائمما حكم  أو  ،فظاهر ما حقيقة  أ ،ا كالفموحكم  
ن جتاوز عن إ، ولو خرج دم من قرحة يف عينه ومل خيرج من العني ال يفسد وضوؤه و (2) صومهيفسد 
وليس يف ، املاء إىل داخل العني سبب للعمىيصال إألن  ؛ا للتعذرملنا فيه فوجدانه خارج  فتأ ،القرحة

 هذا معىن التأمل والطلب. ، حتت الوجوبفيبقى داخال   ،حرجنف ألوااملاء إىل داخل الفم يصال إ
سه فن املشكل ما كان يف نأل ؛ للمشكلولكن ما ذكر ال يصلح مثاال   ،هذا معىن فقهي :قلت 
ىل الفم واألنف إولكنه اشتبه ابلنسبة  ،االتطهر معلوم لغة وشرع   ألن معىن ؛وليس ما ذكروه كذلك ،اشتباه

  .فكان من نظائر اخلفي ال من نظائر املشكل ،بة إىل الطرار والنباشسكاشتباه لفظ السارق ابلن
 اجململ

                                      
وأما  من حيث احلقيقة،وهذا  ،اا وإذا ضم شفتيه كان ابطن  فتح فاه كان ظاهر   إذا "ألنه األمين:)م( يف اجلانب  قال يف نسخة (1) 

فثبت أنه ظاهر من  ،ايض  أوإذا أخذ املاء بفيه مث جمه ال يفسد صومه  ،من حيث احلكم إذا بلع الصائم البزاق ال يفسد صومه
ن جياب عنهما أوميكن  :نف. ويف احلاشية العليا قال بعض الشافعيةألوكذلك ا ،قيقة واحلكموجه وابطن من وجه من حيث احل

 من ظاهر البدن أو وهو كونه داخل الفم واألنف ،شكال يف متعلق معىن النظريفإن األ ،ليس مبثال للمشكلا هذإن  ابالسم
كر علم أنه يف الغسل من الظاهر ويف الوضوء من ولكن بعد الطلب والتأمل مما ذ  ،ومبجرد الطلب ال يظهر ذلك ،من ابطنه
معلوم  نه يظهر مبجرد الطلب وال يتوقف على التأمل، وأما قوله: ألن معىن التطهرإف ،وهذا شأن املشكل دون اخلفي ،الباطن
نفسه لدخوله ألن املشكل ما يكون االشتباه يف  ؛وهو ليس بشيء ،قاله هذا ما ،يتم أنه حمل االستشهاد ا فمسلم لكن الشرع  
تباه فيه شوال چ ٹ   چ : واملذكور منه قوله تعاىل ،. واملشكل من أقسام الكتابةباه يف متعلقتيكون االش شكاله الأيف 

وهو  ،ال يزداد قوله من اجلوابأبل  ،حىت االشتباه فيهما من قبيل املشكل فال يصلح لالستشهاد ،نف ليسا مبذكورينألوالفم وا
   ُّ  قوله ولكن يرد على هذا أال يكون  ،يكون من قبيل اخلفي ألنه خفي مراده بعارض يف غري الصيغة نهأل ؛كما ذكره السائل

  چ    :الشتباه يف نفس قولهانه معلوم كما إذ االشتباه يف نفسه فإمن قبيل املشكل  :3رالقد َّ زث رث يت ىت نت مت زت

لف أحدمها أن يكون يف خري من أ ؛هومني دون قوله ألف شهر دال على مففكيف يسلم كون أحدمها مشكال   چ ٹ
ا بل هو مطلق له مفهوم ال ملزم أن يكون مشرتك  إلف شهر دال على مفهومني و أنه قوله أما السم أف ي،شهر متوالية ليس بقو 
وال ، صاف كثريةو أ]فـََتْحرِيُر َرقـََبة [ واحد مع احتمال  نه متوالية وغري متوالية كمفهوم الرقبة يف قوله تعاىلأواحد لكن له ضعف 

ومعلوم أنه  ،مطلق ،ألف شهر :ذا نفسه أن قولهإ فويصري بسبب ذلك مشكال   ،يصري الرقبة ابعتبار ذلك مفهومات متعددة
 .فسه وإمنا االشتباه بعارض خفيّ  نإذ ال اشتباه يف  ؛من قبيل اخلاص ال يكون مشكال  

 .9٤ص6ج، 2، و1الكويتية، ط:املوسوعة الفقهية وهو اختيار ابن تيمية. انظر -عند الشافعية واحلنفية  (2) 
= 
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 .(1) الراب(ببيان من جهة اجململ، كآية إال  اشتبه املراد اشتباها ال يدركو ما ازدمحت فيه املعاين  وهو)
احتمال البيان يف جانب اخلفاء كما مل يبق ال إألنه مل يبق فيه  (2) (وضد املفسر اجململ): قوله

 .احتمال النسخ يف جانب الظهورال إاملفسر  يف
يعين يدفع كل واحد ما سواه من املعاين ال أنه اشتمل معاين  ،أي تدافعت (وهو ما ازدمحت)

على الباقي  ألحدمهالى اللفظ من غري رجحان عملعاين تواردها املراد من ازدحام ا :وىل أن يقالأو  ،كثرية
 ،ألنه يف املشرتك ابعتبار الوضع ؛عم منه يف املشرتكأأن التوارد ههنا ال إكما يف املشرتك يف أصل الوضع 

املتكلم الكالم. وهذا هبام إوابعتبار  ،وهنا ابعتباره وابعتبار غرابة اللفظ وتوحشه من غري اشرتاك فيه
 مل أنواع ثالثة:اجمل ألن

  قبل التفسري. (4) (3) كاهللوع  ،نوع ال يفهم معناه لغة -1
 .والصالة والزكاة الرابك  امراد   ونوع معناه معلوم لغة لكنه ليس -2
ومل ميكن تعيينه النسداد ابب  ،فاملراد واحد منها ،أنه متعددال إمعلوم لغة  ونوع معناه -3 

ففي القسم األخري توارد املعين بطريق . عتقوه وموال أعتقهمأه وله موال الرتجيح فيه. كما أوصى ملوالي
 املتكلم.هبام إو ويف القسمني األوليني ابعتبار غرابة اللفظ  ،الوضع

 إذا ألن اللفظ املشرتك بني معنيني قد يصري جممال  ؛ ليس بشرط لصريورته جممال   (املعاين) :وقوله
 .املعىن ههنا مفهوم اللفظواملراد من  ،انسد فيه ابب الرتجيح

يكفيه أن يقول هو ما اشتبه املراد  إذ ؛زايد يف التحديد (ما ازدمحت فيه املعاين) :وقيل قوله
ال إهو لفظ ال يفهم املراد منه  :( 5) كما قال مشس األئمة رمحه هللا ،ابالستفسارال إاشتباها ال يدرك 

 مل.ابستفسار اجمل

                                      
  .275: يةاآل]َوَأَحَل اَّلَلُ اْلبَـْيَع َوَحَرَم الّراَِب[ سورة البقرة جزء من  :وهي قوله تعاىل( 1) 
، 1ط، تقومي األدلة، ي، الدبوس12ص2 ، ج1ط:  ، اإلحكام،اآلمدي ،168ص1د. ط، جأصول ، لسرخسياانظر: ( 2) 

د.ط،  الوايف ، السنغايل218ص1، جالنسفي، كشف األسرار، 35٤ص1 ط: ،، امليزانالسمرقندي م،2001-هـ 1٤21
 .313ص1ج

واهلَلوُع: من جَيْزَُع ويـَْفزَُع من الَشرِّ، وحَيِْرُص وَيِشح   19املعارج آية: سورة چڇ  چ ڇ چ چچ وهي املذكورة يف قوله تعايل ( 3) 
صاِئبِ  على املاِل، أو الَضحوُر ال َيْصربُ 

َ
 776ص1،ج8ط القاموس احمليط الفريوزآابدى .على امل

 28هامش ص رمجتهتهو ابو زيد تقدمت ( ٤) 
 168ص 1(:السرخسي أصول د.ط، ج 5) 
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 : ولكنه احتمل البيان. وقال آخرصال  أهو الذي ال يُعقل معناه : أبو زيداإلمام  وقال القاضي 
ملا حصل املقصود وهو فهم معناه ال ضري يف زايدة  :ببيان يلتحق به. قلتال إهو ما ال ميكن العمل به 

والفضل نفسه  ،جمملة إذ الراب عبارة عن الفضل لغة اهنإف ،اببب االشتباه كآية الر سوبيان  ،الكشف
فإن كل واحد من املتبايعني ما مل ير  ،لالسرتابح وحتصيل الفضلال إذ البيع مل يشرع إ ؛قنيليس مبراد بي

وال ميكن الوقوف عليه الستتاره وعدم قرينة تدل  ، يف البدل املطلوب له ال يبذل ملكه مبقابلتهفضال  
 .عليه فكان جممال  

 (لبيانا أيتيه أن إىل به املراد حقيقة واعتقاد ،فيه التوقف: وحكمه) 
يعين جيب  (التوقف فيه واعتقاد حقيقة املراد به إىل أن أيتيه البيان)أي حكم اجململ  (وحكمه)
والعمل به غري  ،ممكنمجال اإلمع  - ألن اعتقاد احلقية فيه؛ يف حق العمل دون االعتقاد (1)التوقف فيه

واملشكل على حسب تفاوت  ولؤ ممكن فإذا حلقه البيان جيب العمل به كما جيب ابملفسر والظاهر وامل
 اظني   كانن  إو ا، ا كبيان الصالة والزكاة صار اجململ مفسر  ا قطعي  ن كان شافي  إالبيان ن إف ،درجات البيان

إىل مجال اإلا خرج من حيز  شافي  مل يكن بياان  ن إو  ال  و صار مؤ  (2)كبيان مقدار املسح حبديث املغرية
 .(3) حبديث الوارد يف األشياء الستةفيجب الطلب والتأمل كبيان الراب ،شكالاإل

والنيب عليه السالم  ،نواعهأفيستغرق مجيع  الموالاسم جنس حملى ابأللف مجال اإلن الراب مع إف
 . مل يوجد فيه شيء من كلمات القصر ذإ ؛قصر عليها الستة من غريشياء األبني احلكم يف 

                                      
  .أ() ط( ونسخةمن نسخة ) وأثبته ،يسرم( سقطت مجل وكتبت يف اهلامش األ) يف نسخة( 1) 
عن املغرية بن شعبة أنه  78ص1ج  ،3ط ،ب الرجل يوضيء صاحبهابكتاب الوضوء، اجلامع الصحيح  يف البخاريأخرجه ( 2) 

غرية جعل يصب املاء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح املوأن  ،يف سفر وأنه ذهب حلاجة له ملسو هيلع هللا ىلصكان مع رسول هللا 
  اخلفني.رأسه ومسح على 

 ألفاظها متعددة وطرقها خمتلفة، منها ما يلي: أخرجه مسلم( األحاديث اليت وردت يف األشياء الستة أو فيما جيري فيه الراب كثرية و 3)
 ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا ( ولفظه 1588) 1211ص3كتاب املساقات ابب الصرف، د.ط، ج  يف الصحيح

فقد أرىب، إال ما ا بيد، فمن زاد، أو استزاد،  مبثل، يد  التمر ابلتمر، واحلنطة ابحلنطة، والشعري ابلشعري، وامللح ابمللح، مثال  »
عن أيب  (158٤) وليس يف هذه الرواية ذكر الذهب والفضة ولكن ثبت برواية أخرى يف الباب نفسه برقم ،«اختلفت ألوانه

والفضة ابلفضة، والرب ابلرب، والشعري ابلشعري، والتمر ابلتمر،  الذهب ابلذهب،: »ملسو هيلع هللا ىلصسعيد اخلدري، قال: قال رسول هللا 
 ،«ا بيد، فمن زاد، أو استزاد، فقد أرىب، اآلخذ واملعطي فيه سواءثل، يد  وامللح ابمللح، مثال مب

 "الفضة ابلفضة والذهب ( بلفظ:2255) 365 ص3ج، 1كتاب التجارة، ابب الصرف، ط   السننيف  ابن ماجهوأخرجه   
 .ابلذهب، والشعري ابلشعري، واحلنطة، ابحلنطة، مثال مبثل"

= 
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ها ءورا ا فيها وبقي احلكم فيمفصار مؤوال  ا عليها على أن الراب ليس مقتصر  يضا أوانعقد االمجاع 
ال أنه ملا احتمل أن يوقف على ما وراءها ابلتأويل يف هذا البيان نسميه إكما كان قبل البيان ،  غري معلوم
فيجب أيض ا   فيهوال  ؤ م ابلتأويل والوقوف على املعىن املؤثر صاردراك اإل وبعد جممال    فيه المشكال  

 كذا قيل.  (1) لظناالعمل به بغالب 
 املتشابه

 .(طلبه سقط حىت أصال   لدركه طريق ال ما وهو: املتشابه احملكم وضد)
من عن النسخ كان املتشابه الذي بلغ أألن احملكم كان يف غاية الظهور حبيث  ؛وضد احملكم املتشابه 

ألن موجب  ؛ال  وهو ما ال طريق لدركه أص ،حبيث انقطع رجاء البيان عنه يف مقابلته ،يف اخلفاء هنايته
فاشتبه األمر اشتباها ال ميكن الوقوف  .(2) منهما العقل فيه خالف موجب السمع وال ميكن رد واحد

ألن طلب  ؛املراد منه خبالف املشكل واجململ ىعلأي طلب ما يدل  ،حىت سقط طلبه (3) عليه أصال  

                                      
  .يف نسخة )ط( الرأي بدل الظن( 1) 
 واألمثلة -ويؤيدهبل العقل الصريح يشهد للنقل الصحيح -ا  له حىت يكون متشاهب  العقل اتبع للنقل وال يكون مساواي  قلت: ( 2) 

 .هي من غري متثيل وال تكييف وال تعطيل والصفات هلل عز وجل نثبتها كما تتعلق ابألمساءاليت ذكرها الشارح 
خبالف موجب  د"قال السمرقندي: هذا ليس بصحيح؛ ألن الشرع ال ير  321ص 1قال احملقق لشرح الوايف يف حاشية د.ط، ج

العقل ملا فيه من مناقضة حجج هللا تعاىل، وإذا تراءى التعارض يكون الدليل العقلي قاضي ا على الدليل السمعي؛ ألن الدليل 
ري حبال" وقال احملقق: والقول أبنه إذا تعارض السمعي حيتمل االضمار واحلذف واجملاز والكناية، والدليل العقلي ال حيتمل التغي

الدليل السمعي مع العقلي: يقدم العقلي، هو قول املعتزلة وأخذه األشاعرة واملاتريدية، والصواب: أن الدليل السمعي الصحيح 
 يف الشرع ال يتعارض مع الدليل العقلي السليم. وإذا ترءاى تعارض يف الظاهر عند البعض، فاخللل يف مقياس العقول ال

 .515ص1، ج1املعصوم. اهـ السمرقندي ط:
ىل نعم حق ا يرجع اخللل إىل العقول البشرية القاصرة، وليس إىل الشريعة الطاهرة الناضرة اليت أخرج هللا هبا أمة اإلجابة من الظلمات إ

 النور.
ألهنم يقولون: ما مل يتضح معناه إما الشرتاك كما  ( تعريف املتشابه أعم يف اصطالح املتكلمني من املتشابه يف اصطالح احلنفية؛3) 

يف لفظ العني، أو إما إلمجال كآية الراب يف البيع، أو ظهور تشبيه كصفات هللا تعاىل. إذن فاملتشابه عندهم ميكن حتصيل معناه 
السلف الصاحل الذين بعد الطلب ويظهر مراده. وإذا مل يظهر هلم مراده جييزون أتويله كآايت الصفات. وهذا خيالف منهج 

من الصفات من غري تكييف وال تعطيل وال حتريف وال تشبيه، صفات الذات  ملسو هيلع هللا ىلصيثبتون ما أثبت هللا لنفسه أو أثبته له رسوله 
 وصفات األفعال.

 .85ص1ج 1، 1: طاملستصفى،  ، الغزايل1٤1ص2د: ط، ج شرح الكوكب املنري،انظر: القنوجي  
= 
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واجمليء واالستواء على العرش يان تواإلل اليد والوجه والعني ثما يوقف على املراد فيهما الزم، وذلك م
 ووضع القدم يف النار وأمثاهلا.

ألن معرفته  ؛حنن يف بيان أقسام ما يعرف به أحكام الشرع، وال يعرف ابملتشابه حكم :فان قيل
نه إال نسلم  :ههنا، قلنايراده إوقد انقطع رجاء معرفته ابلكلية فكيف يستقيم  ،متوقفة على معرفة املعىن

مل يعرف  نإو العني و أبل يثبت به معرفة أن هلل تعاىل صفة يعرب عنها ابليد والوجه  ،حكم ال يعرف به
 .(1) الشرعومعرفة هذا املقدار وجوب اعتقاده من أحكام  ،ما أريد منها

 .(به ة املرادقا على اعتقاد حقيوحكمه التوقف فيه أبد  )

وقف على املراد منه يف اآلخرة على ما ينه إفبه يف الدنيا  أراد (افيه أبد   (2) التوقفوحكمه )
 املتشابه لالبتالء، وال ابتالء يف اآلخرة.  إنزالألن  ؛قيل

تبحر فالن يف العلوم على صغر  :ولكق كما يف  ،على مبعىن مع (به على اعتقاد حقيقة املراد)
د فيه على يف املتشابه إنه هو املراد بل يعتق يءيعين ال ميكن أن حيكم بش ،أي مع صغر سنه ،سنه
الصحابة والتابعني وعامة متقدمي أهل السنة  عامة وهو مذهب ،(3) ن ما أراد هللا تعاىل منه حقأهبام اإل

ومشس األئمة ومجاعة  اإلسالمأيب زيد وفخر اإلمام  وهو خمتار القاضي، من أصحابنا وأصحاب الشافعي
هم ذ لو وصل فُ إ (4)چ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭچ  :فعلى هذا وجب الوقف على قوله تعاىل من املتأخرين

                                      
ن أعظم أحكام الشريعة؛ ألنه يتعلق ابلتوحيد الذي أعظم ما أمران هللا أن نعرفه ونثبته على الوجه ( معرفة أمساء هللا وصفاته م1) 

 الذي يليق به سبحانه وتعاىل؛ بل هو الفقه األكرب كما قال اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا رمحة واسعة.
 .88ص1ج ،1طاألسرار  البخاري، كشف انظر:( 2) 
ا ومنرها كما جاءت بدون تكييف وال تعطيل وال حتريف كما يليق جبالله، وتكفينا آية جامعة لإلثبات ( هذا القول يعين: نؤمن هب3) 

 َّ خي حي جي يه ىهمه جه ين  ُّ  تعاىلوالنفي، أي اثبات ما هو كامل هلل ونفي كل النواقص عن هللا وهي قوله 
 ١١الشورى: 

 .7 سورة آل عمران جزء من آية: ( ٤) 
اختلف فيها  (ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل)وأصل املسألة قوله تعاىل: 

 األصوليون على مذهبني، كما قال الشارح: 
األول: الوقوف على قوله )إال هللا( والراسخون مبتدأ وخربه مجلة )يقولون( هذا مذهب ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبري، 

التابعني، وعامة املتقدين من احلنفية والشافعية، ومن املعتزلة أيب  وعمر بن عبد العزيز، والكسائي، والفراء وابن عبيد.. وأكثر
علي اجلبائي، وهوخمتار النسفي والبزدوي، ويكون املعىن على قوهلم: ال يعلم املتشابه إال هللا، وجيوز أن يكون يف القرآن أتويل 

قت طلوع الشمس من مغرهبا.. وغري ذلك، استأثر هللا بعلمه، ومل يطلع عليه أحد من خلقه، كما استأثر بعلم الساعة وو 
= 
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 ،املتشابه أكثر املتأخرين إىل أن الراسخ يعلم أتويل وذهب  ،أن الراسخني يعلمون أتويله فيتغري املعىنمنه 
مل يكن  :قالوا مذهب عامة املعتزلة وهو ،ال على ما قبله چ ۈ ۈ ۆچ  وأن الوقف على قوله تعاىل

 ؛مل يكن هلم فضل على اجلهال ،ا به كل من عند ربناللراسخ حظ يف العلم ابملتشابه سوى أن يقول آمن
 يءومل نرهم وقفوا عن ش ،ومل يزل املفسرون إىل يومنا هذا يفسرون ويؤولون كل آية ،ألهنم يقولون ذلك

لينتفع ال إا من القرآن ىل شيئ  امل ينزل هللا تع :(1) وقال القتيب ا بل فسروا الكل.من القرآن لكونه متشاهب  
يدل به على معىن أراده، فلو كان املتشابه ال يعلمه غريه للزم للطاعن فيه مقال ولزم منه و  ،به عباده

 .اخلطاب مبا ال يفهم ومل يبق فيه حينئذ فائدة
ثناء  "والراسخون"واجب، وأن قوله  "هللال "إوأما العامة فقالوا: الوقف على قوله عز وجل  

بدليل قراءة عبد هللا ابن مسعود رضي هللا عنه: إن  ،عنده ميان والتسليم أبن الكل منمبتدأ من هللا ابإل
 ،الراسخون يف العلم آمنا به :ويقول (2)عنه وسو طاءة أيب وابن عباس يف رواية عند هللا. وقراال إأتويله 

                                      
واملطلوب من اإلميان به واالستسالم ألمره سبحانه وتعاىل. كما أثىن هللا على الراسخني يف العلم أبهنم يؤمنون أبن احملكم 

 يقولون آمنا به( ويسمى هذ املذهب مبذهب التفويض.)واملتشابه كل  من عند هللا. 
د.ط،  ، وكشف األسرار170-169ص1ج يف أصوله ، السرخسي109-108ص1د. ط، ج انظر: النسفي يف شرح املنتخب، 

، 1طالتوضيح يف حل غوامض التنقيح،  . صدر الشريعة16ص٤، د.ط، جاجلامع ألحكام القرآن ، والقرطيب88ص1ج
 .212ص1ج، 3ط، والتقرير والتحبري،  بن أمري حاجا. 238ص1ج

يف العلم( وتكون مجلة )يقولون آمنا( يف حمل نصب حال من الراسخني، أي يعلمون الثاين: الوقف على قوله تعاىل: )والراسخون 
أتويله حال كوهنم قائلني: إن الكل من عند هللا. وهو مذهب جماهد وروي أيض ا عن ابن عباس، والربيع بن أنس وعامة 

ققني كابن الفورك والغزايل، وقال النووي: املتأخرين، وأكثر املتكلمني، وبه قال الشافعي وعامة املعتزلة، ورجحه مجاعة من احمل
إنه األصح، والقاضي أيب بكر بن الطيب وغريهم، ويكون املعىن على هذا املذهب: ال يعلم أتويل املتشابه إال هللا والراسخون 

 يف العلم، ويسمى هذا مذهب التأويل.
، 1ط:  نور األنوار يف شرح املنار،يف ، واملالجيون109-108ص1، د. ط، جيف شرحه على املنتخب انظر: النسفي 

. 52ص 2طيف أصول الفقه،  ، والشريازي، اللمع265ص1،ج1، طقواطع األدلة ابن السمعاين، ٤00-399ص1ج
، شرح صحيح مسلم، النووي يف ٤٤2-٤39ص3ج، 1طالبحر احمليط، ، والزركشي 85ص1ج ،1طاملستصفى، والغزايل 

 .618ص16د. ط، ج
علوم كثرية. له غريب القرآن، ومشكل القرآن،  الفاضل يف يالكاتب اللغو  ي بن مسلم بن قتيبة الدينور هو أبو حممد عبد هللا( 1) 

، د.ط األمساء واللغات ، هتذيبالنووي. أول رجب سنة ست وسبعني ومائتني ومات فجأة يف ،وغريب احلديث، وغريها
 .871ص1ج

: من 3( الطبقة: وطاووس لقبامسه ذكوان ) :، يقاليموالهم، الفارس ي، أبو عبد الرمحن احلمري طاووس بن كيسان اليماين( 2) 
= 
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وألنه تعاىل ذم من اتبع املتشابه ابتغاء التأويل، كما ذم من اتبع ابتغاء الفتنة أبن جيريه على الظاهر من 
أي ال  ،هديتناذ إوبقوهلم: ربنا ال تزغ قلوبنا بعد  ،كل من عند ربنا  : أتويل ومدح الراسخني بقوهلمغري

غري مؤولني، فدل هذا على أن الوقف على قوله  جتعلنا كالذين يف قلوهبم زيغ فاتبعوا املتشابه مؤولني أو
تال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ] :وروي عن عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت الزم. "هللاال "إتعاىل: 

 (1) فاحذروهم[إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مساهم هللا تعاىل  :]وقال ،[هذه اآلية
ابحلذر من غري فصل بني من اتبع ابتغاء الفتنة وبني من اتبع ال البتغاء الفتنة فيتناول اجلميع. وعنها مر أ

 ابملتشابه ومل يعلموا أتويله.منوا آالعلم أن  أهنا قالت: من رسوخهم يف
انتهى علم الراسخني يف العلم بتأويل القرآن إىل أن قالوا آمنا  :)رمحه هللا(وقال عمر بن عبد العزيز 

ألن من قال أبن الراسخ يف العلم  ؛يف احلقيقةلة أاملسه عند ربنا، مث قيل االختالف يف هذبه كل من 
يعلمه أراد به أنه ال يعلمه حقيقة وإمنا  ا ال حقيقة، ومن قال إنه اله يعلمه ظاهر  به أنراد أيعلم أتويله 

 .ذلك إىل هللا سبحانه وتعاىل
وله يف تفهم معانيها  ،لقاألن يف تكليف األحكام ابتالء الع ؛ابتالء العقل (2) نزال املتشابهإواحلكمة يف 

العلم  (3) أهَبةأشرف اخلالئق الستمر العامل يف فلو مل يبتل العقل الذي هو  ،وحكمها مفزع إىل العقل
وأهبم  مجاال  إ رمبا أمجل فيه على املرودة وما استأنس إىل التذلل لعز العبودية. واحلكيم إذا أصنف كتااب  

هداية  فال جتزم ابستغنائه برأيه االتلميذ ألستاذه انقياد   (4) ليكون موضع جثوة شكاال  أفيما أفهم منه 
كذا يف عني   ،اا لقصورها والتزام  ا واعرتاف  ملتشابه هو موضع جثوة العقول لباريها استسالم  ، فاارشاد  إو 

 .املعاين

                                      
 .22٤ص3 ،ج15، ط األعالم لزركلياالوسطى من التابعني رواة التهذيبيني: 

 . 1655ص ٤ج ،3ط ،ابب تفسري سورة آل عمرانكتاب التفسري، الصحيح  اجلامع يف لبخاريا أخرجه( 1) 
-317ص1، جفتح القديرلشوكاين ا، 9-8ص2ج،1: طتفسري، هللا العزيز يف: البغوي ( انظر: حكمة إنزال املتشابه يف كتاب 2)

، ، كشف األسرارلنسفيا، 170-169ص1، جيف أصول لسرخسيا، 3ص3، د.ط، جاإلتقان ، السيوطي318
 ،2 ط شرح الكوكب املنري،، ابن النجار، 58-57ص1د. ط، ج األسرار البخاري، كشف، 223-222ص1ج
 .153ص2ج

 .19ص1، د. ط، جاحلديث واألثريف غريب  النهاية، األثري والبهاء. ابنهَبَُة ابلضم وتشديد الباء: العظمة األُ ( 3) 
 .اجلُثـَْوة ابلَضم وهو الشيء اجملموع املصدر السابق( ٤) 
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 القسم الثالث
 وجوه استعمال ذلك النظم وجراينه يف ابب البيان يف

 :وهي أربعة
 احلقيقة واجملاز، والصريح، والكناية.
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 احلقيقة
 .(يد به ما وضع لهر أكل لفظ اسم لاحلقيقة: ) 

املذكورة يف أول التقسيم يف وجوه استعمال ذلك النظم وجراينه ربعة األأي من األقسام  :لقسم الثالثا
و كناية ال أا ا أو صرحي  جماز   يف ابب البيان. اللفظ بسبب استعمال املتكلم يتصف بكونه حقيقة أو

ظم، وإىل جانب اللفظ واتصافه ابحلقيقة بقوله استعمال ذلك الن ،إىل جانب املتكلم فأشار ،ابلوضع
، قد ذكران أن ذكر (1) فاحلقيقة: كل لفظ أريد به ما وضع له ،وجراينه يف ابب البيان :أو اجملاز بقوله

 .مستبعد يف التعريف واعتذران عنه "كل"كلمة 
من  رادامل ذإ وكذلك اجملاز املعاينن احلقيقة من عوارض األلفاظ دون أشارة إ (كل لفظ) :وقوله

 ا.يض  أيف تعريفه اللفظ  "ما"كلمة 
 انقسامها هذا هو أن احلقيقة يفواعلم أبن احلقيقة ثالثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. والسبب 

لغوية إن كان صاحب  :احلقيقة إليه فقيل بةفمىت تعني نس ،بد للوضع من واضع بد هلا من وضع وال ال
ن كان صاحب وضعها إشرعية  : احليوان الناطق، وقيلاملستعمل يف إلنسانوضعها واضع اللغة كا

ا ا عام  سواء كان عرف   ،عرفية :ومىت مل يتعني قيل ،الشارع كالصلواة املستعملة يف العبادة املخصوصة
من االصطالحات اليت ختصهم كالنقض والقلب  طائفةا كما لكل خاص   ، أوكالدابة لذوات األربع

                                      
 املرآة ونملالجي، وا367، ص 1، ط ميزان األصول، السمرقندي 217ص1،ج1ط، التبيني انظر تعريف احلقيقة يف اإلتقاين،( 1)

، 2ط:  يف شرح الكوكب املنري،بن النجار ، وا2٤7ص2، ج1ط يف التمهيد ، وأيب اخلطاب٤17ص1جعلى املرقاة، 
، ٤3٤ص1ج، 1: ط يف مجع اجلوامع ، والزركشي132ص1، ج1ط:التوضيح على التنقيح ، التفتازاين 1٤9ص1ج

 . 16ص1ج ،1: ط ،املعتمديف الَبْصري 
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وال  ،(3)ر للنحاةوالرفع والنصب واجل ،(2)جلوهر والعرض واللون للمتكلمنيوا ،(1)واجلمع والفرق للفقهاء
والصالة  ،املستعمل يف الناطق جماز لغوينسان اإلن إف ،يسرتاب يف انقسام اجملاز إىل حنو هذه الثالثة

 جماز عريف ما يدب والدابة املستعملة يف كل ،املستعملة يف الدعاء جماز شرعي وإن كانت حقيقة لغوية
ذا عرفت هذا فاعلم أن املراد من الوضع وهو تعيني اللفظ إبزاء معىن بنفسها إن كانت حقيقة لغوية، و إو 

 يف التعريف مبطلق الوضع فتدخل فيهما األقسام الستة.
 اجملاز

ا، والبليد كما يف تسمية الشجاع أسد  -ضع له، التصال بينهما معىن و  ريد به غري ماأاجملاز: اسم )
 (ا من هذا القبيل.اات: كما يف تسمية املطر مساء . واالتصال سبب  ذ أو -امحار  

السماء  استعمل لفظذا إز به عما واحرتُ  ،(4) اجملاز  من تتمة تعريفنهما معىن أو ذاات  بي وقوله: التصال  
 هو :بل هو وضع جديد، قيل (5)غري ما وضع له،   يفكان مستعمال  ن  إو ليس مبجاز نه إف ،يف األرض
اجملاز ال جيري يف كالم صاحب  :وهلذا قيل ،ن يراد ابلشيء غري ما وضع لهأاهلزل ن إف ،عن اهلزلاحرتاز 
وألظهر  ،وال ما صلح له بطرق االستعارة ،ألن اجملاز واهلزل مل يقصد به ما وضع له اللفظ؛ (6)الشرع 

                                      
 . 366ص  1ج د. طالفقهية لطلبة يف االصطالحات طلبة ا، لنسفي: اانظر( 1) 
 .36ص1جد.ط، املرام يف علم الكالم  ، غايةاآلمدي :انظر( 2) 
 .11ص1ج، النحو، د. طالكافية يف علم ، احلاجبابن ( 3) 
 .272ص2ج ،1ط:اإلهباج،  لبيضاويا( ٤) 
ة، أما اجملاز ينقل من موضوعه األصلي إىل املعىن اآلخر معرفة املوضوعات األصلية لأللفاظ، ال بد فيها من السماع يف احلقيق (5)

الذي يريده املتكلم بطريقة ال بد منها، اختلف فيه األصوليون. قال بعضهم: إن اجملاز غري موضوع وطريقته كذلك أيض ا، وإمنا 
ة حىت يتمكن تعدية هذا املعىن يعرف ابلتأمل والنظر يف استعماالت العرب للمجاز، واستنباط املعىن املشهور الالزم يف احلقيق

 إىل غري احلقيقة، كالعلل الشرعية غري املنصوص عليها تعرف ابلتأمل والنظر.
وقال اإلمام الرازي يف احملصول: "استعمال اللفظ يف معناه اجملازي متوقف على السمع أيض ا" وقال الشوكاين: "اعلم أنه ال يشرتط 

ية، واملعترب نوعها، ولو كان آحاد اجملاز معترب ا لتوقف أهل العربية يف التجوز على النقل، النقل يف آحاد اجملاز، بل العالقة كاف
 ولوقعت منهم التخطئة ملن استعمل غري املسموع من اجملازات وليس كذلك ابالستقراء".

، ممفتاح العلو ، السكاكي، 70ص 1، ج1ط ،، إرشاد الفحول، الشوكاين٤18ص1ج ،3:، طاحملصول، فخر الدين الرازيانظر: 
. السمرقندي 178ص 1د. ط، جأصوله ، السرخسي يف 119ص  تقومي األدلةالدبوسي، يف  ،36٤-361ص ، 2ط 

 ص2، ج1:طالبحر احمليط ، الزركشي، 6٤-63ص 1د.ط، ج كشف األسرار، البخاري، 383-382ص ، 1ط، امليزان
277 . 

ال جيري اجملاز يف كالم هللا تعاىل وكالم رسوله صلى هللا عليه وسلم؛ ألن ومن قال هبذا يرى التسوية بني اجملاز واهلزل، ولذلك  (6)
= 
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التصال  :بقوله ،رتاز عنهفال حاجة إىل االح ،ا أصال  به شيئ   ألنه مل يرد ؛أن اهلزل ليس بداخل التعريف
 بينهما بل هو احرتاز عما ذكران.
                                      

كل واحد منهما أريد لشيء يف غري ما وضع له. وحيكى هذ القول عن أيب بكر بن داود من الظاهرية، وأيب مسلم األصفهاين 
 التميمي من احلنابلة.من احلنفية وابن خويزمندة من املالكية، وابن قاضي شهبة من الشافعية، وأيب الفضل 

، 697ص2د. ط ج ، الع دة، أيب يعلى169ص1ط، جد.  ، شرح اللمعالشريازي، ٤٤7ص٤د. ط، ج اإلحكامانظر: ابن حزم  
 .182ص2، ج1 :ط البحر احمليط،

، واهلزل: هو اللعب مل ير   د به شيئ ا ال شرع ا وال وأما الفرق بني اجملاز واهلزل: أن اجملاز يستفاد منه يف غري ما وضع له معىن أو ذاات 
 .357ص ٤د.ط، جالكشف عقال  وهو من مباحث عوارض األهلية، اهـ. بتصرف يسري. انظر للمؤلف البخاري 

،  -رمحه هللا-: "وتكلم شيخ اإلسالم ابن تيمية 172ص1يف حاشية، د.ط، ج وقال حمقق الوايف  يف هذا املوضوع كالم ا طويال 
يف القرآن، ذلك أن املثبتني للمجاز ادعوا: أبن  -املصطلح عليه بني علماء األصوليني-از وخالصة قوله: إنه ينفي وقوع اجمل

اجملاز هو اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له. فرد عليهم أبن ألفاظ القرآن يتحاشى هبا عن مثل هذه األوصاف، فليس يف 
 حيتاج إليها؛ ملا أن هذا القول يلزم منه: القرآن ما هو مستعمل يف غري ما وضع له، وليس فيه أيض ا ألفاظ ال 

، مث بعد ذلك استعملت فيها، فيكون هلا وضع متقدم على االستعمال، وهذا ال يكون إال  أن ألفاظ اللغة العربية وضعت أوال  ملعان 
ا، فمنهم من يقول: إهنا توقيفية، وم نهم من يقول: إهنا عند من يقول أبن اللغات اصطالحية، وقد اختلفو فيه اختالف ا شديد 

اصطالحية، وبعضهم يقول: أوهلا توقيفي وآخرها اصطالحي، ومنهم من يعكس، واألكثرية توقفت يف املسألة، فكيف ميكن 
، مث ينقل بعد ذلك استعماهلم هلا، فيعلم بناء على ذلك ما هو اللفظ  ألحد أن ينقل عن العرب مجيع املعاين املوضوعة أوال 

 أو يف غري ما وضع له؟ املستعمل فيما وضع له
فإن قيل أبن استعمال القرآن هو املبني للموضوع له على طريق األصالة، جياب عليهم: أبن اللغة العربية سابقة على التنزيل والواضع  

لى قرينة دلت هلا خمتلف فيه، كما أن استعماالت القرآن الكرمي ال أتيت إال مقيدة فـ"القرية" يف آية مثال  يراد هبا )أهلها( بناء ع
على ذلك، ويف آية أخرى يراد هبا )حملها( بناء  على قرينة دلت ذلك أيض ا، وكذلك "العمى" يف آية مثال يراد به )عمى البصر( 
لقرينة دلت على ذلك، وقد يراد به )عمى البصرية( أي القلب بناء  على قرينة دلت علىها أيض ا.. وهكذا، فكيف يصح تقسيم 

معدوم ا؛ حيث ثبت أن اللفظ ال يدل على معناه الذي يريده املتكلم  -التقسيم  أي - إذا كان شرطهوجماز اللفظ إىل حقيقة 
ا، فمثال  إذا وردت كلمة )رأس( مطلقة فمعناها  بطن( هكذا)أو  إال بقرينة، أما إذا أطلق اللفظ من غري تقييد فال يفيد معىن أبد 

م. فإن قيل: املراد هبا رأس اإلنسان وبطنه، فهذا حتكم وتطاول على اللغة، وإذا موقوف على إرادة املتكلم أو على سياق الكال
قيد اللفظ انصرف معناه إىل الذي قيد به، فيقال: رأس األمر، رأس اجلبل، رأس الدابة، وكذلك يقولون: بطن األمر، بطن 

خاصة  إذا علمنا أن هذا التقسيم حادث بعد  الوادي، وهكذا فبطل بعد ذلك تقسيمهم اللفظ إىل حقيقة وجماز هبذا االعتبار،
ة القرون الثالثة األوىل، كما أن القائلني ابجملاز فتحوا للمؤولة اباب  إلنكار صفات هللا تبارك وتعاىل، أو صرفها عن معانيها احلقيقي

 هلا. 
 وصول إىل األصول،، ال، ابن برهان٤5-٤٤ص1د. ط، ج أصول اجلصاص،، 119، ص1، ط:تقومي األدلةانظر: الدبوسي  

مذكرة الشيخ حممد األمني الشنقيطي يف أصول ، 176ص 3د.ط، جفتاوى، ، شيخ اإلسالم ابن تيمية 100ص1ط، جد. 
 .3٤1ص 1د.ط، ج املستصفى، الغزايل 72-68ص ،5طالفقه، 
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 ،وال يقال تعريف اجملاز غري جامع خلروج التجوز بتخصيص االسم ببعض مسمياته يف اللغة
ما وضعت له. وخروج التجوز  ذ هي ليست مستعملة يف غريإ ؛الدابة بذوات األربع عنه كتخصيص

 عنه أصال   يءلعدم استعماهلا يف ش (2) چ ٿٿ ٺ ٿ چ :يف مثل قوله تعاىل (1) بزايدة الكاف
واحلقيقة  ،هلما (3)لكوهنما مستعملتني يف غري ما وضعتا ؛وغري مانع لدخول احلقيقة العرفية والشرعية فيه

من  ا ألان جنيب عن األول أبن حقيقة املطلق خمالفة حلقيقة املقيديكون جماز   من حيث هي حقيقة ال
املقيدة على  الدابة لفظ الدابة حقيقة يف مطلق كل دابة، فاستعماله يف وإذا كان ،حيث مها كذلك

مل يكن هلا معىن كانت  ذاإوعن الثاين أبن الكاف  ، ما وضع لهغري له يف اخلصوص يكون استعماال  
 يف غري ما استعماال  ال ملعىن  ملا وضعت ملعىن كان استعماهلا ألهنا؛ مستعملة يف غري ما وضعت له أوال  

كانتا حقيقتني ن  إو ت له ضرورة، وعلى هذا يصح االحرتاز عن اهلزل كما قالوا. وعن الثالث أبهنما وضع
ة إىل استعماهلما يف بنسفال خيرجان بذلك عن كوهنما جمازين ابل، ابلنسبة إىل واضع أهل الشرع والعرف

 ا ابعتبار آخر.حماز  ال تناقض بني كون اللفظ حقيقة ابعتبار و ذ إ يف اللغة غري ما وضعتا له أوال  
ذا ثبت، وأما مبعىن مفعول من حققُت إ الشيُء حِيق ما فعيلة مبعىن فاعل من حقَ إمث احلقيقة 

ذا كانت ابملعىن إفيكون معناها الثابتة أو املثبتة يف موضعها األصلي والتاء للتأنيث  أثبته إذاُأِحقه  الشيءَ 
ذا كانت إإىل االمسية الصرفة كالنطيحة واألكيلة،  األول لشبه التأنيث، وهو نقل اللفظ من الوصفية

 .كما أن التأنيث اثن    ابملعىن الثاين ألن النقل اثن  
ألن الكلمة إذا استعملت يف غري  ؛واجملاز مفعل مبعىن فاعل من اجلواز مبعىن العبور والتعدي

 .(4) موضعها فقد تعدت عن موضعها

                                      
 .55ص26ج 1ط، علوم القرآن تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب اهلرري، :انظر( 1) 
 .11ية: اآلشورى جزء من سورة ال( 2) 
 .ط( كتبت ابملفرد) يف نسخة( 3) 
، أيب 226ص1ج األنوار رنو  ، املالجيون،273ص1ج ،1ط ،اإلهباجلبيضاوي ا : تفصيل الكالم على اجملاز يف:انظر( ٤) 

د.ط،  شرح احمللى على مجع اجلوامع، احمللى 17ص1ج د،طاملعتمد، ، البصري، 250ص2ج،1ط ، التمهيد،اخلطاب
إرشاد ، الشوكاين، 15٤ص1ج، 2ط:  شرح الكوكب املنري،، ابن النجار 185، ص1طالتمهيد، ، اإلسنوي 305ص1ج

، ، اآلمدي٤٤د.ط، ص شرح تنقيح الفصول، القرايف 369ص ،1، ط،األصول نميزا لسمرقنديا ،21، ص1ط: الفحول
 . 17ص1د.ط، ج أصول،السرخسي  ،38ص1،ج1ط: اإلحكام، 

= 
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املستعملة يف موضعها بطريق األصالة قد يطلق  واعلم أن لفظ احلقيقة كما يطلق على الكلمة
ما  :ا، وقد يطلق على ذات الشيء يقالشائع  ا طالق  إعلى املعىن الذي وضع اللفظ له بطريق اجملاز 

 . واجملاز يف مقابلة القسم األول.نساناإلحقيقة هذا الشيء وما حقيقة 
ألن شرطهما استعمال  ؛ال جمازلفظ بعد الوضع قبل االستعمال ليس حبقيقة و الأن ا يض  أواعلم 

ما يف موضعه أو يف غري موضعه للعالقة كما بينا وانتفاء املشروط ابنتفاء الشرط أاللفظ بعد الوضع 
ذا ثبت إو  ،ريد به ما وضع له أريد به غري ما وضع لهأيف قوله: شارة إوإىل ما ذكران  ،عن البيان مستغن  
لفظ يف لعلى استعمال ا ايكون ذلك ابعث   (1)ل اجملاز اتصالبد من أن تكون بني حمل احلقيقة وحم أنه ال

و كان ولكن مل يعتربه املستعمل كان ذلك أ مل يكن بينهما اتصال يف نفس األمر لوذ إ ؛حمل اجملاز
ن بلغوه إىل مخس أفاعلم أن العلماء و  ،اا ال جماز  االستعمال ابتداء وضع آخر فكان ذلك اللفظ مشرتك  

طالق اسم السبب على املسبب، واسم الكل على البعض، واسم امللزوم إستقراء كا ابالوعشرين نوع  
 .على الالزم، واخلاص على العام وعكسها

 فالشيخ ،(2) الكشف كما بيناها يف،  وغريهاليه إل و كان وابسم ما يؤ   وتسمية الشيء ابسم ما
ال يكاد يشذ  ذإ ؛و أضبط مما ذكرواوه (ذاات   معىن أو) :ههنا على املعىن والصورة بقوله خصَ  رمحه هللا

ذ ال اثلث هلما فال إ ؛ال أن كل موجود من احملسوسات موجود بصورته ومعناهإعنه شيء مما ذكروا 
ا ذ لو مل يكن خاص  إابملعىن اخلاص املشهور راد أو  ،ال من أحد هذين الوجهنيإيثبت االتصال بني اثنني 

لعدم  احليوانية ا ابعتبار معىنمل جيز تسمية شخص أسد   ا ملا صحت االستعارة حىتمل يكن مشهور   أو
 .اختصاصها به

                                      
ابلعالقة بني احلقيقة واجملاز، وال يكفي جمرد االشرتاك يف أمر ما إال بقرينة تبني معىن املراد ابجملاز بعد انتفاء وهو ما يعرب عنه ( 1) 

 إرادة احلقيقة. 
 وقال السمرقندي يرمحه هللا: "الفاصل بني احلقيقة واجملاز ثالثة أقسام: 

 سمى حقيقة، وهلذا املسمى جماز ومستعار.األول: التنصيص من أئمة اللغة أبن يقولوا إن هذا اللفظ هلذا امل
والثاين: االستدالل بذكر حد احلقيقة واجملاز. فإن ذكر الشيء بذكر امسه وذكر حده سواء كقول القائل: "رجل" وقوله إنسان ذكر 

 جاوز حد الصغر سواء. 
 والثالث بيان العالمات الالزمة هلما".

 .188ص 1د.ط، ج ،أصولسرخسي لا 376-373ص ،1ط، امليزان،انظر: السمرقندي،  
 .96ص 1ج ،ابب حقيقة اجملاز( 2) 
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بل  ،ن كاان من لوازمهإوصفني و  ينال اا لعدم شهرة األسد هبذوال تسمية األخبر واحملموم أسد  
كما   ،فيصح استعارة اللفظ هبذا املعىن للشجاع ،الوصف اخلاص الذي اشتهر به األسد هو الشجاعة

وهذا ألن االستعارة لو جازت بكل معىن مل يبق  ،اسد  أكما يف تسمية الشجاع   :قولهأشار إليه الشيخ ب
للكالم حسن وطراوة، ومل يبق للفصيح املاهر بفنون الكالم وطرق الفصاحة املستخرج لالستعارات 

على غريه، وهي على مثال القياس فإنه ال يصح بكل وصف بل يعترب  البديعة والتشبيهات الغريبة فضل  
املستخرج لدقائق  ذ لو اعترب كل وصف رفع االبتالء ومل يبق للمجتهدإ ؛ه الوصف الصاحل املعدلفي

 . الفقهية فضل على غريه، فكذا هذا املعاين
فإن السماء اسم  ،تسمية املطر ماء كما يف  ،اجملاورة بني احمللني صورة :وأراد ابالتصال الذايت

 يت خت مت ىت چ :قال تعاىل: ف البيت مساءومنه قيل لسق ،فأظلك كما عالللسحاب ولكل 

مناسبة  إذ ال ؛معىن مث املطر ينزل من السحاب فكان فيهما اتصال صورة ال ،أي السقف (1)چ جخ
أي  ،السماء حىت أتيناكم أنطَ  زلنا ما :فسمي املطر ابمسه يف قوهلم ؛السماء بوجه   بني معىن املطر ومعىن

 ر: وقول الشاع. ليكمإبسبب املطر حىت وصلنا  كنا يف طني  
 إذا نـــــــــزل الســـــــــــــــــــــــمـــــــــاء أبرض قـــــــــوم

 
 (2) رعـــــيـــــنـــــــاه وإن كـــــــانـــــوا غضـــــــــــــــــــــااب 

 ، وما نلتفت إىل غضبهم غضااب  نيأي إذا نزل املطر أبرض قوم ونبت الكأل رعيناه وإن كانوا كاره 
طريق االستعارة يف األلفاظ اللغوية ابالتصال صورة أو معىن جيوز االستعارة يف األلفاظ ن أوإذا ثبت 

يف  ألن العرب ملا استعملت اجملاز ؛ا لقومابتفاق بني الفقهاء، خالف  أيض ا  الوجهني ينهبذشرعية ال
 (3) كالمهم ووضعت طرق االستعارة.
و من غريهم كصاحب أ منهم ابالستعارة لكل متكلم من مجلتهم ذان  إوعرف ابلتأمل طريقه يكون 

وألن االتصال الذي هو  ،ل من فهم ذلك الطريق ابلقياس لكذان  إا للتعليل كان الشرع مىت وضع طريق  

                                      
 .15 ية:اآلسورة احلج جزء من ( 1) 
 .8٤3ص1د. ط، ج القاموس،العروس من جواهر  الزَّبيدي اتجمرتضى  اليت للفرزدق، انظر( 2) 
عندهم إن كانت يف عالقة التشبيه يسمى  االستعارة عند األصوليني ترادف اجملاز، وعند أهل البيان قسم من اجملاز. فإن اجملاز (3)

. استعارة أبقسامها وإن كانت فيه عالقة غري التشبيه مثل السببية واملسببية واحلال واحملل والالزم وامللزوم وغريها مسي جماز ا مرسال  
 .130ص ،، د.طحاشية شرح النسفيانظر 

= 
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 ؛اطريق االستعارة يتحقق يف املشروع صورة ومعىن كما يتحقق يف احملسوس، فيجوز به االستعارة فيه أيض  
 .ألن جوازها متوقف على معرفة الطريق

 يف املشروعات ابملعىن الذي شرعت له نظري مث االستعارة اجلاري ،التوقيف ووجوده ال على
نقل الدين من  فإن معىن احلوالة ،كاستعارة احلوالة للكتابة  ،ستعارة يف احملسوسات ابالتصال املعنوياال

 ،رمحه هللا لفظ احلوالة للوكالة (1) نقل والية التصرف فلذلك استعار حممد :ومعىن الوكالة .ذمةىل إذمة 
جيرب املضارب على  املال دين ال افرتقا وليس يف املال ربح وبعض رأس اذإفقال يف املضارب ورب املال 

 .أي وكله بقبض الديون ،ل رب املال عليهمأحِ  :نقد الديون ويقال له
لتشاهبهما يف  ،الكفالة بشرط براءة األصيل حوالة واحلوالة بشرط مطالبة األصيل كفالة اوكذ

امللك بطريق كل واحد منهما يثبت ن  إحيث  بينهما اتصال معنوي من وكذا املرياث والوصية ،املعىن
 .حدمها لآلخرأاخلالفة بعد الفراغ عن حاجة امليت فيجوز استعارة 

 وكذا اهلبة والصدقة متصلتان معىن. أي يورثكم (2)چ گ ڳ گ گ چقال هللا تعاىل: 
فيجوز استعارة لفظ اهلبة للصدقة فيما إذا وهب . ن كل واحد منهما متليك بغري عوضإمن حيث أيض ا 

وال مينع الشيوع من الصحة فيما إذا وهب للفقريين، واستعارة لفظ  ،له الرجوع ا مل يكنئ  يللفقري ش
ومينع الشيوع من الصحة إذا تصدق  .الصدقة للهبة فيما إذا تصدق على الغين حىت كان له الرجوع

 . على غنيني
نظري  املسبب والعلة واحلكم يف الشرعيات ابجملاورة اليت بينهماواالستعارة اجلارية بني السبب و 

من هذا  اواالتصال سبب  ) :ليه الشيخ بقولهإكما أشار   ،االستعارة يف احملسوسات ابالتصال الصوري
إىل فضاء اإلذ معىن السبب إ ،نه ال مناسبة بني السبب واملسبب معىنأل ؛أي من قبيل الذايت (،القبيل
  كذلك.  ومعىن املسبب ليس، الشيء

                                      

ْغَناقي162ص1ج ،1طالتنقيح، شرح التلويح على التوضيح ملنت ، لتفتازاينا( 1)   ،1ط، شرح البزودي ، الكايف، السِّ
، والتحبري التقرير حاجأمري  ابن ،62ص2د. ط، ج، كشف األسرار شرح أصول البزدوي ، البخاري،785ص2ج
 . 29ص2ج ،2:ط

 .11جزء من آية:  سورة النساء( 2) 
= 
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املناسبة بينهما ثبات إفال ميكن  ،عىن احلكم ليس كذلك، ومثباتجياب واإلاإل (1)ومعىن العلة 
تصال من قبيل اتصال فكان هذا اال ،وكذا السبب واملسببمعىن بوجه، ولكن العلة واحلكم يتجاوران 

الفرق بني اتصال العلة  ول الحتياجه إىليراد دون القسم األوخص هذا القسم ابإل ،املطر ابلسحاب
لفاظ الطالق أوهي استعارة  ،لة اخلالفيةأسبب الذي عليه تبتين املسابحلكم وبني اتصال السبب ابمل

على  "اسبب  "نصب فإنه مطرد ال حاجة فيه إىل بيان فرق و  ،للعتق كما ستعرف خبالف القسم األول
التنوين أو  أو وهو متامه بنون اجلمع والتثنية ،وهو االتصال من غري أن يوجد شرطالتمييز من املفرد 

 .(2) عسال  انء إلاوملئ  ،وراقود خال   ،اومنوان مسن   ،اعشرون درمه   :ا يف قولككم  ،ضافةاإل
 ضافة كما أن املضاف الضافة كاإلم مينع من اإلالالن إضافة من حيث الالم ابإلحلاق إأما 

هلا ابلتنوين ا حلاق  إأو  ابإلضافةبه املفرد كما يتم  ميضاف فيت وكذلك ما دخل عليه الالم ال ،يضاف
 .م هبا االسمفيت

ألن  ؛ومثله يف كالم املشايخ غري غريب ،وهو فهم املعىن ،(3) ا حلصول املقصودوأما تساحم   
 تصحيح املعاين وتقوميها ال إىل األلفاظ.ىل إنظرهم 

املاء،  ا للتوصل إىلومنه يسمى احلبل سبب   ،يهالشيء ويفضي إلىل إما يتوصل به  مث السبب لغة  
ا واالتصال سبب   :فيدخل يف قوله ،فيها كما يتناول السبب املصطلحفضاء اإلعىن العلة لوجود م فيتناول

 .كما يدخل االتصال بني السبب واملسبب  ،التصال بني العلة واحلكم
 ؛وجب االستعارة من الطرفنييوأنه ابلشراء، حدمها: اتصال احلكم ابلعلة كاتصال امللك أوعان: نوهو )

 .(ال بعلته، فاستوى االتصال، فعمت االستعارةإواحلكم ال يثبت  ألن العلة مل تشرع إال حبكمها،
 :نوعان ،وهو أي االتصال من حيث السببية (4)لذلك قال الشيخ: ف

                                      
، أيب 535ص 2، د.ط، جتنقيحصدر الشريعة التوضيح على ال، 301ص2، جأصول السرخسييف: انظر معىن العلة  ((1

د،ط.  شرح املنهاج، اإلسنوي، 12ص 1طشفاء الغليل، ، الغزايل، 705-70٤ص2، ج1طملعتمد احلسني البصري ا
 ، الزركشي،75ص1، ج1ط: قواطع األدلة يف األصول ابن السمعاين 295ص  1ط: تقومي األدلةالدبوسي  ،53ص1ج

 .35ص7، ج1، ط:البحر احمليط

 .2٤ص1ج: د. ط النحولكافية يف علم ابن احلاجب ا( 2) 
 .397ص2 ، جد. ط ،تيسري التحرير :انظر( 3) 
 األخسيكيت رمحه هللا. يعين به صاحب املنت( ٤) 

= 
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 ،أي يثبت ،االتصال يوجبهذا  نه أيأو  ،ل احلكم ابلعلة كاتصال امللك ابلشراءاحدمها: اتصأ 
كل واحد مفتقر   ألن؛ عكسهالعلة كما جاز رادة إو احلكم وحيوز االستعارة من الطرفني حىت جاز ذكر 

 .ا هلا من حيث الوجودىل العلة واتبع  إا ال بعلته فيكون مفتقر  إذ احلكم ال يثبت إ ،إىل اآلخر
وإمنا شرعت للحكم حىت ال تكون مشروعة يف حمل ال يتصور  ،والعلة مل تشرع ومل تقصد لذاهتا

انت مفتقرة إىل احلكم، واتبعة له من حيث الغرض حنو بيع احلر ونكاح احملارم، فك ،شرع احلكم فيه
ان ك  اذإاملآلية واألسباب العلل اآللية. و  العللَ حكام األأهل األصول  ىمسوهلذا ، مبنزلة اآللة للشيء

 .كذلك استوى اتصال كل منهما ابآلخر فيعم جواز االستعارة من اجلانبني
             شرتى نصف عبد وابعها فهو حر، فااشرتيت عبد  ن إوهلذا قلنا: فيمن قال: )

 :أوجهربعة أعلى لة أواملس، ألن جواز االستعارة يعم اجلانبني قلنا كذاأي و  (هلذا قلناو )قوله: 
فملك نصف عبد  ،ا فهو حرن ملكت عبد  إأحدها: احللف على ملك عبد منكر  أبن قال 

ا من غري شرط ملك العبد مطلق  ألن الشرط  ؛مث ملك النصف الباقي عتق هذا النصف يف القياس وابعه
 .فيعتق هذا النصف كما يف فصل الشراء ،وقد حصل ،االجتماع

وذلك بصفة االجتماع يكون ، امللك املطلق يقع على كمالهن ألويف االستحسان ال يعتق 
 ،ولعله قد ملكها وزايدة متفرقة، يت درهم قطائوهللا ما ملكت م :ى أن الرجل يقولفاختص به ال ير 

واملطلق قد يتقيد بداللة العادة كمطلق اسم الدراهم يتقيد بنقد ، اا مل جيتمع يف ملكه يعد صادق  ولكن مل
 .ايض  أفمطلق امللك ههنا يتقيد ابالجتماع بداللة العادة  ،البلد

ال كان على حبمّ  ادعإذا أراد تفهيم أصحابه هذه املسألة  (1) رمحه هللاسكايف اإلوكان أبو بكر 
ملك من  أنهدرهم قط، مث ينظر إىل أصحابه كم ترون  مائىتاي فالن هل ملكت  :قولفي ،ابب املسجد

 ا.فيثبت أن املراد مبثله اجملتمع دون املتفرق عرف   ،الدراهم متفرقة، وأنفق على نفسه
 (مث اشرتى النصف اآلخر: يعتق هذا النصف.)

                                      
د.ط،  البزدوي ، أصول182-181ص1ج ،1األحكام، ط، اآلمدي 75ص 1، طاملستصفى لغزايل: اانظر معىن السبب يف

 . 53ص1، د.ط، جشرح املنهاج، اإلسنوي 9٤ص1د.ط، ج البناين،مجع اجلوامع مع حاشية  ، ابن السبكي170ص٤ج
 000ه( ) 261- 000محد بن حنبل. )أثرم )أبو بكر( حمدث، فقيه، صاحب سكايف الطائي األمحد بن حممد بن هانئ اإلأ( 1) 

  .م( 875-
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فاشرتى نصف  ،فهو حرا د  باشرتيت ع إذاوالثاين يف احللف على شراء عبد منكر أبن قال  
أن  :مث اشرتى النصف الباقي لنفسه عتق هذا النصف خبالف امللك، والفرق بينهما ،عبد وابعه

 .ال يتحقق الجتماع يف امللك بصفة العبدية بعد الزوالا
ف على ملكه، ألن كونه مشرتى له ال يتوق ؛فأما االجتماع يف كونه مشرتى بعد الزوال فتحقق

 نه حينث يف ميينه.إطالق فاشرتاه لغريه  فامرأتها ن اشرتيت عبد  إ يرى أنه لو قالال أ
ن أال إفوجب احلنث  ،اشرتى الباقي بعد بيع النصف األول فقد اجتمع الكل يف عقدهذا إف

ألنه نوى ختصيص  ؛وال يدين يف القضاء، فيدين فيما بينه وبني هللا تعاىل ا كامال  يشرتي عبد  ن أيعين 
 ابع أن يعقد اليمني على ملك عبد بعينه أو شراء عبد بعينه.العام والثالث والر 
 ،ألن االجتماع صفة مرغوبة ؛حباهلا يعتق النصف يف الفصلني خبالف العبد املنكر واملسألة

شارة إليه كمن حلف أال يدخل هذه الدار ال ابإلألنه يعرف  ؛فيعترب يف غري املعني وال يعترب يف املعني
 .نتعترب فيها صفة العمرا

 ألفما ملكت  :يقولن أيستجيز من نفسه منا إيف العادة نسان إلان وألوتعترب يف غري املعينة 
 .ا بصفة االجتماع ال بصفة االفرتاق يف غري املعنيدرهم مريد  

وذلك ألن بدون  ،املكه متفرق   إذاال يقول ما ملكت هذا األلف  وال يستجيز ذلك يف املعني
 ا.ومل حيصل له الغناء إذا كان ملكه متفرق   ،ي الغناء عن نفسهإىل املعني قصده نفشارة اإل

كان يف أزمنة متفرقة ن  إو ا، وقد كان ملكه على املشار اثبت   ،ويف املعني قصد نفي ملكه عن احملل
 .(2) اإلسالموفخر  (1) األئمة سيف شرح اجلامع لشم كذا

كان ن  إفا ون الشراء صحيح  يعتق هذا النصف يف فصل الشراء، هو أن يك :واملراد من قوله
ألن شرط حنثه مثة قبل أن يقبضه وال ملك له فيه قبل القبض أال يرى  ؛اشرتاه مجلةن إو ا مل يعتق فاسد  
 بنفسه يف يده حىت ينوب قبضه كان مضموان    إذاكان يف يده حني اشرتاه عتق ن  إفمل ينفذ  أعتقهأنه لو 

 عتق لوجود الشراء.ا بنفس الشراء فيعن قبض الشراء فيصري ممتلك  

                                      
  .السرخسي أبو بكر حممد بن أيب سهلهو ( 1) 
 .10٤ص2 د.ط، ج البزدوي، عن أصول األسراركشف  ويالبزد( 2) 

= 
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يف هذه املسائل  (يعتق النصف) :ينبغي أن يكون قوله :قال رضي هللا عنه (1)املبسوط كذا يف 
مث جيب السعاية يف النصف أو الضمان  ،قول أيب حنيفة رمحه هللا: فأما عندمها فينبغي أن يعتق كله

 .عتاقاإل ؤجتز لالختالف املعروف يف 
حدمها اآلخر تعمل نيته يف أب عىنمل جيتمع الكل يف ملكه. فإن  ملكت ال يعتق مان إولو قال: )

 (.املوضعني، لكن فيما فيه ختفيف عليه ال يصدق يف القضاء
ابمللك الشراء حىت ال يشرتط  ن عىنإهو التقريب يعين  (عين أبحدمها اآلخرن إف): قوله
وفيه تغليظ عليه  ،علته فيجوزألنه استعار احلكم ل ؛فيعتق النصف بصدق داينة وقضاء ،االجتماع فيه

ابلشراء امللك حىت يشرتط االجتماع فيه فال يعتق النصف الباقي  عىنوإن  ،ايض  أفيصدقه القاضي 
ألنه نوى ما فيه ختفيف  ؛ولكن ال يصدقه القاضي ،نه استعار العلة حلكمها فيجوزأل ؛يصدق داينة

املراد من قول املشايخ يف أمثال هذه الصورة  مث .له للتهمة ال لعدم صحة االستعارةفال يقبل قو  ،عليه
ا جييبه على وفق ما نوى، ولكن القاضي حيكم عليه مبوجب ذا استفىت فقيه  إنه أداينة ال قضاء  يدين
عن فقيه، أن لفالن  أحدذا كان فيما نوى ختفيف علته كما لو استفىت إوال يلتفت إىل نيته ، كالمه
مسع القاضي ذلك منه يقضي  ابلرباءة. وإذايفتيه  ؟من دينه تبرئألف درهم وقد قاضيته. هل  على

 .ع، كذا يف بعض شروح اجلاميفاءاإلعليه ابلدين إال أن يقيم بينة على 
حمض ليس بعلة وضعت له كاتصال زوال ملك املتعة أبلفاظ  والثاين: اتصال الفرع مبا هو سبب  )

 (.صل للفرعا لزوال ملك الرقبة، فإنه يوجب استعارة األالعتق تبع  
مبا هو سبب )أي احلكم  (اتصال الفرع)أي النوع الثاين من االتصال سببا  (والثاين): قوله

يف فضاء اإللفظ السبب يطلق على العلة كما يطلق على غريها ألن معىن  (حمض ليس بعلة وضعت له
السبب احملض ال  إذ ؛لكوهنا موجبة للحكم فبقوله حمض احرتاز عن العلة ،العلة أكثر منه يف غريها

ا إليه، وال مث من شرط السبب احملض أن ال يكون احلكم مضاف   ،(2) ا للمسبب بذاته حباليكون موجب  
 العلة اليت ختللت بينه وبني احلكم.

                                      
 .62ص 2٤ج  والنكاح، د. ط،اإلكراه على العتق والطالق  ، اببكتاب اإلكراهاملبسوط : السرخسي انظر( 1) 
 .278ص2، ج1:طاألصول، قواطع األدلة يف  لسمعاينابن ا :انظر( 2) 
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ن العلة وهي زوال ملك الرقبة فيما ذكر أاحلكم إليه دون علته بدليل ضافة إواملراد ههنا انتفاء 
ليه. إيضف احلكم وهو زوال ملك املتعة مل ن إو وهو قوله: أنت حرة،  ،من النظري أضيفت إىل السبب

يعين املراد من السبب احملض أن ال يكون علة موضوعة  (ليس بعلة وضعت له) :فلذلك فسره بقوله
ذلك ليس بشرط ههنا كاتصال زوال ملك املتعة ن إف ا،أيض  ليه إللفرع ال أن ال يكون العلة مضافة 

أنت حرة أو حررتك أو أعتقتك يزول به ملك  :قال ألمته إذالزوال ملك الرقبة، فإنه  اأبلفاظ العتق تبع  
أنت  :ابلنكاح فكان قولهال إالرقبة. وبواسطة زواله يزول ملك املتعة حىت مل حيل له االستمتاع هبا بعد 

ملك الرقبة، وأنه  ال علة لتخلل الواسطة، وهي زوالليه إا ا لزوال ملك املتعة لكونه مفضي  حرة وحنوه سبب  
ي أز استعارة األصل للفرع والسبب للحكم دون عكسه أي جيوّ  ،أي هذا النوع من االتصال يوجب

االستعارة أن  صحةألن الشرط يف ؛ يعين ال جيوز استعارة الفرع لألصل واحلكم للسبب ،عكس املذكور
. الالزمرادة إو ه فيصح ذكر امللزوم  ابملستعار منه ليصري مبنزلة الزم من لوازميكون املستعار له متصال  

ما هو من لوازمه رادة إو العلة لقيامه به، فيصح ذكر السبب ىل إواملسبب مفتقر إىل السبب افتقار احلكم 
حرة، وأراد به الطالق وقع  حررتك، أو أعتقتك، أو أنت :ا وهو املسبب، حىت لو قال المرأتهتقدير  

املسبب لقيامه بنفسه، وحصول حكم األصل الذي وضع  فأما السبب فمستغن يف ذاته عن. الطالق
 له به، وثبوت املسبب به من األمور االتفاقية.

صلي فإن شراء األمة اجملوسية واألخت من الرضاعة، والعبد والبهيمة جائز حلصول موجبه األ
 هلعدم افتقار له  ا ابملسبب والزم  ذا كان كذلك ال يصري السبب متصال  إ مل حيصل ِحال  ن إو وهو امللك 

ا ابلسبب، فحينئذ جيوز استعارة ليه، فال جيوز استعارة املسبب للسبب إال إذا كان املسبب خمتص  إ
استعري اسم املسبب للسبب  ،اأي عنب   (1) چ ۋ ٴۇ ۋ ۈ چ :ااملسبب له لقوله تعاىل اخبار  

ببه وهو النبات مسوه ابسم مس امطرت السماء نباات، أي ماء   :الختصاص اخلمر ابلعنب، وكقوهلم
 الراجز:  الختصاصه به. وكقول

 أقـــــــــبـــــــــل يف املســـــــــــــــــــــــنت مـــــــــن راببـــــــــه
 

ـــــــه   (2)أســــــــــــــــنــمـــــــة اآلابل يف ســــــــــــــــحـــــــاب
ألن األسنمة ال ترفع إال ابلنبات، وال يوجد النبات  ؛م مسببه وهي أسنمة اآلابلسمسى املاء اب 

ذ إملعلول، فيصري السبب ا ابلسبب صارا يف معىن العلة واإال ابملاء، وذلك ألن املسبب إذا كان خمتص  
                                      

 .36 ية:اآلسورة يوسف جزء من ( 1) 
 .213ص1ج، 3، ط الكامل يف اللغة واألدب، املربد( 2) 
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 صار كان السبب به مع كونه مطلواب   الإاملسبب ملا مل حيصل ن إمن حيث أيض ا  ا ابملسببذاك متعلق  
ال أىل املعلول فيحصل االتصال من اجلانبني. إىل الغرض كافتقار العلة إ، نظر ليهإا ومفتقر   ا لهموضوع  
اخلمر ماء ن إليها، من حيث إ ا هبا، ومفتقر  ن اخلمر ملا اختصت ابلعنب صار العنب متصال  أترى 

 العنب وال قيام للعنب بدون مائه.
به من حيث الغرض  ابملطر صار للمطر تعلق  ال إوكذا النبات وارتفاع السنام ملا مل حيصل 

 ،اا واتفاق  لفاظ العتق فقد حصل تبع  فأما زوال ملك املتعة أب ،واحلكمة فيجوز االستعارة من اجلانبني
أنت طالق أو  :متهألفلهذا لو قال . فال يصح استعارته لهصل األا يف حق عدم   صلابألن اتصاله فكا

 ،تعتق :(1)وقال الشافعي رمحه هللا  ،احلرية ال تعتق عندان به ونوى ،حرام تطلقتك أو أنت ابئن أو أن
حىت  واللزوممبين على السراية، سقاط إألن كل واحد من الطالق والعتاق  ؛وتصح هذه االستعارة

إىل الكل إذا وقع يف بعض احملل أبن قال:  (2)يف اجملهول، وسرى جيابِ واإلاحتمل التعليق ابلشرط 
فيجوز استعارة  ،نصفك طالق، أو نصفك حرة ومل يرتد ابلرد، ومل حيتمل الفسخ فكاان متشاهبني معىن

 (3) عكسه.كما جاز أيض ا   الطالق للعتاق
 ملا بينا أن وقد عدم االتصال ذاات   (٤)  أو معىن  ر على االتصال ذاات  طريق االستعارة منحص :وقلنا

 ا.وشرع   وكذا معىن ألن معىن الطالق: رفع القيد لغة   ،اتصال السبب ابملسبب، يف حكم العدم
                                      

 . 259ص 5د. ط، جاألم  ،لشافعيا( 1) 
 .1٤9ص1د.ط، ج شرح التلويح على التوضيح. اهـ، التفتازاين املراد ابلسراية ثبوت احلكم يف الكل بسبب ثبوته يف البعض ( (2
ما نواه  النية معه، فإذا نوى وقع ن( إذن فالشافعية جوزوا استعارة لفظ )الطالق لإلعتاق(، ولفظ )اإلعتاق للطالق( ويشرتطو 3)

حتفة ، ابن حجر اهليثمي 108ص12، ج3: الروضة، ط ، النووي16ص3د. ط ج املهذبوإال فال. انظر: الشريازي يف 
 .201د. ط ص التمهيد ، اإلسنوي282ص3، ج1ط: مغين احملتاج ، اخلطيب الشربيين357-356ص10ط، جد.  احملتاج

شرتاك يف الصورة عند األحناف فقط، وهذان النوعان يشمالن مجيع ما اال -2االشرتاك املعنوي  -1هذا احلصر يف األمريني: (  ٤)
وبينوا أنواعها ومراتبها، وأورد ابن النجار منها مخسة وعشرين، وعدها الزركشي مثان -ذكر من العالقات اليت ذكرها األصوليون 

ولكن ما حصره الشيخ  كشف حيث قال:وقد ذكرها الشارح يف ال -وثالثني، وأوصلها العز بن عبد السالم إىل أربع وأربعني
إذ ال يكاد يشذ عنه شيء مما  ؛يف قوله وذلك أي االتصال الذي يقع به االستعارة بطريقني ال اثلث هلما أضبط مما ذكروه

. بل إن السمرقندي جعله من طريق واحد حني قال: "وقال أكثر أهل وال خيفى عليك تداخل بعضها يف بعض ،ذكروه
ه واحد وهو )املشاهبة( وهلذا قال أهل األدب: إن االستعارة واجملاز تشبيه بدون حرف التشبيه" واتبعه األصول: إن طريق

 الالمشي يف أصوله. 
 ،1ط، امليزان السمرقندي 212-198ص2، ج1، طالبحر احمليط، الزركشي 61ص 2د.ط، ج كشف األسرار  انظر: البخاري

= 
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القيد لتعمل القوة زالة إوليس بني  ،ا على ما عرفوشرع  ( 1)القوة لغة ثبات إى إومعىن العتاق 
حياء إو احلي من احلبس  إطالقالقوة بعد ما عدمت مشاهبة كما ليس بني ثبات إبني و -الثانية عملها 

  ومعىن ال يصح االستعارة.امليت مشاهبة. وإذا عدم االتصال ذاات  
الستغنائه  والسبب للحكم، دون عكسه ألن اتصال الفرع ابألصل يف حق األصل يف حكم العدم)

  (عن الفرع.
دفع وهم من يتوهم أن املراد من  :وفائدته ،لقوله األصل للفرعتفسري  (والسبب للحكم)قوله: 
ل غري و األصل والفرع أعم من السبب واملسبب، فيتنا :ومن الفرع املعلول كذا قيل. وقيل ،األصل العلة

: ال يصح (2)ويؤيده ما ذكره مشس األئمة رمحه هللا ،املشروعات، والسبب واملسبب خمتصان ابملشروعات
 للمسبب، كما ال تصح استعارة الفرع لألصل. استعارة احلكم

أول الكالم على آخره، لصحة  توقف  . وهو نظري اجلملة الناقصة إذا عطفت على الكاملة)
 .(الستغنائه ألول فتام يف نفسهاآخره وافتقاره، فأما 

أي االتصال بني السبب واملسبب الذي هو اثبت من أحد اجلانبني نظري اتصال  (وهو): قوله
مجلة اتمة لوجود  ،زينب طالق :فإن قوله ،زينب طالق وعمرة مثال   :لة الناقصة ابلكاملة، يف قولهاجلم

 طرفيها، وعمرة مجلة انقصة، الفتقارها إىل اخلرب.
قت ابألوىل فتوقف حكم األوىل تعلَ  ا لكنها بواسطة واو العطفوهلذا لو انفردت ال تفيد شيئ  

 ولكن هذا التوقف ،ثانية مفيدة مثل األوىل فيقع الطالق عليهموتصري ال ،ليصح اشرتاكهما يف اخلرب
ابلنسبة إىل األوىل هو يف حكم العدم لكماهلا يف و  ،اخلرب ابلنسبة إىل اجلملة الناقصة الفتقارها إىل اثبت
 .(فتام يف نفسه)أي الكالم األول  (فأما األول) :قوله وهو معىن ،نفسها

نت طالق أ :ة وقوع الطلقات الثالث، يف قوله للمدخول هباوالدليل على التوقف يف حق الثاني
وقوع الطلقة الثانية والثالثة يف قوله لغري املدخول عدم وطالق وطالق، وعلى عدم التوقف يف حق نفسها 

                                      
إرشاد ، الشوكاين 119ص ،1:ط تقومي األدلة، الدبوسي 6٤- 30م ص للعز بن عبد السال إىل اإلجياز ، اإلشارة373ص

د.ط، ص  فقه الالمشي أصول 178-157ص1، ج3ط: شرح الكوكب املنري، ابن النجار 2٤-23ص1ط: الفحول،
٤0-٤1. 

 .عمله -ا يف نسخة )م( سقط من قوله وشرع  ( 1) 
 .182ص1د. ط ج ه،أصول( هو اإلمام السرخسي يف 2)
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ألن اجلملة األوىل ملا مل تتوقف يف نفسها ثبت موجبها قبل التكلم ابجلملة  ؛أنت طالق وطالق وطالق :هبا
 ال إىل عدة فيلغو ما بعدها. ألوىلاب د ابنتوق ،الثانية

 ؛ضافة احلكم يف احملل املنصوص عليه إىل املعىن ابلنسبة إىل الفرعإمن األصول أيض ا  ونظريه
ليه لوجود النص إإليه ابلنسبة إىل نفس املنصوص عليه لعدم افتقاره ضافته إليه وعدم إليصح التعدية 

قتداء املتنفل مبن يصلي صالة مظنونة، مع أهنا غري مضمونة ة احومن الفروع ص ،الذي هو أقوى منه
بعارض ظن خيصه، فال يظهر اإلمام  ، مضمونة على املقتدي، لكن عدم الضمان يف حقمامإلاعلى 

 يف حق املقتدي، فيكون صالته هذه مضمونة يف حق املقتدي غري مضمونة يف حق نفسه.
 (1) عموم اجملاز

ا كما هو حكم احلقيقة. وهلذا جعلنا ا كان أو عام  د به خاص  ريأ)وحكم اجملاز: وجود ما  
لفظ الصاع يف حديث ابن عمر رضي هللا عنهما ))ال تبيعوا الدرهم ابلدرمهني، وال الصاع 

 (.ا فيما حيله وجياورهعام   (2)ابلصاعني(( 

ف بني أرابب ا بال خالا كان أو عام  حكم احلقيقة ثبوت ما وضع له اللفظ خاص   وحكم اجملاز كذا
أصحاب ا لبعض ا خالف  ا كان اجملاز أو عام  العموم، وحكم اجملاز ثبوت ما استعري له اللفظ خاص  

                                      
 ، طالفقهقواعد  الربكيت: انظر فيه،هو أن يعم مجيع أفراد نوع واحد مما استعري له كما يراد ابلصاع مجيع ما حيل  از:عموم اجمل( 1)

 .157ص ،1

تبيعوا  ال)): -صلي هللا عليه وسلم-ابن عمر قال: قال رسول هللا  ، عن285ص 5ج، 1ط:حنبل مسند اإلمام أمحد بن ( 2) 
لصاعني، فإين أخاف عليكم الَرَماء، والَرَماُء: هو الّراَِب، فقام إليه رجل وال الصاع اب هَم ابلدرمهني،الديناَر ابلدينارين، وال الدر 

(( قال اهليثمي: فقال: اي رسول هللا، أرأيَت الرجل يبيُع الفرس ابألفراس، والنجيبَة ابإلبل؟، قال: ال أبس، إذا كان يدا  بيد .
، وأخرجه مسلم يف 116ص٤د. ط ج معجم الزوائديه أبو جنان ثقة ولكنه مدلس" "رواه الطرباين يف الكبري، وقال: ف

ابن اإلحسان برتتيب صحيح ، وابن حبان 1215ص3، ابب بيع الطعام مثال  مبثل، د. ط جِكَتاُب اْلُمَساقَاةِ الصحيح 
 2٤2-2٤1ص7، ج1، ط َكاَن َأَحُدمُهَا أَْرَدَأ ِمَن اآْلَخرِ ُر الَزْجِر َعْن بـَْيِع الَصاِع ِمَن الَتْمِر اِبلَصاَعنْيِ َوِإنْ ذكْ حبان، ابب 

، ط  لسنن(  والنسائي يف ا5020) ( أبلفاظ متقاربة ٤555) 272ص7، ج2: كتاب البيوع، ابب بيع التمر ابلتمر مفاضال 
أيتَ بَِتْمر  َراَيَن، وََكاَن مَتُْر َرُسوِل اَّللَِ َصَلى هللاُ  أََن َرُسوَل اَّللَِ َصَلى هللاُ َعَلْيِه َوَسَلمَ عن أيب سعيد اخلدري، وهذا لفظ النسائي: ))

، فـََقاَل:  اَل تـَْفَعْل، فَِإَن َهَذا اَل »، قَاُلوا: ابـْتَـْعَناُه َصاع ا ِبَصاَعنْيِ ِمْن مَتْراَِن، فـََقاَل: «َأىَن َلُكْم َهَذا؟»َعَلْيِه َوَسَلَم بـَْعال  ِفيِه يـُْبس 
كتاب التجارة، ابب الصرف، د. ط، ج   السننيف  ابن ماجه هوأخرج.(( ِكْن ِبْع مَتَْرَك، َواْشرَتِ ِمْن َهَذا َحاَجَتكَ َيِصح ، َولَ 

 (.2256) 758ص2
= 
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وأشار إىل حكم احلقيقة كما فعل كذلك يف  ، حكم اجملاز ابلتصريحفالشيخ رمحه هللا بنّي  ،الشافعي
 .تلفهم وهو املخا إىل بيان األا لالختصار وقصد  روم   ،حكم العام واخلاص

 ةخالف أن حقيقة الصاع ليست مبراد آخره، ال أي وألن العموم جيري يف اجملاز إىل ،وهلذا 
اسم احملل طالق إا بطريق ن بيع نفس الصاع ابلصاعني جائز ابإلمجاع. وإمنا املراد ما حيله جماز  إههنا ف

ل اسم جنس حملى أبنه إمث  (1)چپ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ: على احلال كما يف قوله تعاىل
 . كما لو كان على حقيقته.  (2)ع ما حيله من املطعوم وغريهيفيستغرق مج التعريف

كما جيري يف املطعوم .فيدل بعباراته وعمومه على أن الراب جيري يف غري املطعوم كاجلص والنورة
 :ير الكالمألنه ملا كان املراد من الصاع ما يكال به صار تقد ؛على أن الكيل هو العلة وإبشارته ،مثل احلنطة

  مبكيلني.ما يكال ابلصاع مبا يكال ابلصاعني أو وال مكيال   وال
ما حيله إرادة  أي جواز ،للمجاز إىل املعىن اجملوزشارة إما حيله وجياوره إىل ما حيله  ويف ضم قوله 

 ابعتبار اجملاورة.
 (،توسعة ليهإ ، ألنه ضروري يصار(3) عموم للمجاز : اللذلك، وقا (هللا رمحه) الشافعي وأىب)

ا ال ميكن القول عموم ذلك أي عموم هذا، وقال: ملا صار جماز   (4) وأىب الشافعي رمحه هللا :قوله
ومل يبق  ،ابإلمجاعوقد أريد املطعوم منه  ،جيري إال يف احلقائق ال ألن العموم ؛بعمومه أو يف عموم اجملاز

                                      
 .31 سورة األعراف جزء من آية:( 1) 
ينة للكيل هبا، وإمنا جيعل أو حتويه وهي اخلشبة املصنوعة املتع-أخذ احلنفية هنا ابجملاز يف تفسري الصاع وال يرونه ابملعىن احلقيقي  (2)

)الطعام ابلطعام مثال  مبثل(( فلم جيعلوا علة )هذه الصاع، وجعلوا حديث ابن عمر املتقدم معارض ا لقوله صلى هللا عليه وسلم: 
مية اجملاز إىل الصاع جماز، واجملاز له عموم فيعم املطعوم وغريه. ونسبوا عدم عمو  -القدر واجلنس-وإمنا جعلوا  -الطعم-الراب 

َأْصَحاب الَشاِفِعي َرمحَه هللا َومن  فقال السرخسي يف أصوله: -الطعم-اإلمام الشافعي رمحه هللا بناء على جعل الشافعي العلة 
طََعاِم ِإاَل َسَواء ِبَسَواء اَل اَل تَِبيُعوا الطََعام اِبل :َوهِلََذا قَاُلوا ِإن َقول َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم ،من قَاَل اَل ُعُموم للمجاز

ُهَما رَاد ابلصاع َما ُيَكال بِِه َوُهَو  ،اَل تَِبيُعوا الدِّْرَهم اِبلدِّْرمَهَنْيِ َواَل الَصاع ابلصاعني :يـَُعارضُه َحِديث اْبن عمر َرِضي هللا َعنـْ
ُ
فَِإن امل

 .171ص1د.ط، ج أصول السرخسي. امر اد   ا سواُه من أَن يكونجَماز اَل ُعُموم َلُه وابإلمجاع املطعوم ُمرَاد بِِه فَيخرج مَ 
واعلم أن القول بعدم عموم اجملاز مما مل جنده يف كتب : "162ص1ج 1طالتوضيح، شرح التلويح على  يف زاين:التفتاقال ( 3) 

اجملاز"، وانظر ى عدم عموم ابملطعوم مبين على ما ثبت عندهم من علية الطعم يف ابب الراب ال عل ، وختصيصهم الصاعالشافعية
هـ 1٤1٤، 1ط: البحر احمليط، والزركشي 23ص2ج 3ط،التقرير والتحبري  503-٤02د. ط ج مجع اجلوامع ابن السبكي

 .21ص٤ج م199٤-
 . 288ص1د.ط، ج ،حواشي الشرواين على حتفة احملتاج بشرح املنهاج ،الشرواين( ٤) 

= 
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قدر ابلصاعني، فلم يكن له داللة على ابملطعوم امل قدر ابلصاعقيل وال املطعوم امل كأنها، فصار  غريه مراد  
 ، وال على كون الكيل علة.متفاضال   (1)حرمة بيع غري املطعوم 

ألن األلفاظ وضعت  ؛ومتسك يف نفي العموم عن اجملاز، أبن األصل يف الكالم هو احلقيقة
 دالالت على املعاين لإلفادة.

اللفظ املرتدد بني احلقيقة واجملاز يف حكم املشرتك،  يصري وهلذا ال يعارض اجملاز احلقيقة، حىت ال
ا و ال أهنم جوز إابلفهم، خالل اإلن ال جيوز استعماهلا يف غري موضوعاهتا لتأدية ذلك أفكأن األصل 

ذلك ضرورة التوسعة على الناس يف الكالم مبنزلة الرخص الشرعية يف األحكام، فإهنا تثبت ضرورة 
حكم العموم للمجاز، فال يصار إليه من غري ثبات إرورة ترتفع بدون التوسعة على الناس فهذه الض
 ؛يثبت هناك وصف العموم عندكم نزلة ما يثبت بطريق االقتضاء فكما المبضرورة فكان اجملاز يف هذه 

 ترتفع بدونه، فكذا ههنا عندي. ألن الضرورة
 .(نزه عن العجز والضروراتألن اجملاز موجود يف كتاب هللا تعاىل، وهللا تعاىل م ؛وهذا ابطل)

جند الفصيح من أهل اللغة ان إف، (ابطل)كر اخلصم أن اجملاز ضروري ذ أي ما  (وهذا)قوله:  
 القادر على التعبري عن مقصوده ابحلقيقة يعدل عنه إىل التعبري عنه ابجملاز، ال حلاجة وضرورة.

 ائق، فثبت أن قوهلمسان الناس للمجازات فوق ما ظهر من استحساهنم للحقحوقد ظهر است
الدليل عليه أن القرآن يف أعلى رتب الفصاحة وأرفع درجات البالغة، واجملاز موجود و  فاسد،هو ضروري 
 (2) چ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ڭچ  : من غريب بدائعه وعجيب بالغته، قوله تعاىلفيه، حىت ُعدَ 

 :هوقوله جل ذكر  (3) چوئ ائ ائ ەئ ەئ وئچ  :مل يكن للذل جناح. وقوله عز امسهن إو 
 ڃ ڃ چ چ ڃ ڃ چ واجلري للماء ال لألهنار. وقوله عز امسه (4) چڀ  ڀ ڀ پ ڀچ

 . وغري ذلك مما ال حيصى (5)چچ چ
                                      

)الطعام ابلطعام مثال  مبثل(( ال على القول )ذهب اجلديد عندهم مستدلني حبديث: ( علة الراب يف املطعومات هي الطعم يف امل1)
 ((. َواَل الَصاع ابلصاعني))بعدم عموم اجملاز الذي يف قوله صلى هللا عليه وسلم: 

 .379ص 2، ج3ط الروضة ، النووي276ص٤ط، جد.حتفة احملتاج  انظر ابن حجر اهليثمي

 .2٤ ية:اآلسراء جزء من سورة اإل( 2) 
  .٤٤ية: اآلسورة هود جزء من ( 3) 
  .35سورة الرعد جزء من آية: ( ٤) 
  .77ية: اآلسورة الكهف جزء من ( 5) 

= 
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 إن املقتضىفثبت أنه ليس بضروري، وال يقال  ،تنزه عن العجز والضروراتي أيتعاىل  وهللا تعاىل
ڦ  چيف قوله تعاىل:  اممع أنه موجود يف القرآن ك ندكم حىت أنكرِت جواز عمومه أصال  ضروري ع

ألان نقول الضرورة يف املقتضى راجعة إىل  ؛أي لرقبة مملوكة، فليكن اجملاز كذلك (1) چ ڄ ڄ
 ا لئال يؤدي إىل اإلخالل بفهم السامع.منا يثبت ضرورة تصحيح الكالم شرع  إنه إفالكالم والسامع 

ثبوته لتوسعة طريق التكلم على  ألن ؛(2) والضرورة يف اجملاز لو ثبتت لكانت راجعة إىل املتكلم
قسام أ املتكلم. وهلذا ذكر اجملاز يف أقسام استعمال النظم الذي هو راجع إىل املتكلم، واملقتضى يف

 . السامع الوقوف على املراد الذي هو حظ  
ن أوهبذا ظهر  ،ذا كان كذلك جاز أن يوجد املقتضى يف القرآن خبالف اجملاز لو كان ضروراي  إو 
 (3) واجملاز ملفوظ لغة ،عوارض األلفاظ على ما عرفن ألن العموم م ؛ل اخلصم ليس بصحيحاستدال

 .فإذا وجد دليل العموم فيه أمكن القول بعمومه
تصور فيه العموم خبالف ا فال يُ ا، بل هو اثبت شرع  ا وال تقدير  فأما املقتضى فغري ملفوظ لغة حتقيق  

  ل بعمومه عند وجود دليله.ا فأمكن القو ملفوظ تقدير  نه إفاحملذوف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
  .92ية: اآلسورة النساء جزء من ( 1) 
 واملقتضى. :قوله ألن ... إىلط( سقط من قوله ) يف نسخة( 2) 
 .لفظة لغة اثبتة يف نسخة )ط( فقط( 3) 
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 امتناع اجتماع احلقيقة واجملاز ابللفظ الواحد
  واحد(ومن حكم اجملاز واحلقيقة: استحالة اجتماعهما مرادين بلفظ واحد يف زمان )

إىل آخره. اختلف  ..أي اجتماع مفهومهما ،واحلقيقة: استحالة اجتماعهما ومن حكم اجملاز
اللفظ الواحد على مدلوله احلقيقي، ومدلوله اجملازي يف وقت واحد، فذهب  طالقإاألصوليون يف جواز 

وذهب ، امتناعه ىلإواحملققون من أصحاب الشافعي وعامة املتكلمني  (1) وعامة أهل األدبصحابنا أ
إىل جوازه  (4) املتكلمنيوعبد اجلبار من  (3) واجلبائي احلديثوعامة أهل  (2) أصحابهالشافعي وعامة 

فإن الواحد منا قد جيد يف نفسه مريدة  ،ااملعنيني مجيع  إرادة  يف ذلك إىل أنه ال مانع من سرتوحنيم
ا. ونعلم ذلك من أنفسنا قطع   ،اابلعبارة الواحدة معنيني خمتلفني كما جيدها مريدة للمعنيني املتفقني مجيع  

 ه فقد جحد الضرورة وعاند املعقول.تفمن ادعى استحال
قال لغريه ال تنكح ما نكح أبوك توضأ من ملس  إذاواحد منا قد جيد من نفسه أال ترى أن ال

 د اعقوقال: ال تنكح ما نكح أبوك  ،املس ابليد والوطء حىت لو صرح بهرادة إو الوطء والعقد إرادة  املرأة
ڦ چفكذا جيوز أن حيمل قوله تعاىل: . من غري استحالة صحووطئ ا ا وتوضأ من اللمس مس   ،ائ  وط وأ

ې  چ :على الوطء والعقد، وقوله جل جالله (5) چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .واللمس ابليد من غري استحالة ءالوطعلى  (6) چې ې 
 ن:0ىل امتناعه وجهاإوملن ذهب 

 ا، فيكون فاسد  احملال إىل مؤدّ  رادهتما إن القول جبواز أليه يف الكتاب، وهو إأحدمها: ما أشري 
 فيه، واجملاز ا يف موضوعه مستعمال  احلقيقة ما يكون مستقر  ن أحدمها: أ ؛هنيوبيان االستحالة من وج

                                      
 ألول: االمتناع عن اجلمع بني احلقيقي واجملازي يف وقت واحد.هذا املذهب ا( 1) 

  .167ص 1 د. ط، ج هأصوليف  ،، السرخسي70ص 2د. ط، ج األسرار، كشف  البخاري، :انظر
 .139ص 1ج ،1ط التوضيح:شرح التلويح على ، لتفتازاينا( 2) 
 .71تقدمت ترمجته يف هامش ص اجلبائي( 3) 
عبد محد بن خليل بن أمحد بن عبد اجلبار بن أم( عبد اجلبار بن  1025- 970ه( ) ٤15- 359وعبد اجلبار اهلمداين )( ٤) 

 .78ص5ج ،د. طاملؤلفني. معجم  كحالةصويل، متكلم، مفسر،  أ)أبو احلسن( فقيه،  سرتاابدي واهلمداين، اإل هللا
 .67ص 2ج، 1 ط ،كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم  البزدوي :انظر( 5) 
 .22ية: اآلة النساء جزء من سور ( 6) 
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 يف غريه، والشيء الواحد يف حالة واحدة ال يتصور أن يكون ا عن موضوعه، مستعمال  ما يكون متجاوز  
 حيل مكانني يف وقت واحد. ا عنه ضرورة أن الشيء الواحد الا يف موضوعه ومتجاوز  مستقر  

 وال  أا ملا وضعت له الكلمة عليهما يكون املستعمل مريد  طالق اإلصح  أنه لو: واثنيهما
ا وغري مراد، وهو ضعت له فيكون موضوعها مراد  للعدول هبا عما وُ يضا أالستعماهلا فيه غري مراد له 

 األول ابعتبار اللفظ، ويف الثاين ابعتبار املعىن.وجه األمجع بني النقيضني. واالستحالة يف 
ض على الوجه األول أبان ال نسلم أن احلقيقة مستقرة يف موضوعه حقيقة. واجملاز متجاوز عن واعرت  

ولكنه  ،موضوعه كذلك بل اللفظ صوت وحرف يتالشى كما وجد، فيستحيل وصفه ابالستقرار والتجاوز
 .(1) ريد به موضوعه وغري موضوعه وال استحالة يف ذلك كما بيناأو  ،استعمل أي تلفظ به

، بل الالزم كونه لوجه الثاين أبان ال نسلم لزوم كونه غري مريد ملا وضعت الكلمة له أوال  وعلى ا
 .امراد   ا أن ال يكون األولهتما مع  رادإوال يلزم من  ،ا، وهو اجملموع واثني  ا ملا وضعت له أوال  مريد  

ن أل؛ لكن ال جيوز لغةو  (2) املعنيني جيوز عقال  إرادة  نأوالوجه الثاين وهو اختيار أكثر احملققني 
ومل يستعملوه فيهما  ،وجتوزوا يف البليد وحده ،للبهيمة املخصوصة وحدها "محار"وصفوا قوهلم  اللغةهل أ
رأيت  :قال وإذا. اال يفهم منه البهمة والبليد مع   ،اقال: رأيت محار   ترى أن االنسان إذا الأ ،أصال   امع  

هبيمتني وبليدين، وإذا كان كذلك، كان استعماله فيهما  ؛صأربعة أشخا رأىنه أال يفهم منه  ،محارين
ا عن جواز اجتماعهما من حيث التناول احرتاز   "مرادين"بقوله  هقيدمنا إفال جيوز . ا عن لغتهمخارج  

ا عن جوازمها اجتماعهما يف أو احرتاز   ،واملوايل على ما ستعرفه على األبناء استأمن إذاالظاهري، كما 
 إايمها.احتمال اللفظ 

 .(ا وعارية يف زمن واحدكما استحال أن يكون الثوب ملك  )

                                      
 علىالشافعي وعامة أصحابه وعامة أهل احلديث وأبو  مل يكن بني املعنيني تضاد: منهم اأصحاب املذهب الثاين اجلواز إذ( 1) 

  .اجلبائي وعبد اجلبار بن أمحد
قال التفتازاين: "هو احلق" وقال ابن هذا املذهب الثالث الستعمال اللفظ الواحد يف معناه احلقيقي واجملازي عقال  ال لغة، ( 2) 

 اهلمام: "هو الصحيح". 
 واملذهب الرابع: جيوزون اجلمع بلفظ واحد يف حملني خمتلفني، وهو قول العراقيني من احلنفية.

، 173ص 1، د. ط جالسرخسي أصول، 122، ص 1ط: تقومي األدلةوانظر: مذاهب وأقوال العلماء وأدلتهم والرد عليهم يف: 
، أيب احلسني 25-2٤ص2، ج2ط التقرير والتحبري، ابن أمري حاج 28ص1ج ،1ط التلويح على التوضيحاين، التفتاز 

 .28ص1، ج1 طاملعتمد البصري 
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 (واحدمن ز ا وعارية يف ملك  )الواحد على الالبس  (كما استحال أن يكون الثوب)وقوله: 
 أن األلفاظ للمعاين مبنزلة الكسوة لألشخاص. :معناه

امللك والعارية يف الثوب فكما يستحيل اجتماع صفة  ،واجملاز من احلقيقة مبنزلة العارية من امللك
 .ا يف استعمال واحدالواحد يف استعمال واحد، استحال أن جيتمع يف اللفظ الواحد كونه حقيقة وجماز  

ألن . فذلك ممنوع ،إن أردِت ابستحالة اجتماع امللك والعارية استحالته بنسبة شخصني :قيلن إف
استحالته بنسبة شخص ردِت أن إو ملالك واملستعري. املستعري مملوك ومستعار بنسبته ا لالثوب يف حالة استعما

ألن املذكور فيه اجتماع احلقيقة واجملاز يف لفظ واحد  ؛ولكن املذكور يف الكتاب ال يطابقه ،فمسلم ،واحد
 فال يستقيم التشبيه. ابعتبار معىن واحد   تلفني اليف حالة واحدة، ابعتبار معنيني خم

غري، يعين كما أن استعمال الثوب الواحد يف  الستعمال الاملراد هو التشبيه من حيث ا :قلنا
ا مستحيل، سواء كان بنسبة شخص أو بنسبة شخصني، فكذلك حالة واحدة بطريق امللك والعارية مجيع  

، سواء كان بنسبة معىن واحد ا مستحيل  استعمال اللفظ الواحد يف حالة واحدة بطريق احلقيقة واجملاز مع  
البسان  شبيه أن يقال: كما استحال أن يلبس الثوب الواحدت. وكان األحرى يف ال(1) بنسبة معنينيو أ

دمها بطريق امللك، واآلخر بطريق العارية. إال أنه اختار هذا الوجه حأ، منهما لبسه بكماله كل واحد
ىن ليعرف استحالته يف مع ؛ألنه أظهر يف االستحالة وبني استحالة االجتماع يف املعنيني ؛من التشبيه

ال جيتمعان يف  أن احلقيقة واجملاز (2) قول من زعم من مشاخينا العراقيني إىل ردشارة إواحد، ليكون فيه 
 .لفظ واحد يف حمل واحد

ولكن جيوز أن جيتمعا يف لفظ واحد ابعتبار حمليني خمتلفني، حىت قالوا يثبت حرمة اجلدات 
سم األم والبنت للجدة مع أن ا (3) چ ڎ ڍ ڌ ڌچ وبنات األوالد بقوله تعاىل: 

                                      
فكان األحسن يف هذا  لألشخاص،م( تعليق وهو قوله: ألهنم اتفقوا على أن األلفاظ للمعين مبنزلة الكسوة حاشية نسخة )يف ( 1) 

ويف مقابلة اجلهة وهي امللك والعارية واحلقيقة واجملاز ومل تقع  اللفظ،لة الالبس املعىن يف مقابلة الثوب التشبيه أن وقع يف مقاب
 .اهـ ،ويف مقابلة املتكلم وليس فيه مناسبة املعىن،ال وكذلك بل وقع يف مقابلة اللفظ ويف مقابلة اجلهة إ

وهذا قريب بشرط أن ال يكون اجملاز القول حيث يقول: "، والسرخسي مييل إىل هذا 177ص1د، ط، ج أصول، ،السرخسي( 2) 
ا ونصفه عارية فإن الثوب الواحد على الالبس جيوز أن يكون نصفه ملك   ، للجنس على صاحب احلقيقةا للحقيقة مدخال  مزامح  

إنه يتناول اجلدات وبنات    ا َّ مث زث رث يت ىت نت  ُّ وقد قلنا يف قوله تعاىل 
 .وكذلك اسم البنات لبنات الصلب حقيقة وألوالد البنات جماز ،للجدات جمازالبنات واالسم لألم حقيقة و 

 .23 ية:اآلسورة النساء جزء من ( 3) 
= 
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ألن ما ذكروا عني مذهب اخلصوم. وحرمة اجلدات وبنات األوالد وحنوها اثبتة  ؛جماز  وينت الولد 
حرمت عليكم  :ابإلمجاع. أو بعني النص ابعتبار أن األم يف اللغة األصل، والبنت الفرع، فصار كأنه قيل

ولبسه يكون  (1) الراهن هذا استعار إرهون أصولكم وفروعكم، فيدخل فيه اجلميع. وال يقال الثوب امل
 ا يف زمن واحد.ذلك بطريق امللك والعارية مجيع  

هو و أبل أبصل امللك الذي هو اثبت له  ،ألان نقول ال نسلم أن انتفاعه به بطريق العارية
 ا عنه، لتعلق حق املرهتن به وقد أبطل حقه ابإلعارة.أنه كان ممنوع  ال إاملطلق لالنتفاع 
طالق وإالدين، لى املرهتن ومل يسقط عن عيل عليه أنه لو هلك يف يده هلك غري مضمون والدل
أنه ملا كان للمرهتن أن يسرتد ال إ، ألن متليك املنافع ممن ال ميلكها حقيقة ال يتصور جماز  العارية عليه 

 .عارةإلبقاء عقد الرهن تصور بصورة اإلعارة، فلذلك مسي 
نتفع به بطريق العارية دون متليك بدليل ثبوت والية االسرتداد منه أيف بعض الشروح  وذكر 
 وكونه أحق ابملرهون يف سائر الغرماء فال يكون فيه مجع بينهما واألول هو الصواب.يده. ىل إللمرهتن 

، ملواليه ماله بثلث أوصى عليه والء ال اأعرابي   أن لو: اجلامع يف هللا رمحه حممد قال )وهلذا
 ألن، مواله ملوايل يكون وال، الورثة إىل امردود   الباقي وكان، النصف استحق حىت واحد معتق وله

 فبطل اجملاز( اللفظ هبا أريد احلقيقة
أي يف ( قال حممد رمحه هللا يف اجلامع) ،أي وألن اجلمع بني احلقيقة واجملاز متعذر ،وهلذا :قوله
 ذ لو كان للموصي موال  إ الوصية،ذا قيد به لتصح ا ال والء عليه أوصى بكعربي  ن ألو  (2) اجلامع الكبري

ألن املوىل يطلق على املعَتق واملعِتق  ؛أعتقهم بطلت الوصية إال أن يبني ذلك يف حياته وموال   أعتقوه
ألن مقاصد  ؛وال ميكن القول ابلتعيني ابلتأمل يف مقصود املوصي ،وال ميكن القول بعمومه .(3) ابالشرتاك

 ب خمتلفة.الناس يف هذا البا
ا لإلحسان، فال ميكن ترجيح فمنهم من يقصد األعلى جمازاة، ومنهم من يقصد األسفل تتميم  

 .والشكر عليه واجبنعام اإلاألعَلينَي ابعتبار أن جمازاة 
                                      

 .117ص7ج د. ط، األم الشافعي( 1) 
ه( مطبوع يف جملد بتحقيق أيب الوفا األفغاين يف دار إحياء الرتاث العريب 189اجلامع الكبري لإلمام حممد بن احلسن الشيباين ) 2

 ه.1399عام  2بريوت ط

 .٤67ص10ج ،1:ط املنهاج،النجم الوهاج يف شرح  الَدِمريي( 3) 
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ذلك الوجوب ال يدخل يف ن أيوسف رمحه هللا بو أكما قاله ليه  إمندوب حسان اإلوتتميم 
زلة اجململ، وانقطع رجاء نوصار االسم مب ،له جمهوال   يفبقي املوص ،مفال يصح اعتباره يف احلك ،احلكم

 .البيان ابملوت، فلذلك بطلت الوصية
ما إاحلكم فيهم، ذ إألن العرب ال تسرتق  ؛ةالوصي تكان املوصي من العرب فقد صح  إذافأما 

شرتاك يف االسم فصحت السيف لغلظ كفرهم كما يف املرتد فال يثبت عليهم الوالُء، فبطل االو أ اإلسالم
ألن االسم للموايل حقيقة  ؛أعتقهم وموايل املوايل، كان الثلث ملواليه ن كان له موال  إمث  .(1) الوصية
األولني فينسبون  إبعتاق، ولكنه َسَبب لذلك إعتاقهمألنه مل يباشر  ؛از، وملوايل املوايل جمإعتاقهمملباشرته 

 يقة أوىل ابلتقدم. وإن مل يكن له أحد من املوايل كان الثلث ملوايلا، واجلمع متعذر فكانت احلقجماز  ليه إ
 ؛ن كان له موىل واحد فله نصف الثلث وهو معىن قوله: حىت استحق النصفإا. و املوايل لتعني اجملاز مراد  

عة االثنني فيه حكم اجلمان إفا للوصية ابملرياث، االثنني يف الوصااي مبنزلة اجلماعة اعتبار  ن أ ملا عرف
فال جرم يستحق الواحُد عند ، واألخوين يف حق حجب األم من الثلث إىل السدسختني واألكالبنتني 

ألن العمل قد وجب حبقيقة هذا االسم،  ؛انفراده النصف دون الثلث، والنصف اآلخر يرد على الورثة
 .فال ميكن العمل مبجازه بعدُ 

وصى ألقاربه وله عم وأخوال، أن النصف للعم فيمن أ (2))رمحه هللا( وال يلزم ما قاله أبو حنيفة
ألن اسم األقارب يطلق على الكل على سبيل احلقيقة إال أنه اعترب الرتتيب  ؛اآلخر لألخوال والنصف

حيث يستحققن نصيب البنات وهو  ،كان يف الورثة بنت وبنات ابنذا  إوال ما  (3)ابلقوة فصح اجلمع
وبنات ، دس تكملة الثلثني مع أن البنت ولد امليت حقيقةللبنت النصف وبنات االبن الس ؛الثلثان
وقوله تعاىل:  ا، ألن استحقاقهن السدس مل يثبت ابلنص املوجب الستحقاق البناتجماز  والده أاالبن 

                                      
.. إىل أن إذا مل يكن له موال، إال عند وجود الفريقي ،يدخل موايل املوايل ويف الوصية": شرح السري الكبري( قال السرخسي يف "(1

ا، فباعتبار هذه ا صورة وجماز  وملوايل املوايل أيض   م للموايل حقيقة،مث ال نقول ابجلمع بني احلقيقة واجملاز، ولكن هذا االس قال:
اللفظ أوىل. وبه  واألمان مبين على التوسع حيث يثبت مبجرد اإلشارة صورة، فألن يثبت هبذا، شبهة يف حقهم الصورة تتمكن
 .فارق الوصية

 .256د.ط صشرح النسفي على املنتخب،  .377ص 1د.ط، جالوايف،  ، السغناقي330د. ط، ص  شرح السري الكبري انظر: 
 .508ص8د. ط، جالدقائق لبحر الرائق شرح كنز ا جنيم ابنانظر: ( 2) 
  .ط() نسخة من -اجلمعفصح -سقطت كلمة ( 3) 

= 
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ليلزم اجلمع بني احلقيقة واجملاز. بل ابلسنة وهي ما  (1)اآلية چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ں ڱ ں چ
ا بني احلقيقة بن السدس عند وجود بنت الصلب، فال يكون مجع  أعطى بنت اال ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  (2) روي
 .زواجملا

 عليه( والء )ال
ألن من  (3)،املواالةوالء  ألن والء العتاقة ال يثبت على العريب وال ؛أتكيد (والء عليه ال) :قوله

 ،انتصار ال ألنه ؛الثاين كون املوىل األسفل غري العريب شرطشرط األول ثبوت الرق وهو منتف عنه، ومن 
أنه ملا كان من احملتمالت يثبت الوالء على ال إوالعريب ينتصر بقبيلته، فال حاجة إىل االنتصار ابلوالء، 

 ا عليه والءواله، فيكون هذا عربي  ا مث أعتقه من يتزوج العريب أمة الغري فتلد له ولد  أبالعريب بطريق الندرة، 

                                      
 .11 ية:اآلسورة النساء جزء من ( 1) 
 (. 6329رقم ) 71ص/٤جد.ط  السنن الكربى لنسائيأخرجه يف ا( 2) 
االعتاق، فمن أعتق مملوك ا فوالؤه له. واحملققون من  ه، ويسمى )والء نعمة( وسببوالء العتاقةاثنان: األول:  ( الوالء عند احلنفية3)

 احلنفية على أن سببه العتق ال اإلعتاق. 
تعقل ، وسببه العقد الذي جيري بني اثنني، مثل أن يقول رجل جمهول النسب آلخر: أنت موالي ترثين إذا مت و : والء املواالهالثاين

 عين إذا جنيت، ويقول اآلخر قبلت، صح العقد وصار القائل واراث  عاقال  عند احلنفية بشروط منها:
وىل من غري العرب؛ ألن العريب له نصرة من قبيلته؛ ألنه ينسب إليها. قلت: هذا الشرط فيه نظر بل ال ميكن تفرقة  -1

َ
أن يكون امل

حكم ا لقوم دون قوم ابعتبار جنسهم أو نسلهم، فكل البشر أمام  صمية ال ختالعرب من بني اآلخرين؛ ألن الشريعة اإلسال
حكم هللا سواء؟، وقد ثبت يف األحاديث الصحيحة اسرتقاق العرب كما يف بين املصطلق، وكانت فيهم جويرية بنت احلارث، 

. ولعل من قال بعدم اسرتقاقهم يستدل من العرب اأعتقها النيب مث تزوجها، وأكثر من اسرتق الرسول من النساء والصبيان كانو 
مبا فعله أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ملا رأى كثرة السيب من العجم واستغناء الناس من اسرتقاق العرب، رأى أن يعتقوا العرب 

ول عمر، من ابب مشورة اإلمام وأمره ابملصلحة ال من ابب احلكم الشرعي الذي يلزم اخللق كلهم. فأخذ بعضهم مبا ظنه من ق
اجلزية من مشركي العرب وتؤخذ من سائر املشركني. ومجهور العلماء ال يفرق بني العرب وغريهم. انظر الشوكاين  ذفقال: ال تؤخ

  .7ص8ج ،1ط ابب جواز اسرتقاق العرب. دكتاب اجلها  نيل األوطار يف
 معتق ا؛ ألن والية اإلعتاق أقوى وآكد. نأال يكو  -2
 يه عقد املوالة، وهو اشرتاط املرياث والعقل.ال بد من ذكر ما يقع عل -3
 من غريه؛ فإذا عقل من غريه تعلق به حق للغري.  لأن ال يعق -٤

، 1: ط دستور العلماء القاضي عبد النيب، 271ص3د. ط، ج اهلداية ، املرغيناين81ص8انظر: السرخسي يف املبسوط د. ط، ج
 .116ص2ج

= 
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و احرتاز عن أهل الكتاب من العرب، فإن تقريرهم على ه :ال والء عليه، وقيل :قولهبصح التأكيد 
 .جائزان، خبالف مشركيهم همقاقالكفر جبزية واسرت 

غريه، ألن انتفاء الوالء عن العريب ملا كان أظهر  ا كان أوواحلاصل انتفاء الوالء من املوصي عربي  
 لة فيه.أوضح املس

 يتناول ظاهرا واملوايل األبناء اسم ألن؛ مواليهمو  أبنائهم على استأمنوا إذا فيما األمان عمهم وإمنا)
، إلشارةولكن بطل العمل به لتقدم احلقيقة، فبقي جمرد االسم شبهة يف حقن الدم. فصار كا، الفروع
 .(هبا الكافر إىل نفسه، ثبت األمان بصورة املسألة، وإن مل يكن ذلك حقيقة يإذا دع

استأمن الكفار ذا إفيما  نكم مجعتم بني احلقيقة واجملازجواب عما يقال إ (وإمنا عمهم األمان) :قوله
آمنوان على أبنائنا وموالينا، حيث أثبتم األمان ألبناء األبناء، وموايل  :على أبنائهم ومواليهم، أبن قالوا

ناء ألن اسم األبناء واملوايل جماز يف أب ؛املوايل كما أثبتم لألبناء واملوايل، وفيه مجع بني احلقيقة واجملاز
ري تقدم مرجع، لداللة سياق الكالم غوإمنا عمهم ذكر لفظ الضمري من  :األبناء وموايل املوايل، فقال

ألن أبناء األبناء يتناول أي كل  ؛منا مشل األمان األبناء وأبناء األبناء، واملوايل وموايل املوايلإعليه، يعين 
 .اواحد منهما الفروع ظاهر  

ڄ چ  :قال تعاىل ،بنو هاشم وبنو متيم :ا، يقالجلد البنوة جماز  ينسبون إىل ا االبنفإن بين 

األول، لكنه  إبعتاقا، ابعتبار أنه سبب لعتقه الرجل ينسب إليه ابلوالء جماز   وكذا معَتق معَتقِ  (1)چڄ
ألن احلقيقة تقدمت على اجملاز يف اإلرادة، فلم يثبت  ؛أي هبذا التناول الظاهري ههنا ،بطل العمل به

الثابت   الشبهة ما يشبهذ إ ؛هةبولكن بقي جمرد صورة االسم ش ،إايهم االسمم ابعتبار تناول هلن األما
االسم يدل على ثبوت املدلول اجملازي وليس بثابت، طالق إاملثابة، فإن ظاهر ذه هبوليس اثبت، وههنا 

ود من األمان حقن ألان املقص ؛هي داللة الدليل مع ختلف الدليل فيثبت األمان به استحساان :وقيل
ملعون من هدم ] :اذ األصل يف الدم أن يكون حمقونة لقوله عليه السالم ؛أي حفظه عن السفك ،الدم

، ةشبه أبدىنفيثبت  ،بول اجلزيةقوبعد  ،اإلسالمالدعوة إىل بل ق. وهلذا مل جيز القتل (2)[بنيان الرب
  .وصار أي بقاء جمرد االسم يف كونه شبهة

                                      
 26سورة األعراف جزء من آية: ( 1) 
 هذا حديث  ابطل ال أصل له، ليس يف شيء  من الكتب، وإمنا انتشر عند بعض املفسرين :قال يف ملتقى أهل احلديث( 2) 

= 
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، فيما إذا ادعى هبا الكافر إىل نفسه ابإلشارةجمرد االسم كثبوته  ةبشبهألمان ثبوت ا :إلشارةكا
أو أنزل حىت ترى ما أفعل بك فظنه ، كنت تريد القتالن  إ أو أن أشار إليه أن أنزل إن كنت رجال  

 .يثبت هبا األمان لصورة املساملةنه إف الكافر أماان  
وذلك منصوب احملل على خرب كان،  ، حقيقةأي أماان   ،مساملةشارة اإلوإن مل تكن أي هذه 

مل يكن فعل ن إو إىل ذلك، وحقيقة خرب كان، أي  اأو إن مل يكن مسند   التميزمنتصب على  وحقيقة  
 ذلك.صده قعلى حقيقته، فإن حقيقته مل تكن للمساملة ومل يكن شارة اإل

 ،إىل رجل من العدوشار أأميا رجل من املسلمني )) :والدليل عليه حديث عمر رضي هللا عنه
إن جئتين قتلتك أو مل يفهم،  :إذا مل يسمع قوله (1)((آمن فإنك إن جئتين قتلتك فأاته فهو ،أن تعال

ن أيرى ال أاألمان للفروع ابعتبار الشبهة ال ابعتبار اجلمع بني احلقيقة واجملاز، ثبات إفتبني مبا ذكران أن 
ألن  ؛بناء عند أيب حنيفة رمحه هللا دون أبناء األبناءلبين فالن تصرف إىل األوصى أذا إالوصية فيما 

 ألن الوصية ال تستحق ابلشبهة. ؛اجملاز ال يزاحم احلقيقة، وال ميكن العمل بصورة االسم
وهلم، فإن اسم البنني يطلق يف العرف على ايتنألن عموم اجملاز  ؛منا تصرف إىل الكلإوعندمها 

 .(3) املبسوطاحلنطة والشرب من الفرات كذا يف  (2) مسألةالفريقني، وهو نظري مذهبهم يف 
ألن اعتبار  ؛واألمهات اعتبار الصورة يف األجداد واجلدات اآلابءوإمنا ترك يف االستئمان  على )

 .( األصوليليق ابلفروع دون  إمنا وذلك التبعية بطريق فيكون، الصورة لثبوت احلكم يف حمل آخر
قد اعتربِت  ،وهو أن تعال ،اجلوابا جواب سؤال يرد على هذ ،إىل آخره ..(وإمنا ترك) :قوله

 اآلابءمان على ئمان على األبناء. ومل تعتربوها يف االستئالدم يف االست يف حقن صورة االسم شبهة
ابئنا وأمهاتنا مل يثبت األمان لألجداد آآمنوان على الوا ق إذاهنم إفواألمهات يف حق األجداد واجلدات 

ا ترك ذلك ألن اعتبارها بعد صريورة احلقيقة مرادة ابللفظ منإ :فقال ،وهلمايتناالسم  واجلدات مع أن

                                      
ويف  333ص 20، وج201ص 1ج ،3ط مفاتيح الغيب ،األصوليني وبعض أهل اللغة والبالغة منهم تفسري الفخر الرازي

د.ط،  العناية شرح اهلدايةوأكمل الدين البابريّتِ ، 190ص 1ج د.ط، لعالء الدين البخاريِّ احلنفيِّ  ،شرح أصول البزدويّ  
 .غريب  جد ا. انتهى 3٤6ص 1، ج1ط: ختريج أحاديث الكشَّافوقال مجاُل الدين الزيلعي  يف  ،همري وغ .2٤6ص 10ج

 .٤57ص  12ج، 1:ط ه،م صنف يف ابن أيب شيبةأخرجه ( 1) 
  .ن ال يشرب من الفراتأحلف  إذاوكذا مسألة عينها، ن ال أيكل من ألة احللف من احلنطة أأي مس( 2) 
 .187ص8د.ط، ج املبسوط، السرخسي( 3) 
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حمالة، وبنو البنني يليق التبعية حباهلم، فأما األجداد  لثبوت احلكم يف حمل آخر تكون بطريق التبعية ال
األمان ثبات إرة يف فال جرم ترك اعتبار الصو  ،واألمهات وهم األصول لآلابءتباعا أواجلدات فال يكونون 

 .هلم
هذا  إطالقألن  ؛اسم األب عليه إطالقولكنه تبع له يف  ،اجلد أصل األب خلقة :قيلن إف

األمان بطريق ثبات إق يبفل ،اسم االبن على ابن االبن طالقإق االستعارة عن األب كياالسم عليه بطر 
وال  ،إليه عند عدمه هبذا الطريقب األ وانتقال نصيب، يرى أن استحقاق املرياث للجد اليضا أالتبعية 

 ِخلقة فألن يثبت له األمان الذي يثبت أبدىن شبهة. وال مينع عنه كونه أصال   (1)  خلقةمينع كونه أصال  
 .(2) أوىلكان 

مل  إذاله بدليل ضعيف فيعمل به ثبات إاحلقيقة منه إرادة  األمان بظاهر االسم بعدثبات إ :قلنا
ذا وجد معارض إفأما  ،ابن االبن تبع البن األصل من كل وجهن إفب األبناء، مينع معارض، كما يف جان

ن كان يوجب ثبوت احلكم فجهة كونه إا يف االسم جهته كون اجلد تبع  ن إف، ابءاآلفال كما يف جانب 
ألنه ضعيف يف نفسه. وال  ؛عنه فيسقط العمل به عند وجود املعارض أصال من حيث اخللقة مانعة

بن بل الشرع أقامه مقام األب عند عدمه، كما أقام بنت اال حقاقه املرياث بطريق التبعيةنسلم أن است
على القرب وال شك أن األب أقرب إىل امليت من جده فال جرم يستحق  اإلرثمقام البنت، ومبىن 
 وليس هذا من التبعية يف شيء.، املرياث بعد األب

ا فيثبت األمان ههنا بشبهة االسم ا عليه تبع  ب  اشرتى املكاتب أابه يصري مكات إذا :يقال وال 
حرية ىل إفضائها إو ا. وفيه حقن الدم ألن نقول الكتابة من شعب احلرية لثبوت احلرية اليد فيها تبع  

اشرتاه ابنه املكاتب  إذاشرتاه ابنه احلر فكذلك يثبت له صفة املكاتبة ا إذاالرقبة، فكما يثبت له احلرية 
 دليله.  كم بقدرحلل ثباات  إ

ألن كالمنا يف أن لفظ األب هل يتناول  ؛واألوجه أن يقال ما ذكرِت ليس من قبيل ما حنن فيه
مان له من جهة االبن بطريق بصورة االسم، ال أن يثبت األ ابتداء  ا، وأن األمان هل يثبت له اجلد ظاهر  
 السراية.

                                      
 .يف اهلامش األمين وكتبت ،كان أوىل...  يف )أ( من قوله خلقة( 1) 
 .81ص، 2جد. ط،  ،عن أصول فخر اإلسالمكشف األسرار   ،البزدوي :انظر( 2) 
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بار لفظ يدل عليهما، فلم يكن والكتابة واحلرية يثبتان له من جهة االبن أبمر حكمي ال ابعت
  من قبيل ما حنن فيه.

جارة واإلفإن قيل: قد قالوا فيمن حلف ال يضع قدمه يف دار فالن، فإنه يقع على امللك والعارية )
فيمن قال:  -رمحهما هللا-ا، وكذلك قال أبو حنيفة وحممد ا أو ماشي  ها راكب  لإذا دخ ا، وحينثمجيع  
 (ا، فيه مجع بني احلقيقة واجملاز.ا وميين  يكون نذر   هنإوى به اليمني: ا، ونأصوم رجب   أنعلي هلل 

بعينها ومل  اومل يسم دار   ،حلف ال يضع قدمه يف دار فالن إذا ،إىل آخره ..(قيلن إف): قوله
إىل ضافة اإلألن  ؛يكن له نية يقع على الدار اململوكة، واملستأجرة والعارية، وفيه مجع بني احلقيقة واجملاز

. بدليل صحة النفي بغري امللك وعدم  فالن ابمللك حقيقة    يف امللك عند الشافعي.ه تصحوبغريه جماز 
بيت فالن أو دار فالن ال حينث إال  :قالن إو  ،فكذا اجلواب ،ال أدخل مسكن فالن :ذا قالإ
 أو ا أو منتعال  افي  وكذا لو دخلها ح، قالوا مجيعا أصحابنا دون غريهم :د من قولهافتبني أن املر  ،يف امللك

ا حقيقة هذا اللفظ وغريه جماز بدليل ألن الدخول حافي   ؛ا حنث. وفيه مجع بني احلقيقة واجملازراكب  
نوى حني حلف أن ال يضع ذا إفمل يكن له نية،  إذاصحة النفي يف التنعل والركوب دون احلفاء، وهذا 

ألنه نوى حقيقة كالمه وهذه حقيقة مستعملة  ؛ا مل حينث ويصدق داينة وقضاءا فدخلها راكب  قدميه ماشي  
لة املتقدمة أن احللف يقع على أا يف املسأي كما قالوا مجيع   ،لك، كذا يف املبسوط وكذ(1) غري مهجورة

 امللك وغريه، قال أبو حنيفة رمحه هللا وحممد كذا.
ني أو نوى النذر ونوى ا أو نوى النذر ومل خيطر بباله اليمشيئ   ينوِ لة على ستة أوجه إن مل أواملس
ا ابالتفاق حىت لزم القضاء ابلفوات دون الكفارة، ولو نوى اليمني ونوى أن ال ا يكون نذر  أال يكون ميين  
 اليمنيى ا ابالتفاق حىت لزمه الكفارة ابلفوات دون القضاء، ولو نوى هبما أو نو ا يكون ميين  يكون نذر  

ا عندمها، حىت يلزم ا وميين  ونذر   (2) يب يوسفأا يف الثاين عند ميين  ا يف األول و ومل خيطر بباله النذر كان نذر  
 القضاء والكفارة ابلفوات يف الوجهني.
ألن موجب النذر الوفاء  ،ألن النذر واليمني خمتلفان بال شبهة ؛وفيه مجع بني احلقيقة واجملاز

الرب والكفارة عند الفوات ال وموجب اليمني احملافظة على  ،ابمللتزم والقضاء عند الفوات ال الكفارة

                                      
 .176ص 1جد. ط، أصول السرخسي ( 1) 
 .83ص 2ج، اإلسالم د. طكشف األسرار عن أصول فخر   ،: البزدويانظر( 2) 
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الكالم للنذر لعدم توقف ثبوته على هذا  مث ،واختالف أحكامهما يدل على اختالف ذاتيهما .القضاء
لى القرينة من عا، ولليمني جماز لتوقف ثبوهتا به على قرينة هي البينة. والتوقف شيئ   ينوِ مل ذ إقرينة كما 

ال جيوز اجلمع بينهما، فرتجح احلقيقة على اجملاز يف  :وسفبو يأذا كان كذلك قال إاجملاز، و مارات أ
ا يف وتسقط احلقيقة بتعني اجملاز مراد  ، ا يف الوجه األولالوجه األول وتسقط احلقيقة بتعيني اجملاز مراد  

 .الوجه الثاين
مث ذكر ، أي فيما ذكران من املسائل مجع بينهما ،راجع إىل اجلميع (وفيه)والضمري يف قوله 

ألنه إذا مل يصرف  حصوم رجب وهو أوضن إغري تنوين حيث قال: ب اإلسالمجب ههنا، وذكر فخر الر 
املعني وهو رجب هذه السنة، ال جيوز إرادة  ألن صرفه على تقدير ؛ينصرف إىل الذي يتعقب اليمني

 ثر وجوب القضاء والكفارةذا أردت سحر يومك فيظهر أتماع العدل والعلمية فيه كما يف سحر إجا
 لفوته بال صوم.

وجوب القضاء  إثر فالواجب به صوم رجب  من عمره غري معني، فال يظهر فأما إذا ذكر منوان  
 والكفارة، إال يف الوصية ألن الفوات ال يتحقق إال ابملوت فتلزمه الوصية عند املوت ابلفدية والكفارة.

 (.الس كىن  فاعترب فيه عموم احملازنسبة  الدار يراد هباضافة إو  ،ن الدخولاز عوضع القدم جم :اقلن)
 ،العبارة ن لفظ اجملاز معىنعبارة عنه ضمِّ  أي ،ا عن الدخولصار جماز   (وضع القدم)قوله: 

يعين  ألن حروف الصالت تنوب بعضها عن بعض ،فلذلك ذكر بصلة عن أول كلمة عن مبعىن يف
 .(1) ألن الوضع سببه فاستعري ملسببه ؛ا يف الدخولصار الوضع جماز  

عن جمرد وضع القدم فيصري  وإمنا محل على الدخول ألن مقصود احلالف منع نفسه عن الدخول ال

                                      
وقال: مشس  .ومبىن هذه املسألة على العرف وهو عبارة عن ال يدخل مشعر أبَن وضع القدم حقيقة عرفية يف مطلق الدخول( 1) 

أنه حلف ال يدخل ده كو مسألة وضع القدم مقصود احلالف االمتناع من الدخول فيصري ابعتبار مقص :األئمة السرخسي
ا حينث ال ابعتبار حقيقة وضع القدم بل ا فعند الدخول حافي   وقد يكون راكب  ا وقد يكون منتعال  والدخول قد يكون حافي  

 .فعرفنا أنه إمنا حينث يف املواضع كلها لعموم اجملاز ال لعموم احلقيقة ،ابعتبار الدخول الذي هو املقصود
 (2يف موضعني ،كما قال احملقق للوايف يف حاشية رقم )وقيل للحنفية نقضتم ما أصلتموه 

املوضع األول: يف النسبة، فإن دخل احلالف دار ا مملوكة لفالن هذا حنثتموه عمال  حبقيقة لفظه وكذا إذا دخل دار ا استأجرها فالن 
 يقي واجملازي.هذا أو استعارها حنثتموه عمال  مبجاز لفظه، فحينئذ قد مجعتم يف اللفظ الواحد معناه احلق

كشف األسرار ، 170ص 1 ج 1ط شرح التلويح على التوضيح، التفتازاين، 175ص 1، د. ط جأصوله يف انظر: السرخسي 
 . 2٤1ص1د. ط جشرح املنار للنسقي 

= 
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التنعل واحلفاء، فحنث و  الدخول مطلق لعدم تقيده ابلركوبكأنه حلف ال يدخل و ه  ابعتبار مقصود
الرقبة  إعتاق ا. كما يفا أو حافي  ابلكل حلصول الدخول الذي هو املقصود ابملنع ال ابعتبار كونه راكب  

أال ترى أنه لو . و مؤمنةأو كبرية أو كافرة أعن الكفارة خيرج عن العهدة مبطلق الرقبة ال بكوهنا صغرية 
يف الدخول  األنه ملا صار جماز   ؛(1)وضع قدميه ومل يدخل ال حينث يف ميينه. كذا يف فتاوى قاضي خان

ألن الدار ال تعادى وال هتجر لذاهتا عادة،  ؛الدار يراد هبا نسبة السكىنضافة إو ال يعترب حقيقة بعد 
فتستعار  ،دون امللك ،نسبة السكىنضافة اإلمن هذه  املقصودن أفعرفنا  وإمنا هتجر لبغض صاحبها،

مسكونة لفالن فاعترب  اموضع سكىن فالن أو دار   أدخل ال :كأنه قيل  وصار ،ملوضع السكىن الدار
امللك  :السكىن ويف عموم الركوب واملشي  عموم الدخولفيدخل يف ،أي يف الصورتني ،عموم اجملاز

فيها غري فالن  حىت لو كان الساكن ال ابمللكاز اجمليف الدار اململوكة بعموم  فيحنث ،والعاريةجيار واإل
  .الفقه لكذا ذكر مشس األئمة يف أصو   ،كانت مملوكة لفالنن  إو  ،مل حينث
ا فدخل شيئ   ينوِ ر فالن ومل يدخل دا ولو حلف ال :ةالظهريي خان والفتاوى فتاوي قاضيوذكر يف  
أيض ا  ا لفالن وفالن ال يسكنها حينثدار  دخل ن إو  حينث يف ميينه.عارة إإبجارة أو ا يسكنها فالن دار  
رة عبادار فالن  :قوله واجملاز إال أن جيعل لبقاء اجلمع بني احلقيقة على هذه الرواية ال يندفع السؤالف

 .ااملضافة إليه السكىن وابمللك مجيع   الدارفدخل يف عمومه  ،امطلق   من الدورليه إعما يضاف 
ألن اليوم مىت قرن  ؛تقا ع   أو هنار  فقدم ليال   ،يوم يقدم فالنعبدي حر  :وهو نظري ما لو قال)
 (يدخل فيه الليل والنهار. مث الوقت، ال ميتد محل على الوقت بفعل  

 ،عبدي حر يوم يقدم فالن :إذا قال اعتباره فيمانظري  از ههنااجملأي اعتبار عموم  (وهو) :قوله
اليوم ألن حقيقة  ؛مع بني احلقيقة واحملازنه مستلزم اجلأحينث مع  ،ار  اهن أو فقدم فالن ليال   ،اشيئ   ينوِ ومل 

لى بياض النهار عأن لفظ اليوم يطلق  آخره، واعلم ىلإ ..ألن اليوم ؛حمازالليل  علىوإطالقه  للنهار
 اجملاز عندوبطريق  ا،مشرتك  عند البعض فيصري طريق احلقيقة بوعلى مطلق الوقت  .ابطريق احلقيقة اتفاق  
وىل من محله على االشرتاك عند تعارض احملاز أألن محل الكالم على اجملاز  ؛حاألكثر وهو الصحي

ألن اللفظ  ؛هبام املرادإوألنه ال يؤدي إىل  ،ألن اجملاز يف الكالم أكثر فيحمل على األغلب ؛واملشرتك
وإن مل خيل عنها فالذي تدل عليه القرينة وهو اجملاز متعني خبالف . إن خال عن قرينة فاحلقيقة متعينة
                                      

: وزجندي الفرغاينقاضي خان: حسن بن منصور بن أيب القاسم حممود بن عبد العزيز، فخر الدين، املعروف بقاضي خان األ( 1) 
 ( ثالثة أجزاء. ط-م له )الفتاوي 119-ه  592فقيه حنفي، من كبارهم. 
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شك يف أنه ظرف على كال  االشرتاك فإنه يؤدي إىل االختالل يف الكالم بعدم افهام املراد، مث ال
 .روفهمبظ حُمَتَمليهِ  أحدالتقديرين عند الفريقني فريجح 
أي يصح تقديره مبدة كاللبس والركوب  ،وهو ما يصح فيه ضرب املدة ،فإن كان مظروفه مما ميتد

ا ا، وساكنته يف دار واحدة شهر  ا، وركبت هذه الدابة يوم  واملساكنة وحنوها، يقال لبست هذا الثوب يوم  
 ا له فكان احلمل عليه أوىل.ألنه يصلح مقدار   ؛حيمل على بياض النهار

ال يصح تقدير هذه األفعال بزمان ذ إ ؛كان مظروفه مما ال ميتد كاخلروج والدخول والقدوموإن  
أنت حر وعبدي حر يوم يقدم فالن أو أنت  :ا للتناسب، مث يف قولهحيمل على مطلق الوقت اعتبار  

ميتد  ال ألنه انتصب به، وإهنما مما ؛اليوم ظرف للتحرير والطالق ،امراته طالق يوم يقدم فالنو أطالق 
ا يف مسألة وضع ا إبطالق اجملاز كم أو هنار  فيحنث إذا قدم ليال   (1) فيحمل اليوم على مطلق الوقت

 القدم. 
 (2)والتخيري التفويض  نفسك يوم يقدم فالن، يختار او  ن،أمرك بيدك يوم يقدم فال ويف قوله:

 صري األمر بيدها وال يثبت هلا اخليار.  ال ياليوم على بياض النهار حىت لو قدم فالن ليال  حمل تفمما ميتد 
 يف ترجيح أحد حمتمليه واعلم أنه العتبار ملا أضيف إليه اليوم وهو القدوم يف هذه املسائل مثال  

و أنت أأنت طالق يوم اجلمعة، : اليوم لتعريفه ومتييزه من األايم واألوقات اجملهولة كقولهضافة إألن  ؛به
 .ال للظرفية (3) اخلميسحر يوم 

إذ املضاف إليه ال يؤثر يف املضاف  ؛ابتفاق أهل اللغة "يوم"يف انتصاب  "يقدم"وهلذا مل يؤثر 
إليك يف يوم مرك أفوضت و أ، (4) حبال، بل هو منصوب مبظروفه، والتقدير حررتك يف يوم قدوم فالن

عرفنا أنه ال اعتبار ف. وىل من اعتباره مما ال أثر له فيهأقدومه فكان اعتباره مبظروفه الذي يؤثر فيه 

                                      
 ( إذا كان اليوم يطلق على بياض النهار حقيقة وعلى الليل جماز ا فيكون هذا مجع بني احلقيقة واجملاز يف لفظ واحد. 1)

 1د. ط جلتوضيح ا ، صدر الشريعة2٤2ص1د. ط ج كشف األسرار، والنسفي 17٤ص1د. ط ج أصولهانظر السرخسي يف 
 . 89ص

 .76ص2جدوي د. ط، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البز (  2) 
 .يف نسخة )م( يوم السبت( 3) 
العزيز شرح الوجيز املعروف الرافعي القزويين  ، وأبو القاسم691ص1ج د. ط، احمليط الربهاين رهان الدين مازه: بانظر( ٤) 

 .371ص 12د. ط، جالكبري ابلشرح 
= 
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 يف اهلداية اوكذ ،للمضاف إليه يف ترجيح أحد حمتمليه، وإىل ما ذكران أشري يف املبسوط يف غري موضع

ما إذا كان املظروف واملضاف  اجلواب، وهوفيما ال خيتلف ليه إملضاف أن بعض املشايخ اعتربوا اال إ (1)
وبعضهم مل يلتفتوا فيه إىل  ،وهو استقامة اجلواب ،قصودا إىل حصول املا نظر  إليه مما ال ميتد تساحم  
 ا إىل التحقيق.، نظر  املضاف إليه أصال  

اممتعتبارين أبن كان أحدمها ابالا ما خيتلف فيه اجلواب فأمَ   فالكل  ،(2) ممتدواآلخر غري  د 
ها اعتربوا األمر ابليد الكل فين إفلة األمر ابليد، أومل يلتفتوا إىل املضاف إليه كما يف مس اعتربوا املظروف

وكذا مسألة اخليار فيثبت مبا ذكران أن املعترب هو  ،الذي هو مظروف دون القدم الذي هو مضاف إليه
 .(3) الكشفيف  وابقي الكالم مذكور ،املظروف يف هذا الباب ال غري

 ألن -اإلجيابوهو -بل هو نذر بصيغته، ميني مع موجبه أيض ا  وأما مسألة النذر فليس جبمع)
ل ك  بصيغته، حترير مبوجبه، ا، كتحرمي املباحإجياب املباح يصلح ميين    ( وهذا كشراء القريب، فإنه مت 

يف  (5)يعين فليس ما ذكروا من ثبوت النذر واليمني  ،افليست جبمع أيض   (4) مسألة النذرما أو 
الكالم هذا  ألن ؛يوجد ههناومل  ،ألن املمتنع اجتماعهما صيغة ؛تلك املسألة جبمع من احلقيقة واجملاز

                                      
 .50ص2د. ط ج شرح بداية املبتدي اهلداية املرغياين (1) 
 احلنفية قسموا األفعال املقرونة ابلوقت قسمني: (2
 املمتدة كاللبس والركوب والصيام.-1 
 غري املمتدة هي اليت حتصل بضربة واحدة كاخلروج والدخول والقدوم والكالم.- 2 

ل ألمرأته: أنت طالق يوم قدوم فالن، فقدم فالن ليال  مل تطل ق امرأته، وعند احلنفية بني األفعال فقالوا: لو قا نوأما الشافعية فال يفرقو 
 فالن ليال  أو هنار ا. مالطالق مما ال ميتد فرياد "ابليوم" مطلق الوقت فتطلق امرأته سواء قد

، 1نور األنوار، طن ، املالجيو 175ص 8، ج3، طروضة الطالبني لنوويا، 28ص2ج التقرير والتحبري ابن أمري حاجانظر: 
 .51ص2. البخاري كشف األسرار د. ط، ج2٤2ص1ج

  .78ص 3ج ، د.ط،ابب الكتابة واخلط( 3) 
 .136ص 3ج، 1ط املبسوط.، والسرخسي يف ٤57ص 2د. ط، ج فة احملتاج يف شرح املنهاجحت ابن حجر اهليتميانظر: ( ٤) 
ميين ا ألهنم كانوا يتحامسون أبمياهنم حالة التحالف. ويف الشرع: تقوية  ( اليمني: خالف اليسار وهو لغة: القوة وإمنا مسي القسم5)

أحد طريف اخلرب بذكر هللا تعاىل، أو التعليق. فإن اليمني بغري هللا ذكر الشرط واجلزاء، حىت لو حلف أال حيلف وقال: إن دخلت 
قيقه بذكر اسم هللا أو بصفة من صفاته عز ليمني يف عرف الفقهاء: عبارة عن أتكيد األمر وحتالدار فعبدي حر؛ حينث، وا

 . 61، د.ط، ص أنيس الفقهاءالقونوي: ، 259ص 1ط: التعريفاتانظر:اجلرجاين  وجل.
= 
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أي املعىن املقصود  ،حكمه، وهو أي موجب النذر أي (1) ابعتبار موجبه نذر بصيغته ال غري، ولكنه ميني
 ؛ذرا الرتك ليصح التزامه ابلنبد أن يكون املنذور قبل النذر مباح   حمالة. وال املنذور الجياب إبصيغة النذر 
صح على ما عرف، فإذا لزم املنذور النذر صار تركه الذي كان هو واجب يف نفسه ال ي ألن النذر ما

 كما أن األمر،  املنذور ال بصيغتهجياب إا به، وصار النذر حترمي املباح بواسطة حكمه وهو ا حرام  مباح  
ألن النيب صلى هللا  ؛وحترمي املباح ميني عندان ،هني عن ضده بواسطة لزوم املأمور به ال بصيغته يءابلش

ٱ چ حيث قال ،وأوجب فيه الكفارةا ين  ميالعسل على نفسه فسمى هللا ذلك  لم حرم مارية أوعليه وس

 (2) چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹچ قالن أإىل  چٺ  ٺ ٺ ڀ ڀڀ ٺ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ٻ ٻ
 .(4)أعتق رقبة يف حترمي مارية ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  (3)أي شرع لكم حتليلها ابلكفارة حىت روى مقاتل

                                      
. ( قال: يف حاشية التبيني ما معناه: لو كان النذر ميين ا ابلنظر إىل موجبه ينبغي أال حيتاج يف ثبوته إىل نية كالعتق يف شراء القريب1)

عند من يرى حترمي -ن الثوري. وأجيب عن ذلك إبجاابت والصحيح منها أن التحرمي يثبت مبوجب النذر ذهب إليه سفيا
وال يتوقف على النية إذ حترمي ترك املنذور اثبت به نواه أو مل ينوه إال أن كونه ميين ا يتوقف على  -املباح وهم احلنفية واحلنابلة

يرد الشرع بكونه ميين ا عند عدم القصد، وثبوته ضمن ا، فإذا نوى اليمني فحينئذ القصد؛ ألن النص جعله ميين ا عند القصد ومل 
 1، ج1ط التبيني لكن مبوجب النذر ال بطريق اجملاز.اهـ اإلتقاين -وهو القصد-يصري التحرمي الثابت ميين ا لوجود شرطه 

 (.7حاشية ) 258ص
وابن مسعود وزيد وطاوس واحلسن والثوري وأهل  كر وعمر وابن عباساحلنفية واحلنابلة، وهو مذهب أيب بحترمي املباح ميني عند 

 الكوفة. رضوان هللا على مجيعهم.
 وقال املالكية والشافعية: ليس بيمني وال شيء عليه ألنه قصد تغيري املشروع فلغا ما قصده.

 لتعليل املختار االختيارفي احلنالفضل  ، أبو185ص18د. ط، ج التفسري، القرطيب 699ص8د. ط ج ابن قدامة املغينانظر 
 . 52ص  ٤د.ط، ج

  .2و 1ية:  اآلسورة التحرمي ( 2) 
 رتبته عند ابن حجر صدوق فاضل.  ،ه150قبيل  ،، اخلزاز، موىل بكر بن وائلالبلخي، أبو بسطام النبطيمقاتل بن حيان ( 3) 
ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف تفسري  ،اهـ "يب داوود خالف هذاأحديث غريب ويف مراسيل "قال مجال الدين:  الزيلعي( ٤) 

، هذا احلديث مرسل ال يقاوم ما ثبت يف الصحيح أنه صلى هللا عليه وسلم إمنا حرم 65ص٤ج، 1ط: الكشاف للزخمشري
العسل وأنه شربه عند زينب، وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه، فجرى ما  كان يفوإمنا الصحيح أنه  على نفسه شربة عسل، 

 . 179ص18ج ،2طالقرطيب . انظر ونزلت اآلية يف اجلميع، وأسر ذلك ،فحلف أال يشربه ،جرى
 كتاب  الصحيح ، ومسلم يف٤٤ص7، ج1كتاب النكاح، ابب مل حترم ما أحل هللا لك، ط:الصحيح يف  البخاريكما أخرجه 

 .1100ص2ط، ج .د ،ومل ينو الطالق الطالق ابب وجوب الكفارة على من حرم امرأته
= 
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عمر وابن عباس وابن مسعود وزيد وطاووس واحلسن والنووي وأهل و  (1)بكر يب أوهو مذهب 
 ميتنع كشراءا ال بصيغته بل هو نذر بصيغته ال غري، ومثله ليس فكان النذر بواسطة موجبه ميين   ،الكوفة

القريب مسي اعتاقا يف الشرع، ويستحيل أن يكون اثبات امللك ازالته،لكن بصيغة اثبات امللك، وامللك 
العتق ابلنص، فكان الشراء اعتاقا بواسطة حكمه ال بصيغته. وكاهلبة بشرط  (2) يوجبيف القريب 

فسخ يف حق املتعاقدين بصيغتها بيع يف حق  قاله لصيغة بيع ابعتبار املعىن، وكاالالعوض هبة ابعتبار ا
                                      

، أبو بكر الصديق يالتيم يعبد هللا بن أىب قحافة: عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرش -أ( 1) 
 .هـ 13الوفاة:  ،خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صحايب

 القرشي العدويبن لؤي  بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رايح بن عبد هللا بن قرط بن ر زاح بن عدي بن كعب عمر -ب 
  .هـ23 ت ،نيلفاء الراشداخل اثين ،أبو حفص

عليه  صلى هللاعبد هللا بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس القرشي اهلامشي. ابن عم رسول هللا  -ج 
 .سنة مثان وستني ابلطائف وسلم، ت

فار بن خمزوم بن صاهلة بن كاهل بن احلارث بن متيم بن سعد بن هذيل بد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب بن مشخ بن ع -د 
 .هـ32 ت ،بن مدركة بن إلياس بن مضر أبو عبد الرمحن اهلذيل

وكان  ،بن اثبت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار األنصاري اخلزرجي زيد -هـ 
 .ه٤5ت  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أفرضكم زيد"ف ،أعلم الصحابة ابلفرائض

 . 17مرت ترمجته يف هامش ص  طاووس -و 
 .هـ 2٤ت:  ،: أوساط اآلخذين عن تبع األتباع11الطبقة:  البصري، أبو سعيد يبن مهدى بن مالك األبل احلسني -ز 
 ت حزام احلزامي احلوراين الدمشقي الشافعي. بن شرف بن مري بن حسن بن حسني بن حممد بن مجعة بن النووي حيىي -ح 

676. 
 يف األعالم.  لزركليوا ،هتذيب التهذيبملزي اسبق من الرتاجم من  كل ما

( مسألة شراء القريب اختلف الناس فيها قال اخلطايب: "فأكثر أهل العلم أن من ملك ذا رحم حمرم ُعتق عليه، روي ذلك عن 2)
 عنهما، وال يعرف يف الصحابة من خالفهما، وهو قول احلسن وعطاء وجابر بن زيد عمر وعبد هللا بن مسعود رضي هللا

 والشعيب والزبري واحلكم ومحاد. وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وسفيان وأمحد وإسحاق. 
 يعتق عليه الولد والوالد واإلخوة وال يعتق عليه غريهم. :وقال مالك بن أنس 
اّل أوالده وآابؤه وأمهاته وال يعتق عليه إخوته وال أحد من ذوي قرابته وحلمته. وأما ذوو احملارم من ال يعتق عليه إ :وقال الشافعي 

الرضاعة فإهنم ال يعتقون يف قول أكثر أهل العلم، وكان شريك بن عبد هللا القاضي يعتقهم. وذهب أهل الظاهر وبعض 
 "ال جيزي ولد والده إاّل أن جيده مملوكا  فيشرتيه فيعتقه :وا بقولهواحتج ،املتكلمني إىل أن األب ال يعتق على االبن إذا ملكه

مل حيدث هذا  :قال أبو داود وإذا صح الشراء فقد ثبت امللك ولصاحب امللك التصرف، وحديث مسرة غري اثبت. :قالوا
 احلديث إالّ محاد بن سلمة وقد شك فيه.

 . 150ص ٤د. ط، ج  اجملتهد وهناية املقتصد بداية ، وابن رشد72ص٤ج ،1 ط: معامل السنن، خلطايب:ا انظر:
= 
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ليه ذهب إق يف شراء القريب يثبت بال نية و كالعت  ان ينبغي أن يثبت اليمني بال نيةك. و اثلث مبعناها
أو احلالف امرأة  أن أصوم غدا فمرض يف الغد فأفطر علىحيث قال: لو قال هلل  (1) سفيان الثوري

فحاضت وجب القضاء والكفارة، إال أن استعمال هذه الصيغة غلب يف النذر اجملرد فصارت اليمني 
 .كاحلقيقة املهجورة فلم يثبت من غري نية كذا يف بعض الشروح

، وقد أريد رادةاإلألن ثبوت اليمني ملا توقف على  ؛ يندفع اجلمع مبا ذكرِتيقول ال أنل ئولقا
العبادة املسماة وغري موضوعه وهو اليمني، وال معىن للجمع سوى جياب إوهو  ،هبذا اللفظ موضوعه
وجه اتصال اليمني ابلنذر الذي هو حمور اجملاز خبالف شراء القريب، فإن بيان  الإهذا، وليس ما ذكرِت 

نذر نظريه، اجلواب نفاه ومل يقصده فال يكون الن إو بل يثبت رادة اإلبوت العتق فيه ال يتوقف على ث
 رمي مبوجب النذر.حالصحيح أن الت

ا يتوقف التحرمي ترك املنذور به اثبت، نواه أو مل ينو إال أن كونه ميين  ن إفوال يتوقف على النية،  
 ا.ا عند عدم القصد وثبوته ضمن  صد مل يرد الشرع بكونه ميين  ا عند القعلى القصد، فإن النص جعله ميين  

 ا لوجود شرطه لكن مبوجب النذر ال بطريق اجملاز.فإذا نوى اليمني فحينئذ يكون التحرمي الثابت به ميين  
 ،هلل :وهو قوله ،ميني :مهااحدإ ؛وذكر مشس األئمة يف شرح كتاب الصوم أنه يف كالمه كلمتان

ابهلل، قال ابن عباس رضي هللا عنه: دخل اجلنة فلله ما ُغربت الشمس  :يمني كقولهالإرادة  فإنه عند
 ڳ ڳ ڳ گ گ ڳچ  :عن فرعونا خبار  إقال هللا تعاىل  وهذا ألن الباء والالم يتعاقبان ،خرج حىت

 (2)چڱڱ
غلب معىن النذر طالق اإلعند ال إ علىواألخرى نذر، وهي قوله  (3)، چ ڀ ڀ چ ويف موضع آخر

 تبار العادة فحمل عليه.ابع
ا بني احلقيقة ع  مجمن حمتمالته فتعمل نيته، وال يكون  مها فقد نوى بكل لفظ ما هواذا نو إف

 "أن أصوم "علي :فعلى هذا يكون قوله ،وذلك غري مستبعد ،واجملاز يف كلمة واحدة بل يف كلمتني
 ،ن أكرمتين ألكرمنكإوهللا  :تك يف قولهمن جاز ذلك كأكر إأيض ا  يف نفسه، وجواب القسمااب جيإ

                                      
- 97سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، من بين ثور بن عبد مناة، من مضر، أبو عبد هللا: أمري املؤمنني يف احلديث. )( 1) 

 . 10٤ص3ج، 15ط  األعالمالزركلي م(  778- 716ه =  161
 .71سورة طه جزء من اآلية: ( 2) 
 .123 ية:اآلجزء من  سورة األعراف (3)
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 نألصوموهللا  :ه قالأنجياب الصوم إىل املستقبل صار كإضاف أألنه ملا  ا.جواب القسم والشرط مجيع  
ولو قال: نذرت أن أصوم رجب، ونوى النذر  ،فيحتمل أن يصلح جواب القسم من حيث املعىن ،كذا

لعدم  انذر   الإوعلى الوجه الثاين ال يكون  ،اميين  ا و واليمني فعلى الوجه األول يصح نية اليمني ويكون نذر  
 . اللفظ الذي تصح نية اليمني فيه

ه إىل فليه، مث إنه ابلنية يريد أن يصر إوذكر يف بعض الشروح أن ظاهر الصيغة للنذر فينصرف 
غريه فيصدق فيما عليه وهو وجوب الكفارة، ومل يصدق فيما له وهو سقوط القضاء الثابت بظاهر 

 :اتن مسميتان هبذا االسم أحدمها معروفة به دون اآلخر، فقالوله امرا ،كمن قال: زينب طالق  ،ةيغالص
وال يصدق  صدق يف وقوع الطالق على غري املعروفة،يُ  ،على غري املعروفة دون املعروفةيقاع اإلأردت 

ى النذر حيث يصدق نوى اليمني ونفذا إما  (1)يف صرف اللفظ عن املعروفة إال أنه يلزم على هذا الوجه
 .ا ابالتفاق فعلم أن الصحيح ما ذكر يف الكتابأن يكون ميين  

  (األصلألن املستعار ال يزاحم ؛ سقط اجملاز ابحلقيقة مىت أمكن، : أن العملالباب هذا حكم ومن)
مل يعقد ألحكام احلقيقة ن إو فالشيخ  ،أي ابب احلقيقة واجملاز (ومن حكم هذا الباب)قوله: 

  وذكر فيه هبذا اللفظ فتابعه يف ذلك.قد عقد هلا اباب   اإلسالمفخر اإلمام  إال أن، اباب  واجملاز 
 ،اأي نوع   (2) ( من العلم)من خرج يطلب اباب   :سالمالباب النوع كما يف قوله عليه ال واملراد من

إذا  :ينيع ،(3) ومن حكم النوع الذي حنن بصدده أن العمل ابحلقيقة مىت أمكن سقط اجملاز :ييعن
                                      

ما ألن النذر شبه ابلصفة فيجب أن يشبه مع  ؛يضاأ)م( مكتوب يعين ننفي أن يشبه النذر يف هذه الصور  نسخةيف هامش ( 1) 
ذا نفى النذر إألن هذا حكم اثبت بينه وبني هللا هو ما  ؛ملا نوى جمازه ونفى حقيقته يصدقه داينة :أقول ،نوى أنه ليس بنذر

 ،وال مدخل للقضاء فيه حىت يوجبه القاضي وال يصدقه يف نفسه خبالف الطالق يف املسألة املذكورة ،وبني هللا هويصدق بينه 
 ، حتت القضاءألن هذا حكم فيما بني العباد فيكون داخال   ؛ال يصدق يف القضاء ةونفته احلقيقي فإنه إذا قال أردت املعىن

  .انتهى ملوالان جمنوين
  .وقال الدارقطين مرتوك ،ب حديثهتفيه أبني بن سفيان قال البخاري ال يك ،حديث ضعيف :لقا ابن اجلوزي( 2) 

ابب فضل من تعلم ، وأخرج ابن ماجه يف املقدمة 76ص 1 د. ط، جالعلل املتناهية يف األحاديث الواهية ابن اجلوزي انظر: 
ن تغدو فتعلم آية من كتاب هللا، خري لك من أن تصلي اي أاب ذر، أل: »ملسو هيلع هللا ىلصأيب ذر، قال: قال يل رسول هللا  وعلمه، عنالقرآن 

سلسلة األحاديث قال األلباين  «مائة ركعة، وألن تغدو فتعلم اباب من العلم، عمل به أو مل يعمل، خري من أن تصلي ألف ركعة
 ص. 1٤، جطضعيف، د.: الضعيفة

وجود للخلف مع وجود األصل فكان األصل  لف والألن املستعار خ األصل،ألن املستعار ال يزاحم قال: "ط( ) يف هامش( 3) 
 ؛ال على العقد الوطءفإنه حيمل على  منكوحته،حلف ال ينكح فالنة وهي  اذإنظري هذا ما  ،ا من املزاحم فثبت حكمهخالي  

= 
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ا يت اليوم محار  أكقوله: ر   ،افاللفظ حلقيقته إىل أن يدل دليل على كونه جماز  ، دار اللفظ ين احلقيقة واجملاز
فإن مل تظهر فاللفظ للبهيمة  ،ال حيمل على البليد والشجاع إال بقرينة زائدة ،يف الطريق أو استقبلين أسد  

 . والسبع فال يكون جممال  
احلقيقة إرادة  ستعمل فيهما وأمكن أن يراد به اجملاز كما أمكنا إذا ومن الناس من زعم أنه

، ومل يكن محله على أحدمها أوىل من محله على اآلخر لتساويهما يف االستعمال، وال مزية يكون جممال  
ألن الواضع إمنا  ؛والصحيح ما ذهب إليه العامة ،املوضع، فصار مبنزلة االسم املشرتكهذا  للحقيقة يف

 امسعتم أين تكلمت هبذا اللفظ فاعلمو  اإذ :فصار كأنه قال ،به يف الداللة عليهي فتللمعىن ليكوضع 
عليه طالق اإلاملعىن. فمن تكلم بلغته وجب أن يريد به ذلك املعىن فوجب محله عند  اأين عنيت به هذ

از، وذلك دليل فهم احلقيقة أقوى من مبادرته إىل فهم اجملىل إكيف وقد جيد ابلضرورة مبادرة الذهن 
 على ما قلنا.
ألن جمرد االستعمال احلقيقة واجملاز ال يفهم إال بقرينة  ؛وقوهلم: مما يف االستعمال سواء الفاسد 

فإذا مل يتساواي كان املعىن األصلي أوىل ابللفظ من املعىن املعارض عند عدم  ،تنضم إليه فأىن يتساواين
 .عار ال يزاحم األصلىن قوله: املستعوهو م ،دليل يصرفه إليه

 وهي منكوحة يقع على الوطء دون العقد حىت لو (1) فالنةوهلذا قلنا: إذا حلف ال ينكح 
محله على ن إف ،يف الوطء حقيقة ويف العقد جمازألن هذا اللفظ  ؛طلقها مث تزوجها ال حينث قبل الوطء

ألن وطئها ملا حرم عليه كانت  ؛عقداحلقيقة أوىل خبالف ما إذا كانت املرأة أجنبية حيث يقع على ال
 . ا فتعني اجملازاحلقيقة مهجورة شرع  

 ال حلف لو كما،  مهجورة أو النخلة هذه من أيكل ال حلف لو كما- متعذرة احلقيقة كانت  نإف)
 .(اجملاز إىل صري -فالن دار يف قدمه يضع

 ملشقة. إال ابليه إاملتعذر ما ال يتوصل  (2) (متعذرةكانت احلقيقة   فإن): قوله 
أن  :ليه الوصول ولكن الناس تركوه كوضع القدم، وقيل يف الفرق بينهماإواملهجور ما تيسر 
جملاز صري إىل ا فرادأا من واملهجور قد يثبت به احلكم إذا صار فرد   ،ن حتققإاملتعذر ال يتعلق به حكم و 

                                      
 ".ا ه ،اهمل يطأ ابهنا مث تزوجها مل حينث ماأألن الوطء حقيقة حىت لو 

 .97ص1د.ط، ج نَّظ ائ ر،والاأْل ْشب اه   ْبِن جُنَْيم  ا( 1) 
 .581ص1ج ،1، طالفقهالبحر احمليط يف أصول ، الزركشي( 2) 
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الشجرة فيمينه يقع على عينها فإذا حلف ال أيكل من هذه  ،لغاءاإلولالحرتاز عن . اجملاز لزوال املانع
ن كانت هلا إوإن مل تكن فعلى مثرها  .والزرجون الرطب (1) يباسن كانت مما يؤكل كقصب السكر والدإ

 وحنوه. (2) الفمثرة كالنخلة والكرم، وإن مل تكن هلا مثرة فعلى مثنها كاخلِ 
ة العالماإلمام  قل عنظ حيتمل ذلك كذا نفا فيمينه على ما نوى إن كان اللفأما إذا نوى شيئ  

 .ري رمحه هللادمشس األئمة الكر 
 مهجورة احلقيقة ألن؛ )وعلى هذا قلنا: إن التوكيل ابخلصومة، ينصرف إىل مطلق اجلواب 
 بزمان يتقيد مل الصيب هذا يكلم ال حلف لو أنه يرى أال عادة املهجور مبنزلة اشرع   واملهجور ،اشرع  
 3) (.اشرع   مهجور الصيب هجران ألن، صباه

 ليه عند هجران احلقيقة. قلنا إذا وكل رجال  إأي وعلى أن اجملاز يصار  (هذا وعلى) قوله:
كالم   واجلوابإقراره،  حىت لو أقر على موكله جبواز ا إنه ينصرف إىل اجلواب استحساان  ابخلصومة مطلق  

 الم الغري ينقطع به.ألن ك ؛يستدعيه كالم الغري ويطابقه مأخوذ من جاب الفالة إذا قطعها مسي به
ألنه وكله  ؛. وهو قول أيب يوسف األول وزفر والشافعي رمحه هللاقرارهإويف القياس ال جيوز 

ال  ابلشيءوالتوكيل  ،مساملة وموافقة فكان ضد ما أمر بهقرار واإلابخلصومة وهي املنازعة واملشاجرة، 
السم ا طالق  إا ابحلواب جماز  ، مه توكيال  ا هذه احلقيقة وجعلنا كالنتضمن ضده، وجه االستحسان أان تركي

نكار اإلألن  ؛السم اجلزء على الكلا طالق  إالسبب على املسبب، ألن اخلصومة سبب اجلواب. أو 
ألن  ؛منا محلناه على هذاإو  ،قراراإلو  إلنكاراينشأ منه اخلصومة بعض اجلواب فيدخل يف عمومه، الذي 

إذا َعَرَف نه إنكار فاإلاجلواب ال ، نه مملوك للموكلأوالذي يتيقن به  سها مبا ميلكه بنفالتوكيل إمنا يصح شرع  
ا والداينة متنعه قصد ذلك فكان ا، وتوكيله مبا ال ميلك ال جيوز شرع  شرع  نكار اإلا ال ميلك امل دعي حمق  

. اع  فكانت حقيقتها مهجورة شر  (4) اآلية چٻ ٻ چ  :وألن اخلصومة حرام بقوله تعاىل اا شرع  مهجور  
ا كان من ظاهر حال املسلم االمتناع منه ألنه ملا هجر أي ترك شرع   ؛ا مبنزلة املهجورة عادةواملهجورة شرع  

                                      
" َأي حمرّكة  " َشَجُر الِعَنِب ، 1٤2ص1ج د. ط، مادة، "زرج"القاموس، اتج العروس من جواهر الزبيدي ( 1)  والَزَرُجوُن َكَقَربُوس 

  .كذا يف ِشفاِء الَغليل  الَذهِب؛َرُجوُن: " اخلَْمرُة " معّرب َزرُْكون َأي َلْوُن قاله الَنْضر. " أَو ُقْضباهنا " والزَ  الطائف؛" بلغة 
 "شجرالَصْفصاف ـ  د. ط مادة، "صفصف الوسيطاملعجم  .النجاإبراهيم مصطفى ـ أمحد الزايت ـ حامد عبد القادر ـ حممد ( 2) 

 . اخِلالفُ 
 .130ص2.ط، جد ،كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم  ،البزدوي( 3) 
 .٤6ية: اآلجزء من األنفال سورة ( ٤) 
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فلذلك جيب محله على اجملاز كالعبد املشرتك بني االثنني يبيع  ،لدينه وعقله فيصري مبنزلة املهجور عادة
 ده هبذا الطريق. ا ينصرف بيعه إىل نصيبه خاصة لتصحيح عقأحدمها نصفه مطلق  

فإذا أقر فقد أتى ابملأمور  ،ألمراهلما و كما يكون بال، فيتنانعم  بوإذا محل على اجلواب فإنه قد يكون 
ألن املوكل  ؛به فيصح، غري أن عند أيب يوسف يف قول اآلخر يصح يف جملس القاضي وغري جملس القاضي

يف جملس القاضي دون غريه، قرار اإلوعندمها ميلك .له اكان املوكل مالك  ا  ا فيملك مأقامه مقام نفسه مطلق  
ألنه ملا ترتب على خصومة اآلخر  ؛حصل يف جملس القضاء إذاا يسمى خصومته جماز  منا إألن اجلواب 

 .ال تكون سيئة ةواجملازا (1) چھ ھ ے ےۓ چ :ما قال هللا تعاىل: ايه يسمى ابمسهإ

 .(اشرع   مهجور   الصيب هجران د بزمان صباه، ألنيتقي مل الصيب هذا يكلم ال حلف لو يرى أنه أال)
يكلم  ال أال ترى أنه لو حلف :عادة، بقوله ا كاملهجورمث استوضح ما ذكر أن املهجور شرع  

كلمه بعدما كرب حنث يف ميينه، واألصل فيه أن اليمني   صباه حىت لو بزمان هذا الصيب مل يتقيد احللف
ا عن احرتاز   اا كان أو معروف  اليمني يتقيد به منكر  ىل إا صلح داعي  ن إفمىت عقدت على شيء يوصف 

ا أو من هذا الرطب يتقيد ابلوصف حىت لو أكله بعدما يبس ال اإللغاء، كما إذا حلف ال أيكل رطب  
ا إىل اليمني ا إىل اليمني ملن يضره أكل الرطب، وإن مل يصلح داعي  ألن هذا الوصف يصلح داعي   ؛حينث

ا ابليمني ألنه املعرف يصري مقصود   ينئذألن الوصف ح ؛اا تقيد به أيض  يه منكر  فإن كان احمللوف عل
 أيكل حلم مجل طلت اليمني فوجب اعتباره ضرورة. كمن حلف البللمحلوف عليه ولو ترك اعتباره 

 حلم كبش مل حينث. فأكل
أيكل حلم  ا ابإلشارة ال يتقيد اليمني ابلوصف، كما إذا حلف الوإن كان احمللوف عليه معرف  
 ؛د ههنايوال يصلح للتقي، د أو للتعريفيألن الوصف للتقي ؛ا حينثهذا احلمل فأكله بعد ما صار كبش  

ا من فإن من امتنع عن أكل حلم احلمل لضرر يلحقه كان أشد امتناع  . ا إىل اليمنيألنه ال يصلح داعي  
إذ هي فوق الوصف يف شارة اإلحلصوله مبعرف أقوى منه وهو أيض ا  وال للتعريف، أكل حلم الكبش

وهو أن جيعل عبارة عن الذات ، التعريف لكوهنا مبنزلة وضع اليد على املشار إليه فيحمل على اجملاز
يد اليمني. يف قوله: ال أكلم هذا قت هذا كان ينبغي أن يتبال آكل حلم هذا احليوان، وإذ ث :كأنه قال

لف برتك الكالم مع الصبيان لسفاهتهم وقلة عقوهلم، ا إىل احلألنه قد يصلح داعي   ؛الصيب بوصف الصبا

                                      
 .٤0سورة الشورى آية: ( 1) 
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ا. لقوله عليه أن هجران الصيب برتك الكالم معه حرام مهجور شرع  ال إهبم كوصف الرطوبة اوسوء آد
 .(1)منا(( صغريان ومل يوقر كبريان فليس  يرحم مل من)) :السالم

احلقيقة ويصار إىل اجملاز فيجعل وكان مبنزلة املهجور عادة. فيرتك  ،ويف ترك الكالم ترك الرتحم
فإنه إذا كلمه بعد زوال الصفة  ،اسم الكل على البعض إطالقال أكلم هذا الذات بطريق  :قال كأنه

ألنه صار  ؛اا شرع  ا مهجور  يتقيد ابلصبا، وإن كان حرام   ،اال أكلم صبي   :حينث لبقاء الذات خبالف قوله
 ا فيجب تقييد اليمني به.عليه كما بينَ  ا ابحللف لكونه هو املعرف للمحلوفمقصود  

ا كان حرام  ن  إو ينعقد اليمني.  ،الليلة قنَ ا أو ليسر وم مخر  الي ا، كمن حلف ليشربنَ كان حرام  ن  إو 
 كذا ههنا.   ،فيحنث إن مل يشرب وإن مل يسرق ،لصريورة الشرب والسرقة مقصودين ابليمني

 وال احلنطة هذه من أيكل ال حلف إذا كما،  فتعار م وجماز مستعملة حقيقة له اللفظ كان  )فإن
 اجملاز بعموم لعملا وعندمها ،أوىل ابحلقيقة العمل ( هللا رمحه) حنيفة أيبد فعن .الفرات هذا من يشرب

 (.أوىل
وجماز  ،أي معىن حقيقي مستعمل غري مهجور ومتعذر ،حقيقة مستعملةله وإن كان اللفظ 

إذا كانت احلقيقة مستعملة واجملاز  ،إىل آخره ..هم يف العرفجمازي متبادر إىل الف معىنمتعارف أي 
فالعربة للحقيقة  ؛ أو كاان يف االستعمال سواءغري مستعمل أو كاان مستعملني واحلقيقة أكثر استعماال  

 أن األصل يف الكالم هو احلقيقة ومل يوجد ما يعارضه فوجب العمل به. . ملا مرَ (2)ابالتفاق 
                                      

سنن يف ال الرتمذيأخرجه  ،ليس منا :وبلفظ 798ح 791ص/2ج، 1ط ( زوائد اهليثمي) مسند احلارث ،أخرجه اهليثمي( 1) 
فضل  ابباألدب املفرد  وأخرجه البخاري يف ،322ص/٤ج، طالصبيان، د.ما جاء يف رمحة  ابب والصلة،الرب  كتاب

( بلفظ )ويعرف حق ٤9٤3، رقم )1يف الرمحة ط باألدب، اب كتابالسنن  يفوأبو داود ( 35٤9) 129، ص 3الكبري، ط
 .هللا عنهما كبريان( عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي

 ( مسائل تعارض احلقيقة مع اجملاز تنحصر يف أربعة:2)
 ز غري مستعمل. إذا كانت احلقيقة مستعملة واجملا -1
هاتني  ياحلقيقة الراجحة واجملاز مرجوح. فف-إذا كانت احلقيقة مستعملة واجملاز مستعمال  لكن احلقيقة أكثر استعماال   -2

 احلالتني: تقدم احلقيقة على اجملاز اتفاق ا.
؛ ذهب األكثر إىل تقدم احلقيقة، وذهب البعض إىل املساواة بينهما فق -3  يل: حيمل عليهما. إذا كان كالمها مستعمال 
 أي اجملاز راجح واحلقيقة مرجوحة، وال خيلو من حالتني: -إذا كاان مستعملني، لكن اجملاز أكثر استعماال  -٤
من هذه النخلة، فالعربة ابجملاز  لكما لو حلف: ال أيك-أي مهجورة ابلكلية حبيث ال تراد ابلعرف-األول: أن تكون احلقيقة مماته  

 .-وإن كان هو احلقيقة-ث إذا أكل من مثرها ال من خشبها ابالتفاق حىت إنه حين
= 
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، فإذا (1) للمجاز فعند أيب حنيفة العربة للحقيقة وعندمها العربة لب استعماال  وان كان اجملاز أغ
فعند أيب حنيفة إمنا  ،ن هذا الفرات وال نية لهم بحلف ال أيكل من هذه احلنطة أو حلف ال يشر 

بز وابلشرب من األواين املتخذة من خلحينث أبكل عني احلنطة والكرع من الفرات، وال حينث من أكل ا
فإهنا تقلى وتغلى فتوكل ويؤخذ  إذ احلنطة مأكولة عادة   ،لتنيأألن احلقيقة مستعملة يف املس ؛راتالف

 ا عند الضرورة.ا حب  ا حب  ، وقد تؤكل احلنطة ني  (3)واهلريسة  (2) الكشكمنها 
وكذا الكرع الذي هو  ،رخوة أم علكةهنا أوكذا من اشرتى حنطة ميضغها كما هي ليخترب  

البتداء الغاية فيقتضى أن يكون ابتداء شربه من الفرات  "من"ه يف مسألة الشرب، فإن حقيقة كالم
كرعنا ال  إو هل ابت عندكم ماء يف شن  :فقال ،مر بقوم))فإن النيب صلى هللا عليه وسلم ، امستعمل شرع  

 .ة دون اجملاز على احلقيقوإذا كان كذلك كان اللفظ حمموال   عادة أهل البوادي والقرى. (4) ((يف الوادي

                                      
أو ال يشرب من النهر،  -كما حللف ال أيكل من هذه احلنطة -أي تتعاهد يف بعض األوقات-الثاين: أن تكون احلقيقة مهجورة 

 ففي هذه املسألة وقع اخلالف على ثالثة أقوال: 
 رمحه هللااألول: تقدمي احلقيقة على اجملاز قاله أبو حنيفة 

 الثاين: تقدمي اجملاز على احلقيقة. أيب يوسف وحممد رمحهما هللا تعاىل، وقال الزركشي من الشافعية: )وهو ظاهر مذهبنا(.
 وهو قول اإلمام الرازي والبيضاوي وعزي إىل الشافعي رمحه هللا. ةالثالث: التعادل بينهما فال حيمل أو يرجح أحدمها إال ابلني

، ابن 121-118د. ط ص تنقيح احملصول، القرايف شرح 77ص2د.ط، جكشف األسرار، ثر البخاري يف انظر: للمزيد أك
، اإلسنوي التمهيد د.ط، 95ص1، ج1ط، التلويح على التوضيح، التفتازاين 317-315ص1ط، جد.  اإلهباجالسبكي 

-195ص1ج 2، طملنريشرح الكوكب ا، ابن النجار 27ص2ج 3ط التقريير والتحبريابن أمري حاج ، 203-200ص 
د، ط، ص  شرح النسفي، 251ص1د.ط، جلوايف ، السغناقي ا230-225ص2، ج1ط البحر احمليط، الزركشي 196
 .166ص1، ج1ط،التبيني  ، اإلتقاين190

 .تعاىل يوسف وحممد بن احلسن رمحهما هللا وبمها أ( 1) 
الكشك:  789ص2ج د. ط مادة: "كشك" املعجم الوسيط ـ حامد عبد القادرـ حممد النجا مصطفى ـ أمحد الزايت إبراهيم( 2) 

  .ورمبا عمل من الشعري )قال املطرزي هو فارسي معرب( ،طعام يصنع من الدقيق واللنب وجيفف حىت يطبخ مىت احتيج إليه
  .981ص2ج ،نوع من احللوى يصنع من الدقيق والسمن والسكر. نفس املصدر وها )اهلريسة( اهلريس مطبوخ  ( 3) 
 وأخرجه البخاري يف 57ص23، جط(( د. أََتى قـَْوم ا ِمْن اأْلَْنَصاِر يـَُعوُد َمرِيض ا فَاْستَـَقاُهمْ بلفظ: )) املسند أخرجه أمحد يف (٤) 

عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما: أن النيب صلى هللا عليه ، بلفظ آخر، ابب شوب اللنب ابملاءكتاب األشربة،   الصحيح
إن كان عندك ماء ابت هذه الليلة »من األنصار ومعه صاحب له، فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم: وسلم دخل على رجل 

 (.52909) 2129ص5ج، 1ط« كرعنايف شنة وإال  
= 
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رتاف من غوابال، وعندمها حينث أبكل ما يتخذ من احلنطة كاخلبز وحنوه، كما حينث أبكل عينها
ألن املتعارف أكل احلنطة أكل ما يف ابطنها إذ املفهوم يف قوهلم أهل بلد كذا  ؛الفرات كما حينث ابلكرع

شرب ماء  ويف الشرب من الفرات الشعري،جزاء أطعامهم من أجزاء احلنطة، ال من  نأيكلون احلنطة أ
و فالن يشربون من الوادي ومن الفرات ويراد به ما قلناه وابألخذ ابألواين ال نمنسوب إليه، فإنه يقال ب

 لتني.أكالم على ما هو املتعارف فيحنث ابألمرين يف املسلينقطع هذه النسبة، فوجب محل ا
 حىت (هللا رمحه) حنيفة أيب عند التكلم يف احلقيقة عن خلف اجملاز أن وهو: أصل إىل يرجع وهذا)

  (،عنده االستعارة صحت
إىل أصل آخر خمتلف بينهم وهو كذلك. واعلم أنه ال خالف  عوهذا أي االختالف املذكور يرج

وهلذا  ،د فوات معىن احلقيقة وتعذر العمل بهنيف أن اجملاز خلف عن احلقيقة بدليل أنه ال يثبت إال ع
ألن اخللف  ؛بد لثبوت اخللف من تصور األصل وأنه ال ،قيقة ال حتتاج إليهاواحل (1) القرينة حيتاج إىل

ال جيوز إال عند تعذر  وأن املصري إىل اجملاز ،فال يتصور بدون األصل كاالبن مع األبضافيات إلامن 
احلقيقة احلقيقة، كما أن املصري إىل اخللف ال جيوز إال عند فوات األصل، وهلذا ال جيوز اجلمع بني 

 .واجملاز
احلقيقة لفظ استعمل  :وهلذا قالوا ،وأن احلقيقة واجملاز من أوصاف اللفظ ال من أوصاف املعىن

ا ا اخلالف يف أن اخللفية يف التكلم أبن صار التكلم بلفظ اجملاز خلف  إمنو ، يف كذا واجملاز استعمل يف كذا
ا عن حكم احلقيقة طريق االستبداد، ال خلف  عن التكلم بلفظ احلقيقة مث يثبت احلكم بناء على صحته ب

- ا عن احلقيقةن تعذر حكم احلقيقة بعارض فيصار إىل اجملاز إلثبات الزم احلقيقة خلف  أو يف احلكم أب
اجملاز خلف عن  :الكالم، فقال أبو حنيفة رمحه هللالغاء إا عن احرتاز  حكمها إثبات يف  -حكم احلقيقة

ويتضح لك ما ذكران يف قوله للشجاع هذا  ،هو خلف عنها يف احلكم :وقاال ،(2)احلقيقة يف التكلم
ثبات إلالشجاعة للرجل الشجاع عن قوله هذا أسد يف حمل احلقيقة ثبات إفعندمها هو خلف يف  ،أسد

حكم اجملاز خلف عن حكم احلقيقة عندمها، فاملراد ما ذكران ألن ن أوما قرع مسعك . اهليكل املعلوم
الشجاع واهليكل  ز واحلقيقة اللذين مها من أوصاف اللفظ ابالتفاق ال بني شجاعةاخللفية بني اجملا

 أسد للهيكلهذا  خلف عن التكلم بقوله ،املعلوم. وعند أيب حنيفة التكلم بقوله هذا أسد للشجاع
                                      

 .29ص، 2د. ط، ج ،حاشية العطار على مجع اجلوامعانظر: العطار يف ( 1) 
 .576ص 1ج1ط ،البحر احمليطالزركشي ، 153ص1ج، 1ط  ،شرح التلويح على التوضيحالتفتازاين انظر ( 2) 
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مث يثبت احلكم به وهو الشجاعة بناء على صحة  ،املعلوم من غري نظري يف ثبوت اخللفية إىل احلكم
 ا عن شيء كما يثبت حكم احلقيقة بناء على صحة التكلم.م ال خلف  التكل

 .(ابين هذا) منه اسن   أكرب وهو لعبده: قوله فيب احلقيقة إلجياب ينعقد مل )وإن 
فعندمها هو  )هذا ابين( وهو معروف النسب من الغري ،الذي يولد مثله ملثله (لعبده) :وقوله

البنوة والعتق، وعنده نفس التكلم بقوله إثبات  البنه احلقيقي يف العتق عن قوله هذا ابينإثبات  خلف يف
مث يثبت العتق بناء على صحة التكلم كما  ،هذا ابين خلف عن التكلم بقوله هذا ابين يف حمل احلقيقة

احلكم هو املقصود ال نفس العبارة، ن أيثبت البنوة والعتق يف حمل احلقيقة بناء على صحة الكالم هلما 
وله أن احلقيقة ، مها فيما هو الوسيلة وهي العبارةر اخللفية واألصالة فيما هو املقصود أوىل من اعتبا عتباراف

ا عن التكلم الذي هو استخراج اللفظ فجعل اجملاز خلف   ،مجاع أهل اللغةواجملاز من أوصاف اللفظ إب
 أوىل فيما ذكرا.

 ؛وأنه ال يتصور يف املعىن ،أن االستعارة نقل وحتقيقه، (1) ألن احلقيقة واجملاز ال جيراين يف املعاين
وكذا صفته ، (2)ألن املعىن ماهية املستعار منه، وأنه ال يقبل النقل إىل املستعار له حبيث يصري عينه عينه

هي القائمة به فكيف تقبل النقل، وإمنا يتصور االنتقال بطريق  الشيءألن صفة  ؛ال تقبل االنتقال
ترى أن الشجاعة اليت يف األسد ال ينتقل إىل اإلنسان ابستعارة لفظ األسد له  االعتبار يف اللفظ. أال

قوله لعبده الذي ال يولد له مثله ملثله  (3)ويظهر أثر االختالف يف  ،فعرفنا أن اخللفية يف التكلم ال غري
ا ملا كان خلف  ألن اجملاز  ؛والشافعي يلغو هذا الكالم ،هذا ابين فعلى قوهلما وهو قول أيب حنيفة األول

تصور األصل بشرط أن يكون األصل يف  ممابد لثبوت اخللف  احلكم عندهم والإثبات  عن احلقيقة يف
إثبات  ا للحكم على االحتمال ولكن يتعذر العمل به بعارض فيخلفه اجملاز يفا موجب  خمرجه صحيح  

 احلكم.

                                      
 .11٤ص2د.ط، ج كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدويالبخاري( 1) 
 .نفس املصدر السابق( 2) 
َوزفر َوَمالك  -رمحهما هللا-( وكذلك تظهر مثرة اخلالف يف جواز اقتداء املتوضئ ابملتيمم حيث جوز أبو حنيفة وأبو يوسف 3)

 رمحه هللا، وبه قال األزاعي واحلسن بن حي.-اقتداء املتوضئ ابملتيمم، ونقل املنع عن حممد  اِفِعيّ َوالثـَْوري َوالشَ 
 .111ص1ط، جاملبسوط، د.، السرخسي 152ص1، ج2ط  خمتصر اختالف العلماء لطحاويانظر ا 
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أنه خملوق  ،هذا ابين :قوله ألن معىن؛ وهذا الكالم يف نفسه غري منعقد إلجياب احلكم أصال   
رين سنة فال ميكن أن جيعل اجملاز شا من ماء ابن عمن مائي، وابن مخسني سنة منه يستحيل أن يكون خملوق  

خبالف قوله ملعرف النسب الذي  ،أعتقتك قبل أن ُأخلَق أو قبل أن خُتلقَ  :كما يف قوله  و،فيلغا عنه خلف  
لوال العارض جلواز أن  ،وهو البنوة ،م يف خمرجه صحيح موجب حلكمهألن الكال ؛هذا ابين :يولد مثله ملثله
لكنه ملا اشتهر نسبه من الغري لوجود الدليل الظاهر تعذر  ،بشبهة ءا من مائه ابلزان أو ابلوطيكون خملوق  

 منه رعاية حلق الغري فيصح أن خيلفه اجملاز.ثباته إ
 يّ عليصري هذا الكالم عبارة عن قوله عتق و  ،يعتق هذا العبد :وعند أيب حنيفة يف قوله اآلخر
ألن اخللفية ملا كانت يف نفس التكلم دون احلكم عنده  ؛رادة الالزمإمن حني ملكته بطريق ذكر امللزوم و 

 اا موضوع  وخرب   مبتدأاملعىن يف نفسه بكونه  إلفادةا بشرط صحة التكلم، وهي أبن يكون الكالم صاحل  
العمل  ثبات البنوة. وقد تعذرإليما حنن فيه. ألن قوله هذا ابين موضوع وقد وجد ذلك ف ،ثبات املعىنإل

ألنه  ؛أو قبل أن ختلق ،أعتقتك قبل أن أخلق :خبالف قوله (1) مبجازه. وله جماز متعني فيعمل هحبقيقت
ذ ليس له حقيقة إ ؛فلم يصح التكلم به فال ميكن جعله عبارة، عن الزم حقيقته .ليس له حقيقة أصال  

 وه ضرورة.فيلغ
ألن أهل اللغة قاطبة اتفقوا على أن  ؛احمللهذا  ملا قالوا من اشرتاط احتمال البنوة يف وال معىن

ومعلوم أن الشجاع ال حيتمل أن يكون اهليكل املعلوم بوجه،  ،ةاستعارة صحيح ،قوله للشجاع هذا أسد
مث استعري إلثبات الزمه وهو  ،معن اهليكل املعلو خبار اإلولكن قوله هذا أسد موضوع إلفادة معىن وهو 

مبتدأ وخرب  ،هذا ابين :، فكذا قولهأصال  سدية األالشجاعة املوجودة يف الشجاع الذي ال يتصور فيه 
 عن البنوة يف حمل احلقيقة وهو االبن احلقيقي.خبار لإلموضوع 

                                      
يف التيمم وال تشرتط يف الوضوء عندان، ( قال صاحب التبيني: ال نسلم بطريق امللزوم بل بطريق اجلواز، أال يرى أن النية تشرتط 1)

مث املسائل يف الفروع على هذا األصل كثرية: منها ما قال أبو حنيفة رمحه هللا: جتوز اجلمعة ابخلطبة القصرية، والصالة آبية 
رف، وهو ما يسمى قصرية عمال  ابحلقيقة املستعملة، وهي ما يطلق عليه اسم اخلطبة والقراءة، وعندمها ال، عمال  ابجملاز املتعا

 خطبة وقراءة يف العرف. 
، 1ط التلويح على التوضيح،، التفتازاين 58-36ص1، د.ط، جاهلداية، املرغيناين 271ص1ج1، طالتبينيانظر: اإلتقاين 

  3٤1ص1ج
= 
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ليس بينهما ذ إا يض  أا منه فيصح هذه االستعارة واستعري إلثبات الزمه وهو احلرية يف األكرب سن  
 .فرق. وما ذكر يف بعض الشروح أن قوله هذا أسد للشجاع خلف عن قوله هذا شجاع

وأن عندمها ثبوت  ،حر من حني ملكتههذا  :خلف عن قوله (1) وأن قوله هذا ابين يف مسـألتنا
 خلف من ثبوت اهليكل املعلوم به. ،سدأ اهذ :الشجاعة بقوله

روف النسب الذي هو أصغر منه، خلف عن ثبوت البنوة غري وثبوت احلرية بقوله هذا ابين ملع
فأما عن احلقيقة . ال عن حقيقته اليت نقلت عن حملها إىل احملل اجملازإا ضح، ألن اجملاز ال يكون خلف  تم

 ا عن هذا حر الا عن الشجاع ولفظ هذا ابين خلف  ولو كان لفظ األسد خلف  ، حملل اجملاز فال (2) الثابتة
ألن حكم األصل وهو احلرية اليت ثبتت بقوله هذا حر  ؛ا منهف يف قوله هذا ابين األكرب سن  يتأتى اخلال
فيلزم أن يثبت العتق عندمها لوجود  ،ا منهبل هو متصور كما يف األصغر سن   ،هذا احملل يفليس ممتنع 

ا عن اهليكل ف  أن يكون الشجاع خلأيض ا  وال يصح ،شرط اجملاز، وهو تصور حكم األصل واألمر خبالفه
واحلقيقة واجملاز من أوصاف اللفظ بل  ،ألن اخللفية حينئذ تكون بني املعاين ال بني األلفاظ ؛املعلوم

املراد من اخللفية يف احلكم أو يف التكلم ما قلنا، فإذا متهد هذا األصل فوجه بناء ما حنن فيه أن خلفية 
جيعل عبارة قائمة مقام نه إتكلم يف عبارته من حيث ألنه تصرف من امل ؛اجملاز ملا كانت يف التكلم عنده

 ،(3)واخللفا أال يثبت املزامحة بني األصل عبارة قم يثبت احلكم ابجملاز مقصود  

 ويف احلكم يف احلقيقة عن خلف اجملاز وعندمها، أوىل احلقيقة فصارت، التكلم يف الرجحان )فاعترب
 (.أوىل فصار، احلقيقة حكم على الشتماله رجحان للمجاز احلكم

ابحلقيقة عند جبعل التكلم الرجحان يف التكلم  ،حنيفة رمحه هللا بوأأي  ،فاعترب :وهو معىن قوله 
ا على التكلم ابجملاز ألصالته وخلفيته اآلخر فصارت احلقيقة املستعملة أوىل من العمل هبا راجح  مكان إ

 ا.اجملاز، وإن كان متعارف  

                                      
ابللفظ الذي فيكون التكلم  ،أريد به احلرية خلف عن لفظ هذا حد إذاامش العلوي لنسخة )م( معين أن لفظ هذا ابين اهليف ( 1) 

 .اهـ ،ا عن التكلم ابللفظ الذي يقيد غري ذلك املعىن بطريق احلقيقةيفيد املعىن بطريق اجملاز خلف  
 .270ص1ج ،1ط،التبيني  ، اإلتقاين62ص1ج، 1ط رشاد الفحول،، إينلشوكاا( 2) 
يقة يف حق املتكلم أو يف احلكم؟ ن اجملاز هل هو خلف عن احلق"إحول هذه املسألة حيث يقول:  يهنا كالم نفيس للزركش( 3) 

 يف حقيقته عند اإلمكان. هذا ا يف حق املتكلم ال تثبت املزامحة بني األصل واخللف، فيجعل اللفظ عامال  فإن كان اجملاز خلف  
 .109ص3ج ،1: ط احمليط،البحر " اهـ. حترير التصوير يف هذه املسألة والنقل والتمثيل، فاعتمده واطرح ما عداه.
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ألنه هو املقصود دون العبارة وجب الرتجيح  ؛احلكمإثبات  باروعندمها ملا كانت اخللفية ابعت
لدخول حكم احلقيقة حتت عمومه من غري  ؛ابعتبار احلكم. وحكم اجملاز ههنا رجح على حكم احلقيقة

 .هذا تقرير ما أشري إليه يف الكتاب ،فكان العمل ابجملاز أوىل لكونه أكثر فائدة ،عكس
وهو ترجيح اجملاز املتعارف إذا ثبت العموم يف كل جماز  ،املدعي  هلما علىا يصلح دليال  إمنوهذا 

وانقسم اجملاز املتعارف إىل  ،فأما إذا مل يثبت ذلك ،متعارف االستقراء كما ثبت يف الصورتني املذكورتني
أكل احلنطة عبارة عن  ذا جعلإما له عموم يتناول حكم احلقيقة كما ذكران وإىل ما ليس كذلك كما 

يغرتف منه حىت مل حينث أبكل عني احلنطة  ءتخذ منها والشرب من الفرات عبارة عن شرب ماأكل ما ي
 .والكرع عندمها

كما ذهب إليه بعض املشايخ فال يتم هذا الدليل لكونه أخص من املدلول. ويكون الدليل 
 كانت العربة ذا كان أغلب استعماال  إجملاز اشرح اجلامع الصغري الربهاين أن  الشامل حينئذ ما ذكر يف

 .(1)ألن املرجوح مبقابلة الراجح ساقط فكانت احلقيقة مبقابلته كاحلقيقة املهجورة ؛جملاز عندمها
وميكن أن جياب من هذا االعرتاض أبن اجملاز املتعارف وإن كان على نوعني، وأن الدليل املذكور 

م دون النوع اآلخر وهو الذي ال يشملها، إال أن املذكور يف الكتاب أحد النوعني وهو الذي له عمو 
إىل اخلالف الذي يف هذا شارة إفهذا  ،وعندمها العمل بعموم اجملاز أوىل ،ال عموم له فإن املذكور فيه

  والنوع اآلخر وهو الذي ال عموم فيه غري مذكور فيه. ،النوع
 مواضع ترك احلقيقة

 (ادة، وبداللة حمل الكالم كما مراللة العدمخسة أنواع: ترتك ب (2)مث مجلة ما ترتك به احلقيقة )
ملا ذكر أحكام احلقيقة واجملاز شرع يف بيان القرائن اليت يصرف هبا  (مث مجلة ما يرتك به احلقيقة)قوله: 

يعين يف الشرعيات مخسة أنواع: عرف ذلك  ،فقال: مث مجلة ما يرتك به احلقيقة ،الكالم إىل اجملاز
هام، فإذا و الكالم موضوع لإلفهام واملطلوب به ما يسبق إليه األ ألن ؛بداللة العادةترتك ابالستقراء، 

وما  ،كان حبكم االستعمال كاحلقيقة فيه،  ونقلوه عن موضوعه اللغوي لشيءتعارف الناس استعماله 
قدمي ضع أوذلك كوضع القدم تركت حقيقته يف قوله: ال  ،سواه لعدم العرف كاجملاز ال يثبت إال بقرينة

                                      
 إىل قوله: )وميكن( ما يقارب اربعة أسطر- نسخة )أ( سقط من املهجورة يف( 1) 
، 269ص1د. ط، ج املنار مع كشف األسرار،. 190ص1د. ط، ج أصولهيف  السرخسي انظر ما يتعلق مبا ترتك به احلقيقة: (2)

 .1٤0، ص1ط املغين، اخلبازي 175ص1، ج1ط التوضيح مع التلويح، التفتازاين 275، 27٤
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وكالصالة  ،وهو الدخول كما بينا، اه اجملازينعم مل حينث هبا الستفاضته بني الناس يف يف دار فالن حىت
من الدعاء والطهارة والنماء والقصد إىل معانيها الشرعية من  ةيها اللغوينوالزكاة واحلج وحنوها من معا

ائقه مهجورة حبيث وزايرة بيت هللا حىت صارت حق، األركان املعهودة، وإيتاء جزء من املال إىل الفقري
وال خيرج عن العهدة مبباشرة  .لو حلف على الصالة والزكاة أو احلج يقع ميينه على العبادات املعهودة

كما   ،ا للتعذروبداللة حمل الكالم فإن احملل ملا مل يقبل حكم احلقيقة تعني اجملاز مراد  ، حقائقها اللغوية
فإن ميينه وقعت على التمر أو الثمن وعلى ما  ،رآكل من هذه النخلة أو من هذه القد ال :يف قوله

 .ثنيطبخ فيها حىت لو أكل عني النخلة أو القدر ال حي
ڍڍ ڌ ڌ  ڇ چ ڇ ڇ ڇچ  (2) چ ٱ ٻ ٻ ٻچ  (1) كما يف قوله تعاىلو 

موم لوجود املساواة ععلى ال (٤)وملا مل يقبل حقيقته وهي نفي املساواة  مفإن حمل الكال (3) چڎ ڎ
                                      

نفي العموم  چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ  : هامش نسخة )م( وقد حينث يف قوله تعاىليف( 1) 
ألن املطلق ينصرف إىل  ؛لغة ال عموم النفي حىت يكون من هذا القبيل ألن يستوي أصحاب النار وأصحاب اجلنة للعموم

 .اهـ ،نسان كاتبإ ال يكون كل :كقولنا  ،ونفي العموم ال يفيد عموم النفي ،الكامل فيفيد نفي العموم
  .19سورة فاطر آية: ( 2) 
 . 20سورة احلشر آية:( 3) 
هذه املسألة مجهور العلماء يرون أن مثل هذه األمور تشمل كل ما يدخل حتته من أفراد؛ ألن داللة العام عندهم ظنية. وأما ( ٤)

أفراده، ومن مجلة ما اختلفوا فيه: نفي املساواة  احلنفية يرون أهنا ال تعم، ألن القطعي ال بد له من دليل قطعي يدل على مجيع
 ١٨ لسجدة:ا َّ جح مج حج مثهت مت خت حت جت هب  ٹ ُّ بني الشيئني يف مثل قوله 

 قال اجلمهور: الفاسق ال يلي عقد النكاح، وقال احلنفية: يلي.  
 ٢٠احلرش:  َّ زث رث يت ىت نتزتمت رت يب ىب نب   ُّ تعاىلوكذلك قوله 

افر واملؤمن يف كل ما ميكن يف املساواة من القصاص والدية وأحكام الرق وغريها، وذهب احلنفية فاجلمهور على نفي املساواة بني الك 
واملعتزلة ومجاعة من املتكلمني منهم الغزايل والرازي والبيضاوي إىل أن نفي مساوة الشيء للشيء ال يفيد نفي مجيع الصفات، 

هو متحقق يف الفوز يف اآلخرة وعدمه، أما وقد افرتقا يف هذه الصفة فإن هللا عز وجل وإن نفى املساواة بني الكافر واملؤمن ف
 فقد صدق القول عليهما أبهنما مل يستواي من هذه احليثية. 

 آلمديا، 87ص، 1ط هناية السول ، اإلسنوي153ص3، ج1ط تشنيف املسامع جبمع اجلوامعالزركشي انظر هذه املسألة يف:  
 ،186ص، 2ط شرح تنقيح الفصول القرايف ،617ص 2ق 1ج، 2ط ،صولاحملالرازي ، 2٤7ص2، ج 1، طاإلحكام
 ، د. ط، جعليهخمتصر ابن احلاجب والعضد  فهايناألص، 160ص، 1، طختريج الفروع على األصول : التمهيداإلسنوي

ط،  ، د.املسودة، التيمية 111صد.ط، خمتصر  البعلي، 250ص 1ط، ج، د.التحرير تيسري، أمري ابدشاه 11٤ص2
 .232ص1د.ط، ج الوايف . السغناقي"106ص

= 
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وهو نفي املساواة يف بعض األوصاف وهو ما  ،لصفات تركت حقيقته وصرف إىل اجملازيف كثري من ا
 دل عليه فحوى الكالم، وهي نفي املساواة يف البصر والفوز.

  .(املتكلم كما يف ميني الفور معىن يرجع إىل بداللةو) 
 وهللا ال أتغــدى جوااب   وهي مــا إذا قــال: (1)(معىن يرجع إىل املتكلم كمــا يف ميني الفور وبــداللــة) قوله:

ذ إ ؛ملن دعاه إىل الغداء، فإن حقيقة هذا الكالم لداللته لغة على مصــــدر منكر واقع يف موضــــع النفي
كما لو قال ابتداء وقد تركت وبداللة   يوجد بعدُ   فيقتضـــــــي أن حينث بكل تغدّ  التقدير ال أتغدى تغداي  

قـــد دعـــاه إىل تغـــدي نـــه أو جلواب لكالم الـــداعي الكالم خمرج اخرج أمن املعلوم أنـــه ذ إحـــال املتكلم 
ألنه  ؛ايضــــــــــــــ  أكالم الداعي به تقيد اجلواب به   ذا تقيدإو  ،فيتقيد به ،الغداء الذي من يديه ال إىل غريه

وقس  ،ليهإوهللا ال أتغدى الغداء الذي دعوتين  :وصـــــــــــــــار كأنه قال (2)-ال إىل غريه فيقيد-بناء عليه 
اخلرجة،  تلك نه يقع علىإف ،ن خرجت فأنت طالقإ :قامت تريد اخلروجعليه ما لو قال المرأته حني 

 .فلو رجعت مث خرجت بعد ذلك ال تطلق
ق به وكانوا يقولون قبل ذلك اليمني مؤبدة، سبَ به أبو حنيفة رمحه هللا ومل يُ  قَ بَ وهذا النوع من اليمني سَ  

، احلم   أيكل ال حلف إذا كما،  نفســــــــه يف اللةبد أو. ال أفعل اليوم كذا :ال أفعل كذا، ومؤقتة كقوله :كقوله
 .حينث مل السمك حلم فأكل

خذه من حديث أو  ،تا معىنا ومؤق  لفظ   اا آخر وهو ما يكون مؤبد  وأخرج أبو حنيفة رمحه هللا قسم  
فحلفا أن ال ينصراه مث نصراه بعد ذلك ومل نسان إحيث دعيا إىل نصرة  (3) وابنهرضي هللا عنه جابر 
 . حينثا

 ريث  اليتلفور يف األصل مصدر فارت القدر إذا غلت فاستعري للسرعة، مث مسيت به احلالة الوا

 .جاء فالن من فوره أي من ساعته :يلفق ،فيها وال لَبثَ  (4)
                                      

 .9٤ص1جد.ط،  ،ألمحد بن حممد بن إسحاق أبو علي أصول الشاشي ،الشاشي :انظر( 1) 
 ،59ص2د.ط، جهلداية : "ميني الفور اليت استخرجها أبو حنيفة مؤبدة لفظ ا، مؤقتة معىن" انظر املرغيناين التبينيقال اإلتقاين يف ا

و ٤33ص1، ج8، طالقاموس احمليط الفريوزآابدى، 113ص 5د. ط، ج مع شرح العناية،فتح القدير ابن اهلمام:  -٤2
565. 

 .يف نسخة )م( هذه اجلملة زايدة وهي: ال إىل غريه فيقيد( 2) 
 ( هذا األثر مل أجده يف املراجع اليت اطلعت عليها.3)

د.ط، بن فارس معجم مقاييس اللغة اُث: ِخالف الَعَجل. )ريث( الراء والياء والثاء أصل  واحد، يدل  على الُبطء، وهو الرَي( ٤) 
= 
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ڇ ڇ چ ڇ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ  :داللة سياق النظم كما يف قوله تعاىلبو )

 .چڇ
ك بقرينة لفظية التحقت به سابقة عليه أو يعين ترت  ،أي سوق الكالم (وبداللة سياق النظم) قوله:
ڇ ڇ  چچ ڇڃ ڃ ڃ چ  : يف املتأخرة كما يف قوله تعاىلال أن السياق أكثر استعماال  إ ،متأخرة

تركت بداللة  "فليكفر" :. وحقيقة قوله"فمن شاء"تركت بقرينة  "فليؤمن" :قوله فإن حقيقة (1) چڇ 
تركت حقيقة التخيري هبذه القرينة، فإن موجبه  وكذا چڇ ڇ ڇ ڇ چ: وبقرينة قوله تعاىل ،العقل
ا كما يف قوله على التوبيخ والوعيد جماز   "فليكفر" :يف قوله (2) األمرومُحَل  ،تناسبه وهذه المث اإلرفع 
إذ  ؛هذا من قبيل ذكر الضد وإرادة اآلخر ملعاقبة بينهما (3)چڌ ڌ ڎ  ڍ ڇ ڇ ڇڍچ  :تعاىل

، واصنع طلق امرأيت إن كنت رجال   :ونظريه من الفروع قول الرجل لآلخر ،املراد من مثل هذا األمر النهي
 ،انزل ان كنت رجال   :وكذا لو قال للكافر املستأمن. ال يكون توكيال  ، يف مايل ما شئت إن كنت رجال  

 (٤) السياق. بداللة ال يكون أماان  

 حينث.( سمك ملالفأكل حلم  ا،حلم  كما إذا حلف ال أيكل   نفسه،وبداللة اللفظ يف )
                                      

 .٤6٤ص2ج
فخرج ذلك خمرج األمر، واملقصود به التهديد  ، وقال اإلمام الطربي يف تفسري هذه اآلية:29 ية:اآلسورة الكهف جزء من ( 1) 

 يف هذه اآلية تركت احلقيقة من ثالثة أوجه:والوعيد، 
ا من  -  َّ مب  ُّ قولهالوجوب أخذ 
ا من  -    َّ زب رب ُّ  قولهالتخيري أخذ 

ا من  العموم - ا  َّ مب    قولهبداللة  لكافرا منهواملراد  َّ رت ُّ  قولهأخذ 
 
ألن الظلم عام؛ وإن من ارتكب صغرية يكون ظامل

 أيض ا، وهو ليس مبراد هنا، ولذلك ترك حقيقة العموم يف هذه اجلملة. 

 مر لإلجياب عند العامة. قال النسفي يف شرحه على املنتخب: حقيقة األ (2)
 .210ص2، جطد.  اإلحكام يف أصول األحكامآلمدي ا انظر:

 .٤0 ية:اآلسورة فصلت جزء من ( 3) 
ألنه استدل بسياق النظم، ومبا جاء يف آخر اآلية من التهديد  -وهو التوبيخ والزجر-إىل جمازه -( األمر يف هذه اآلية عدل ٤)

 ’چڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ وجل، كما يف اآلية املذكورة، وهي: والوعيد الشديد ملن كفر ابهلل عز 

 أصول السرخسي، 273ص1د.ط، ج كشف األسرار شرح املنار، النسفي 102ص2د.ط، ج كشف األسرارانظر: البخاري 
 .92ص 1،ج1، طالتوضيح اجلندي -78، 193ص1د.ط، ج

= 
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فراد أل متناوال   هو أن يكون اللفظ ترك احلقيقة بداللة اللفظ (اللفظ يف نفسه وبداللة)قوله: 
تخصص ابلبعض ابلنظر إىل مأخذ اشتقاقه كما إذا يف ،ولكنه يكون معنواي   ،بعمومه على سبيل الوضع

كما هو مذهب مالك   ،لسمكيدخل يف عمومه حلم ا أن كان القياس  ،وال نية له ،احلف ال أيكل حلم  
ۋ  چ :يف قوله عز امسه اه هللا تعاىل حلم  اوهلذا ال يصح عنه ففيه وقد مس ألنه حلم حقيقة. ؛رمحه هللا

 .ولكنه ختصيص بداللة االشتقاق (1)چۅ ۅ ۉ
وامللحمة:  ،اشتدي أ ،القتاللتحم إ :يقال ،ن أصل تركيب هذا اللفظ يدل على الشدة والقوةإف

ه من الدم الذي أقوى األخالط يف داالسم لقوة فيه ابعتبار تول امث مسي اللحم هبذ ،ةالوقعة العظيم
فكان يف حلمه  ،وال يشرتط الذبح حلله ،ذ لو كان ملا عاش يف املاءإ ؛وليس يف السمك دم ،احليوان

 من صرفه إىل ما فيه قصور، وإن وىلله قوة أ قصور من حيث املعىن، فكان صرف مطلق االسم إىل ما
 كان االسم له حقيقة كاسم الوجود ابجلوهر أوىل منه ابلعرض.

ن كان االسم له حقيقة لقصور العرض يف معىن الوجود لعدم ثباته ولتوقيفه على وجود اجلوهر إو 
ملا مل  كصالة اجلنازةبقرينة للقصور الذي ذكران، فال يدخل حتت مطلق االسم  ال إيذكر ال يوضحه، أنه 

 اوشروح هذ ،كذا يف عامة نسخ أصول الفقه،  ور فيها ال يتناوهلا مطلق اسم الصالةبقرينة لقصال إيذكر 
 (2) ب.الكتا

ألن  ؛من اللحم ةبل امللحمة مأخوذ ،ا مما ذكروكونه مأخوذ   ،ا معنواي  امس   كونه  أن مينعل ئولقا
ملا ذكران فال أيض ا  هم القتال مأخوذ مناا لكثرة اللحم بكثرة القتل، وكذا التحالقتال ملا اشتد صار سبب  

 يكون له مأخذ يدل على الشدة والقوة.
إنه مل يستعمل استعمال اللحم يف  :وقالوا، وعامة العلماء متسكوا يف هذه املسألة ابلعرف

ص العموم به كما خيصص الرأس يف صيفتخ والعرف يف اليمني معترب   ،اوابيعه ال يسمى حلام   ،اتجالبا
تفاق وإن كان ابالغنم أو الغنم والبقر ومل ينصرف إىل رأس البعري والعصفور قوله ال أيكل رأسا برأس ال

 ا حقيقة.رأس  
يف املعىن املطلوب  يب حنيفة رمحه هللا لقصور  أيف قول  ا، مل حينثذا حلف ال أيكل فاكهة، أكل عنب  إذا كو )

 (يف األول وزايدة يف الثاين.
                                      

 .1٤ ية:اآلسورة النحل جزء من ( 1) 
 .281ص1( انظر: السغناقي يف الوايف ج2)
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لسمك يف تلك املسألة ال حينث أبكل العنب أي وكما ال حينث أبكل ا (حلفذا إوكذا )قوله:  
ث نذا حلف ال أيكل فاكهة وال نية له، وعندمها حيإهللا فيما ه محر والرطب والرمان عند أيب حنيفة 

إن الفاكهة ما يؤكل على  :قالوا ،ن نواها عند احللف حينث ابإلمجاعإو ، وهو قول الشافعي ،أبكلها
وأبو حنيفة  ،كمل من ذلك ومطلق االسم يتناول الكاملأارة شاإلوهذه  ،وهو التنعم (1)التفكه سبيل

 ،أي متنعمني (2)چ مئ ىئ چ رمحه هللا يقول الفاكهة اسم من التفكه وهو التنعم قال هللا تعاىل
، وقد جيتزأ هبما يف بعض ايض  أوالعنب والرطب يتعلق هبما القوام  ،على ما به القوام والبقاء دوالتنعم زائ

 ا. يف معىن الدواء قد يقع به القوام أيض  املواضع والرمان 
وصف زائد وهو الغذائية وقوام شارة اإلوكان يف هذه ، يبسذا إ (3) وهو قوت من مجلة التوابل

فلهذه الزايدة ال يتناوهلا مطلق اسم الفاكهة، كما أن مطلق اسم اللحم ال يتناول حلم السمك  ،البدن هبا
أي من اللحم وهو القوة يف األول  (يف املعىن املطلوب (٤) قصورل) :واجلراد للنقصان، وهو معىن قوله

  العنب. الثاين وهووهو حلم السمك، ولزايدة يف املعىن املطلوب من الفاكهة وهو التفكه يف 
ن كان يف فعله وصف زائد وهو إو  ،وال يلزم على ما ذكران دخول الطرار حتت اسم السارق

تلك الزايدة مكملة ن إفكم فيه بداللة النص من غري مناقضة تلزم، ألان أثبتنا احل ؛القطع من اليقظان
 .يذاءاإلملعىن السرقة كالضرب والشتم مكمالن ملعىن 

األصالة ينايف ذ إتبع، والزايدة ههنا مغرية ملعناه، وهو التبعية  هو فأما االسم ههنا فواقع على ما
وغريمها  (6) واملغين (5) وذكر يف التحفة ،ممطلق االس حتت ياءشاألال يصح دخول هذه  ية، فلذلكعالتب

 أن مشاخينا رمحهم هللا قالوا هذه اختالف عرف وزمان.

                                      
 .يف نسخة )ط( اجلملة التفسريية ساقطة( 1) 
 .3ية: اآلسورة املطففني جزء من ( 2) 
 اأَلْطعمة.الَتواِبَل: ما تُعاََل به : 525ص13ط، جد.  ،لسان العربابن منظور ( 3) 
ي شرح النسف، 9٤ص1د.ط، جالتوضيح ، اجلندي 272-271ص1د.ط، ج كشف األسرار شرح املنار،( انظر النسفي(٤

 .281ص 1د.ط، ج، الوايف، ، السغناقي223د. ط، ص على املنتخب

 .309ص2ج د. ط، الفقهاءحتفة  ،السمرقندي( 5) 
 .137-136ص ،1ط: ،املغين خلبازيا (6) 
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زماهنما، ويف  العرف يف يعدوهنا من الفواكه وتغري فإهنم كانوا ال ،فىت على حسب زمانهأحنيفة  فأبو
 (1) ابالتفاق.أيض ا  ينبغي أن حينث يف ميينه عرفنا

 الصريح

  .(بعت واشرتيت ووهبت :ثل قولكوأما الصريح فم)
مل يبني الشيخ تفسريه حلصول املقصود ببيان  (بعت واشرتيت ووهبت :مثل قولهوأما الصريح ف): قوله

الظهور ذ إ (2) واحرتز ابلظهور التام من الظاهر ،ا ابالستعمالا اتم  وهو ما ظهر املراد منه ظهور   ،النظائر
 ألن ظهورمها بقرائن لفظية، ال ؛ستعمال عن النص واملفسروابال ،فيه ليس بتام لبقاء االحتمال

فكأنه  ،ذا خلص وانكشفإوهو فعيل مبعىن فاعل من صرح يصرح صراحة وصروحة  ،ابالستعمال
 .خللوصه من حمتمالته يف العرف مسي به

                                      
 .1٤0ص1، د.ط جفتح الغفار، ابن جنيم 192-191ص1د.ط، ج أصول السرخسي( انظر 1)

 :٤٤3ص 1ج 2قال حمقق شرح الوايف يف حاشية رقم
 بعض العلماء أن هناك أمور أخرى لرتك احلقيقة والعدول إىل اجملاز منها:  ويرى
 .قثقل لفظ احلقيقة على اللسان وخفة لفظ اجملاز، كاستعمال لفظ "الداهية" للخنفقي -1
 بالغة لفظ اجملاز، أبن يكون لفظ اجملاز صاحل ا الستعماالت الشعر والسجع وسائر أصناف البديع. -2
 عدول جلل املعىن، إما للتعظيم، أو للتحقري، أو لزايدة البيان، أو تلطف الكالم.وقد يكون ال -3

 أما التعظيم فكما يقال: سالم على اجمللس العايل، وأما التحقري، فكاستعمال لفظ "الغائط" لقضاء احلاجة.
ا، فإنه أبلغ وأظهر مما لو قال: رأيت إنساان  يش  به األسد يف الشجاعة. وذكر ابن السبكيوأما زايدة البيان فكقوهلم: رأيت أسد 

 مخسة وجوه أخر.  -اإلهباج-يف 
د.ط، اإلهباج ، ابن السبكي 255ص1د. ط، ج شرح املنهاج، األصفهاين ٤6٤ص/1/1د. ط، ج احملصولانظر الرازي 

ابن ، 309ص1مجع اجلوامع ج ابن السبكي 190-189ص2، ج1البحر احمليط، ط لزركشي، ا318- 317ص1ج
  .156-155ص1جرح الكوكب املنري ش النجار

 ( قال السغناقي: "الفرق بني الصريح والظاهر ظاهر: 2)
 فإن الظهور يف الصريح أِت؛ النضمام كثرة االستعمال إليه.-1
 مراد ا بسوق الكالم، والصريح هو املراد بسوق الكالم. نأن الظاهر ال يكو -2
 أخر تلحقه، ن   بعد ذلك جاز أن يكون نص ا أو مفسر ا وحمكم ا ابعتبار معاألن يف الصريح املنظور إليه نفس غاية الظهور، مث-3

 .هاملقصود من وفيمتاز كل واحد ابعتبار ما ه
ألن ضد الصريح الكناية، وضد وجوه البيان ما هو املذكور يف الكتاب من اخلفي واملشكل واجململ واملتشابه، فبضدها تتبني -٤

 .  288-287ص 1ج األشياء" انظر شرح الوايف د.ط،
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 (اد.وحكمه: تعلق احلكم بعني الكالم، وقيامه مقام معناه حىت استغىن عن العزمية، ألنه ظاهر املر ) 
أي قيام  (وقيامه)أي نفسه  (الكالم تعلق احلكم بعني)أي حكم الصريح  (وحكمه)قوله: 

 أن املتكلم أراد ذلك املعىن ا من غري نظر إىلسواء كان حقيقة أو جماز   (مقام معناه)الكالم أو الصريح 
حلاجة إىل النية لتميز ان ألالنية ي أ (عن العزمية)حكمه إثبات  أي الصريح يف (حىت استغىن) ،مل يُرد أو

يها لإا ابالستعمال مل يبق فإذا تعني الواحد من احملتمالت مراد   ،بعض حمتمالت اللفظ عن البعض
  .حاجة

حىت لو قال (1) ،يثبت احلكمضافهما أ إىل احملل فبأي وجه ضاف الطالق أو العتاق مثال  أفإذا 
ألن  ؛نوى أو مل ينوا يقاع  إحررتك يكون  أنت حرة أو طلقتك أو طالق أو أنتاي طالق أو اي حرة أو 

  .ا فيهعينه أقيمت مقام معناه يف إجياب احلكم صرحي  
فجرى على لسانه أنت حر أو أنت طالق يثبت العتق  ،سبحان هللا :وكذا لو أراد أن يقول 

ينه وبني أما لو أراد أن يصرف الكالم ابلنية عن موجبه إىل حمتمله فله ذلك فيما ب ،والطالق ملا ذكران
 اء.ا يصدق داينة ال قضفإذا نوى يف قوله أنت طالق رفع القيد حس   ،هللا تعاىل

 
 الكناية

 (األنه مسترت املراد. وذلك مثل اجملاز قبل أن يصري متعار ف   ابلنية،العمل إال  (2)يوجب الكناية: أنه ال وحكم) 
أي حيصل  ،املراد ابالستعمال ألنه مسترت ؛ابلنيةال إ به وحكم الكناية أنه ال جيب العمل 

 ا.فإنه قد يكون مقصود   ،ا لالستتارفإن استعمله قاصد   ،االستتار به

                                      
 إىل نية. وال فرق لثبات احلكم منه بني الوصف والنداء واخلرب. ج( هكذا حكم الصريح ال حيتا 1)

، 1ط:  األشباه والنظائر، ابن السبكي، 188ص1ج د.ط،أصوله السرخسي يف  203ص2د.ط، ج يف أصولهانظر: البزدوي 
حاشية  الوايف، السغناقي، 319، ص1: ، طه والنظائراألشبا، السيوطي، 310ص2جط، القواعد، د.، الزركشي 78ص1ج

 .٤٤7ص1( د. ط ج1رقم )
، ابن النجار 187ص 1د.ط، جأصوله  ، السرخسي يف3٤9، ص1ط ميزان األصول(انظر، للمزيد عن الكناية: السمرقندي  (2

 نتخبشرح النسفي على امل، 226ص1د.ط، ج فواتح الرمحوت، السهالوي 199ص1، ج2ط شرح الكوكب املنري
 .122، ص1ط تقومي األدلة، الدبوسي 187د.ط، ص
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هاء الكناية وسائر ألفاظ الضمري كناايت ابلوضع ن إوال يقال  ،ا يف اللغةوإن كان معناه ظاهر  
ملتكلم بطريق ألان نقول إهنا وضعت ليستعملها ا ؛داخلة يف هذا التعريفكون تفال  ،ال ابالستعمال

ال  ،عنه هبو كما يكىن عنه أبيب فالن تكىن أراد أن ال يصرح ابسم زيد مثال  ذا إالكناية، فإن املتكلم 
 تكونال املوضوعة ال تكون حقيقة قبل االستعمال لفاظ األفكما أن  ،ألهنا كناايت قبل االستعمال

 .داخلة يف التعريففتكون  ،كناايت قبل االستعمالاأللفاظ  هذه 
لينتقل من املذكور إىل املرتوك كما  ؛إىل ذكر ما يلزمه الشيءرك التصريح بذكر ت (1) :وقيل

 .تقول: فالن طويل النجاد لينتقل منه إىل ما هو ملزوم وهو طول القامة
 :من وجهني (2) والكنايةوالفرق بني اجملاز 

وأن  ،فالن طويل النجاد :ولكاحلقيقة بلفظها، فال ميتنع يف قإرادة  أحدمها: أن الكناية ال ينايف
 :حنو قولك طول قامته واجملاز ينايف ذلك، فال يصح يفإرادة  مع تريد طول جناده من غري ارتكاب أتول  

 .من غري أتولسد األتريد معىن ن أ ،مام أسديف احل

ن امللزوم والثاين: أن مبىن الكناية على االنتقال من الالزم إىل امللزوم، ومبىن اجملاز على االنتقال م
 إىل الالزم. كذا يف املفتاح.

 (٤) وعن الضرير أبيب العيناء. وال اتصال (3) البيضاءفإن العرب تكىن عن احلبشي أبيب  إليهو 
 بل بينهما تضاد. ،ينهماب

                                      
هذا الذي ذكره تعريف علماء البيان أو عرف الكناية: أبهنا لفظ أريد به الزم معناه مع جواز إرادته معه كما جعل الشارح هذا ( 1) 

رينة سواء كان ذلك حقيقة أو جماز ا والكناية. وعلماء األصول فسروها أبهنا ما استرت املراد به وال يفهم إال بق زفرق ا بني اجملا
البخاري مع من معه، ومل يشرتط اآلخرون كما يف الصريح، وعلى قوهلم يدخل فيها  زابشرتاط االستعمال عند الشيخ عبد العزي

 ـ.هاملشرتك واملشكل وحنومها ا
-188ص1د. ط ج أصوله،السرخسي يف  122ص نفس املرجع، الدبوسي 66ص1د. ط ج األسراركشف : البخاري، انظر 

 البحر احمليط، الزركشي 132ص1، ج1طالتوضيح، التلويح على  التفتازاين 557، ص1ط: امليزان ، السمرقندي189
 .251-2٤9ص 2ج 1ط

 .٤87ص2ج ،1: ط ،التحبري شرح التحريراملرداوي ( 2) 
 .7ص1جد. ط األسود:  الوسيط، كنيةاملعجم ( 3) 
طالق أو حال الغضب: اعتّدي. ويعين هذا أن الكناية كما قال مشس األئمة السرخسي: حال مذاكرة ال-( كقول الرجل لزوجته ٤)

يقول الرجل  ،املخاطبة "كاف" الغائبة و "هاء"يكون كناية حنو  ما ال يكون مفهوم املعىن بنفسه فإن احلرف الواحد جيوز أن"
وكذلك كل اسم  ،ن الصريح مبنزلة املشرتك من املفسرفتكون هذه الكناية م ،ا من اسمال مييز امس   "اهلاء"هو يفعل كذا وهذا 
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وما يقوم مقامها من داللة  ،إال ابلنية ،أي بلفظ الكناية ،مث حكم الكناية أنه ال جيب العمل به
مل يزل ذلك  ظ الكناية مسترت املراد، وكان يف ثبوت املراد تردد فال يوجب احلكم ماألنه أي لف ؛احلال

مل يتعارف  أي من نظائر الكناية اجملاز الذي ،اوالرتدد يف ذلك مثل اجملاز قبل أن يصري متعارف   االستتار
اد يف حقه يف حيز فصار املر  ،ألن املتكلم ابستعماله يف غري موضوعه يسرت املراد من السامع ؛بني الناس

فإنه  ،ال يضع قدمه يف دار فالن :ا مثل قولها فقد صار صرحي  صار متعارف   إذاالرتدد فكان كناية. فأما 
  .اا أو شاع استعماله فيه فصار صرحي  عبارة عن الدخول جماز  

ألهنا معلومة املعاين، لكن  ؛ا ال حقيقةومسي البائن واحلرام وحنومها كناايت الطالق جماز  )
 .(الك شاهبت الكناايت فسميت بذلك جماز  ذفلعمل فيه تبه، و  لصتفيما يام هباإل

أنت بتة  ،واحلقي أبهلك بك،غار حبلك على  :مثل قوله (ومسي البائن واحلرام وحنومها): قوله
 ا ال حقيقة، ألن الكناية مسترتة املراد واملعىن، وهذه األلفاظ معلومة املعاينكناايت الطالق جماز    :بتلة

وحنوها، فال  ..ألن كل أحد من أهل اللسان يعلم معىن البائن واحلرام والبتة ؛غري مسترتة على السامع
 كون كناايت حقيقة.ت

 (فيهعمل تو فيما يتصل به ام هباإللكن ) :مث بني وجه تسميتها كناايت بطريق اجملاز بقوله
، يعين أهنا وإن كانت (ومة املعاينمعل) :واالستدراك يتصل بقوله، والضمري يف به وفيه راجع إىل ما

 يدل على واقع يف احملل الذي يتصل هذه األلفاظ به ويعمل فيه، ألن البائن مثال  ام هبفإلمعلومة املعاين 
 ،تكون ابلنكاح وحملها الوصلة وهي خمتلفة متنوعة قد ،ويظهر أثرها فيه ،بد هلا من حمل حتله ينونة والبال

ألان ال ندري أي حمل أراده وإن  ؛احملل الذي يظهر أثرها فيهىل إراد ابلنية فاسترت امل ،وقد تكون بغريه
 ا يف نفسه.معلوم   هكان معناه الذي هو مراد

الكناايت احلقيقية فسميت هذه لفاظ األالذي بينا شاهبت هذه ام إلهبالهذا فأي  ،فلذلك
 .اأي ابسم الكناية جماز   ،األلفاظ بذلك

                                      
ا واجملاز قبل أن يصري متعارف   ،وكل ما يكون مرتدد املعىن يف نفسه فهو كناية ،فهو كناية "حنن"و "أنت" و"أان "هو ضمري حنو 

فإن العرب تكين احلبشي  ،كنايةوعلى هذا االستعارات والتعريضات يف الكالم مبنزلة ال، ملا فيه من الرتدد ؛امبنزلة الكناية أيض  
هبا قال  ق."اهـ وبعد ذكر ألفاظ الكناية وما يتعلأبيب البيضاء والضرير أبيب العيناء وليس بينهما اتصال بل بينهما مضادة

 ". فهذه كلها وما أشبهها من ضروب الكناايت دون اجملاز" الدبوسي:
 .123ص  ،1 :، طمي األدلةتقو ، الدبوسي 188-187ص1د. ط، جيف أصوله انظر السرخسي 

= 
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عل عبارة  ،ابلنية وجب العمل مبوجباهتاام هباإلالنية، فإذا زال احتيج إىل ام هباإلوهلذا ) من غري أن جي 
  (بوائن،عن التصريح. ولذلك جعلناها 

ليتعني البينونة عن وصلة النكاح عن  (1)الذي ذكران احتيج فيها إىل النية (امهباإل اوهلذ): قوله
وى البينونة عن وصلة نن أبابلنية ام هباإل فإذا زال ،البينة لتمييز بعض احملتمالت عن البعضذ إ ؛غريها

أي  (وجب العمل مبوجباهتا) : بنفسه وهو معىن قولهوكان اللفظ عامال   ،النكاح ظهر أثر البينونة فيها
كما قال الشافعي   ،جيعل عبارة عن صريح الطالق وكناية عنهن أمبقتضيات هذه األلفاظ نفسها من غري 

 .(2)رمحه هللا 
ألن الكناية ما هو مسترت  ؛بل هي كناايت حقيقة ،اجماز   م أهنا مسيت كناايتال نسل :قيلن إف

 ،فاملراد مسترت على السامع بدون القرينة الدالة عليه ،أنت علي حرام :قال وإذا املراد على ما ذكران.
وصل ألنه ميكن أن يت ؛طويل النجاد :بل االستتار فيه أقوى منه يف قوله ؛ يف حد الكنايةفكان داخال  

أنت  :إىل مراد املتكلم وهو طول القامة ابلتأمل يف قرائن الكالم، وال ميكن أن يتوصل إىل املراد يف قوله
 ببيان من جهة املتكلم مبنزلة اجململ. ال إ ،علي حرام

ألهنا مع كوهنا معلومة املعاين مسترتة املراد،  ؛اال جيديه نفع   ،هذه الكلمات معلومة املعاين :وقوله
 :قلنا ،معلوم املعىن لغة ولكنه مسترت املراد ،طويل النجاد كثري الرماد :قولهن إفاية هبذه املثابة، وكل كن

فإنك يف قولك طويل النجاد، كثري الرماد  ،لى االنتفال من الالزم إىل امللزومعقد ذكران أن مبىن الكناية 
ه وهو اجلود هذا هو األصل يف ينتقل من طول النجاد إىل طول القامة، ومن كثرة الرماد إىل ملزوم

 الكناية.
ابئن أنت  :يف قولكفإنك  ،يف هذه األلفاظ االنتقال من معانيها إىل شيء آخر (3)ليس و 

إذا مل يكن شيء آخر هو شيء آخر بل تقتصر عليها إىل ال تنتقل من البينونة واحلرمة  ،حرامت نوأ
آخر ال تكون كناايت حقيقة، وال نسلم على ما بينا فلما مل يوجد فيها االنتقال إىل شيء  ،املراد سوامها

                                      
 509ص8، ج1:ط شرح الوجيز املعروف ابلشرح الكبري ،العزيزالرافعي ( 1) 
حيث قال: "ولو قال الرجل المرأته: أنت علّي حرام، مل يقع به الطالق حىت يريد الطالق،  278ص5د. ط، ج ألم( الشافعي ا2)

ق، وإن أراد طالق ا ومل يُرد عددا  من الطالق فهي واحدة ميلك فإذا أراد به الطالق فهو طالق، وهو ما أراد من عدد الطال
الرجعية" إذن على قول اإلمام الشافعي إذا نوى الزوج هبذه الكناايت وقوع الطالق يقع ما نواه، إن نوى ثالثة تقع البينونة، 

 وإن نوى واحدة تكون رجعية.

 ته من النسخة اليت أرسلها يل د.أمين محزة بعد املناقشة.ال توجد يف نسخة )ط( ونسخة )م( وإمنا أثب -ليس-( كلمة  (3



181 
 

أن ما هو املراد منها مسترت على السامع، فإن املراد منها البينونة واحلرمة والقطع وحنوها وهو معلوم 
 :ا خبالف قولها مطلق  أن حمل عملها مسترت عليه كما بينا، فال يكون ما هو املراد مسترت  ال إللسامع 

 له ليس مقصود أصلي، بل املقصود الكلي طول القامة وذلك مسترت.طويل النجاد، فإن طو 
يعين أهنا معلومة املراد،  ،اليت هي املرادة للمتكلم (معلومة املعاين) :ذكران أنه أراد بقولها مموتبني 

 فيخرج به عن حد الكناية. ،واالستتار يف حمل عملها
جيعل كناية عن صريح الطالق أي وألن هذه األلفاظ عاملة بنفسها من غري أن  ،ولذلك

وقال الشافعي: . (1)وهو مذهب زيد بن اثبت رضي هللا عنه ،عليها معانيها ائن كما تدلو بها اجعلن
وهو مذهب عمر وعبد هللا بن مسعود رضي هللا عنهما، واخلالف راجع  (2)الواقع هبا طلقات رجعية 
 ،فأما إيقاع البينونة فليس يف واليته ،الرجعينوع واحد عنده وهو الطالق يقاعه إإىل أن ما ميلك الزوج 

ذكر  (3)وألن هللا تعاىل ،لوجوب العوضو أا لسقوط العدة أو لثبوت احلرمة الغليظة وإمنا يقع حكم  
كر الطالق ببدل ومل يذكر بعده الرجعة، وذكر الثالث وبني ذ و  ،الطالق بغري بدل وشرع بعده الرجعة

مل يكن يف ذا إو ق القاطع للرجعة بغري بدل يكون على خالف النص، إثبات الطالف أهنا ال حتل له بعد.
ذ ال ميكن أن جيعل عاملة إ ؛كناايت عن الطالق حقيقةلفاظ  األالبائن عينه كانت هذه يقاع إواليته 

 .(4) بنفسها فيكون الواقع هبا رواجع
ألن  ؛البائنقاع يإالرجعي ميلك يقاع إفكما ميلك الزوج  ،وعندان الطالق نوعان: رجعي وابئن

ا ابلنكاح أصل الطالق، وذلك ألن الطالق إمنا صار مملوك   يقاعإابنة تصرف من الزوج يف ملكه كاإل
له قبل  مملوكةابنة إلاوكذلك  ،اعن عهدة امللك، ذلك ابإلابنة والطالق مجيع   (5)للحاجة إىل التفصي

                                      
 .138تقدمت ترمجته يف هامش ص( 1) 
 .157ص 7ج د. ط،األم  الشافعي يف انظر( 2) 
وذكر  چہ ھ چ  :وذكر بعده الرجعة لقوله چ ہ ہچ  :لقوله تعاىل يسر تعليق وهوأليف هامش )م( جهة ا( 3) 

وذكر هذه  ،ومل يذكر بعده الرجعة، 229البقرة:  چ  ې ې ى ى ائ ائۅ ۅ ۉ ۉ ې ې چ  :الطالق ببدل لقوله

  .اهـ ،حتل له بعد ال وبني أهنا ،230-229: آايت البقرة:چ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبچ  :الثالث لقوله تعاىل
 .157ص1د. ط، ج طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية، النسفي( ٤) 

  .الِكَنااَيُت َرْجِعَيات  ِعْنَدُه. بتصرفَوالَرَواِجُع مَجُْع رَاِجَعة  يعين 
 .8537ص1ج، د. ط، صي: التخلص من املضيق أو البليةفالت "فصى" د. ط مادة اتج العروس من جواهر القاموسالزبيدي  (5) 

= 
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وكذا  -، ابنةاإلا له من والية كان اثبت  مبلك النكاح وابلدخول تتأكد ملكه، فال يبطل ما   -(1)الدخول 
مملوكة له، إذا ابنة اإلامللك، وإمنا ميلك االعتياض عما هو مملوك له، فثبت أن زالة إميلك االعتياض عن 

عن حقائقها  يف العدول ضرورة الذ إ ؛بنفسها ةيف واليته، وجب جعل هذه األلفاظ عاملابنة األكانت 
وما استدل به اخلصم راجع إىل أن ال دليل  ائنو بفلذلك كان الواقع هبا إىل جعلها كناايت عن الطالق، 

 .مشروعة، واالحتجاج بال دليل ساقط، وقد أقمنا الدليل على ذلكابنة اإلعلى كون 
 النكاح، واالعتداد له يف أثر وال للحساب، تهحقيق نأل "اعتدي": الرجل إال يف قول)

وقبل ، الدخول اقتضاءد بع ، وجب الطالقهباماإل وزالاألقراء،  من غري ما يعد يراد أن حيتمل
 ا.( فلذلك كان رجعي  احلكم لسببه،  سببه، فاستعريألنه  ؛ا عن الطالقض  ا حمجعل مستعار  الدخول 

و أ ،امسى البائن واحلرام وحنومها كناايت الطالق جماز   :استثناء من قوله ،: إال يف قوله اعتديقوله
عن فإنه جعل عبارة ، اعتدي :باهتا من غري جعل عبارة عن الصريح إال يف قولهوجب العمل مبوج :من قوله

ألن  ؛اللفظ حبقيقته جيعل كناية عن الطالقعمال إ ذرألنه ملا تع؛ الصريح، وكناية عنه بطريق احلقيقة
ي كما قال الشافع  ،امللزومرادة إو ذكر الالزم  "اعتدي"االعتداد من لوازمه على ما هو األصل، فيكون 

  .رمحه هللا يف سائر األلفاظ
 :وهلذا يقع الطالق به يف غري املدخول هبا مبنزلة قوله: أنت واحدة، وجيوز أن يكون استثناء من قوله

ألن وقوع البينونة ابعتبار داللة  ؛جعلناها بوائن، يعين الواقع هبذا اللفظ عند النية تطليقة رجعية ال ابئنة
أثر  أي احسب عدد مالك، وال ،اعتدد مالك :ذا اللفظ للحساب، يقالاللفظ عليها حبقيقته، وحقيقة ه

حمتمل يف  ،اعتدي : بنفسه، إال أن قولهامللك، فال ميكن أن جيعل عامال  زالة إو للحساب يف قطع النكاح 
اعتدي نعميت عليك واعتدي الدراهم، أو  أواعتدي نعم هللا تعاىل عليك،  :نفسه جيوز أن يكون املراد منه

أي يثبت هبذا اللفظ الطالق  ،وجب بههبام اإلوزال قراء األفإذا نوى ، ي من النكاح أي أحسيب األقراءاعتد
بد من تقدم ما يوجبه  ا عليها قبل الألنه ملا أمرها ابالعتداد ومل يكن واجب  ؛ بعد الدخول بطريق االقتضاء

 ليصح األمر به فُقِدم الطالق عليه ضرورة صحة األمر.
وصف زائد وهو البينونة، فلذلك إثبات  فع إبثبات أصل الطالق، فال حاجة إىلوالضرورة ترت
 .ن نوىإو  وال يقع أكثر من واحد ،اكان الواقع به رجعي  

                                      
 .ط( ما بني الشرطني ساقط) يف نسخة( 1) 
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ألنه ال ميكن  ؛أي للطالق، أو عبارة عنه ،ا عن الطالقحمض   اجعل مستعار  هبا وقبل الدخول 
وهو  ،للمقتضى ههنا (1) ملقتضى وال وجودبد للمقتضى من ثبوت ا الذ إ ؛بطريق االقتضاءثباته إ

ألن الطالق  ؛ا عن الطالقحمض   ر امستعافجعل مجاع واإلألنه غري اثبت قبل الدخول ابلنص  ؛االعتداد
 فجاز أن يستعار احلكم لسببه. ،سبب لوجوب االعتداد

اجملاز  الطالق بعد الدخول بطريق االقتضاء جهة منإثبات  شارة إىل أن يفإ ،احمض   :ويف قوله
 مبنزلة املنطوق.يضا أن كان فيه جهة احلقيقة إليس مبذكور حقيقة و نه إمن حيث 
ألنه ليس مبنطوق  ؛الدخول فمجاز حمض ليس فيه جهة احلقيقةبل قهبذا اللفظ ثباته إفأما  

  ؟كيف جوزِت ههنا استعارة املسبب للسبب وقد أنكرمتوها فيما تقدم  :ا، فإن قيلا، وال تقدير  حتقيق  
جازت االستعارة من الطرفني، يؤيده ما ذكر  ابلسببا قد بينا أن املسبب إذا كان خمتص   :قلنا
ال تنفك  ،أن الطالق يوجب العدة على ما عليه األصل (2) يف بعض مصنفاته اإلسالمالشيخ فخر 

عدم ذ النكاح للدخول ال لإ ؛العدة عن الطالق وال الطالق عن العدة على ما هو األصل يف النكاح
ا ابلسبب كاتصال املسبب ابلسبب، ا. والسبب إذا كان خمتص   ال عارض  فكان الدخول أصال   ،الدخول
كما يف   (3)چ ۋ ٴۇ ۋ ۈ چا خبار  إكما يف قوله تعاىل ،  يصري أحدمها كناية عن اآلخرأن جيوز 

وجتب ابلوفاة . طالق فإهنا جتب على أم الولد من غري ،وال يقال العدة ال ختتص به ،العلة مع احلكم
ا الفراش شبه   اوأخذ زوال هذ، ا أخذت حكم املنكوحةصارت هي فراش  وليس بطالق، ألن نقول: ملا 

 فأوجب العدة ألهنا تثبت ابلشبهة. ، ابلطالق
وكالمنا فيه كذا  ،اعتدي :والواجب ابلوفاة تربص زمان مقدر ال اعتداد األقراء الثابت بقوله

النكاح سبب احلل والبيع سبب امللك املراد العلة،  :كما يقال  ،ب العلةاملراد من السب :أو نقول ،قيل
 .والطالق علة لوجوب العدة يف وضع الشرع

وحيث مل يقل  ،إذ احلكم يذكر يف مقابلة السبب ؛إليهشارة إ (فاستعري احلكم لسببه) :ويف قوله
 أراد به العلة.نه أ فاستعري املسبب لسببه دلَ 

                                      
 ليها بعد املناقشة. يف النسخة األخرية اليت حصلت ع -وال دخول-بدهلا  -وال وجود-(كلمة  (1
 .81ص 1ج د. ط، ،أصول البزدوي ،البزدوي( 2) 
  .36ية: اآلمن  سورة يوسف جزء( 3) 
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حلكم عنه يف غري املدخول هبا؛ ألن ذلك لفوات الشرط، وهو الدخول. وال يلزم عليه ختلف ا
ألنه إما أن جيعل عبارة عن  ؛ا للطالقمستعار   "اعتدي"ن جيعل أوذكر يف بعض الشروح أنه ال يصح 

 ؛لالختالف يف الصيغةوىل األطالق أو مطلقة أو طلقتك أو طلقي نفسك، ال جيوز الثالثة نت أ :قوله
 .وليس أبمرخبار إأو اء شنإ :والثالث.  عن األمرليسا بفعلني فضال   :واألول والثاين ،أمر "اعتدي"ألن 
 أبن عنه وأجيب. نوى وإن اللفظ هبذا الطالق يقع ال ،نفسك طلقي :هلا قال لو ألنه ؛الرابع وكذا
ألين  دياعت :الكالم تقدير أن واألظهر ،الطالق وقوع يوجب وذلك ،اطالق   كوين  :لقوله امستعار   جيعله

أشري يف  ،وأنه من أنواع اجملاز إليه ،ضماراإلفكان من ابب  ،فاكتفى بذكر احلكم عن السبب ،طلقتك
  .وغريه (1) املبسوط

 وكذلك قوله: استربئي رمحك، وقد جاء يف السنة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال لسودة)
 .(((2) راجعها))اعتدي(( مث 
 التصريح هو ذإ، اعتدي لقوله التفسري مبنزلة ألنه، رمحك ئاسترب  اعتدي وكقوله أي ،وكذلك

 أن وحيتمل، الولد وطلب للوطء يكون أن حيتمل االسترباء طلب أن إال ،العدة من املقصود هو ملا
 اقتضاء. وقبله الدخول بعد الطالق يثبت النية وجدت فإذا، النية إىل احتاج آخر بزوج للتزوج يكون

                                      
 .203ص ٤( لشمس األئمة السرخسي، د. ط، ج1)

من  الشاملة، ووثقتهرشيف ملتقى أهل احلديث من موقع املكتبة أأن أنقل هنا خترجيه من  ورجأو  ،هذا احلديث ضعيف قلت:( 2) 
ابب ما يستدل به على  السنن الكربىهذا األثر يف طالق سودة ـ رضي هللا عنها ـ غري اثبت فقد رواه البيهقي يف " :مصادره
وعبد ( 13٤35)، 118ص، 7ج ،3ط:  ووصفنا من خصائصه من احلكم بني األزواج، يف سوى ما ذكران ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب 

 يف الطبقاتابن سعد أخرج و  (239/1065-6)، 2 ط لق؟ابب كيف كان النيب صلى هللا عليه وسلم يط يف املصنف قالرزا
وقال: يف إسناده ، 33،ص2٤، ج2ط، املعجم الكبرييف للطرباين  2٤6ص 9ج اجملمعوعزاه اهليثمي يف  ،5٤ص 8ج

 البيهقي،مرسل أخرجه  67 ص 2ج د.ط الدراية يف ختريج أحاديث اهلدايةضعف؛ واحلديث مرسل قال احلافظ ابن حجر يف 
وأخرجه ابن سعد من حديث عائشة من طرق يف بعضها أنه بعث بطالقها  ،117 ص 8 ، جاإلصابة ا يففظ أيض  وقال احلا

هو مرسل، وضعف احلديث  ،217ص 3ج 1ط نصب الرايةوقال الزيلعي يف ، والطريقان مرسالن ،ويف بعضها أنه قال اعتدى
ضي هللا عنها وهبت يومها لعائشة رعاية لقلب رسول هللا وإمنا الثابت أهنا ر  ؛63 ص 2ج األحياءأحاديث يف ختريج العراقي 

 ومسلم ،916 ص 2ج3ط كتاب النكاح،  صحيحاليف البخاري  أخرجهصلي هللا عليه وسلم وخشيتها من أن يطلقها كما 
وقد قال احلافظ يف . (2135) 602ص 2د.ط، جالسنن ، وأبو داود يف 1085 - 2كتاب الرضاع د.ط، ج  يف الصحيح

ال تطلقين وأمسكين" وإسناده  :فقالت ،أن سودة خشيت أن يطلقها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :117صـ 8جاإلصابة 
 ".فتواردت هذه الرواايت عن أهنا خشيت الطالق فوهبت"وقال: أي احلافظ:  ،حسن
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 هللا صلى النيب فإن ؛منها ومستفاد ،ابلسنة مؤيد ذكران ما يعين السنة تجاء وقد ،بينا كما  استعارة
 دخل حني وذلك، راجعها مث اعتدي :امليم بفتح( عنها هللا رضي) زمعة بنت لسودة قال وسلم وصحبه وآله عليه
 فكره ،مكة أهل أبشعار وترثيهم بدر يوم أقارهبا من قتل من على تبكي وهي ،عليها السالم عليه النيب
 النيبِّ  إىل ذلك، واستشفعت على فندمت، اعتدي :هلا فقال ،منها ذلك وسلم عليه هللا صلى النيب
بعث من أزواجك إين أكتفي أبن أُ  وقالت- عنها هللا رضي- لعائشة نوبتها ووهبت ،وسلم عليه هلل صلى

 يوم القيامة فراجعها النيب عليه السالم.
ابلنية كان داللة هبام اإلزال  اوحيتمل صفة للمرأة، فإذ ،ا للطلقةت  حيتمل نع ،واحدة تقوله: أنوكذلك )

 .مبوجبه( على الصريح، ال عامال  
يعين ومثل قوله اعتدي قوله أنت واحدة يف أنه يقع به الطالق الرجعي  ،وكذلك أنت واحدة

يء وإن نوى، ال يقع هبذا اللفظ ش :وقال الشافعي ،عند البينة، وال يقع به أكثر من واحدة وإن نوى
إال  ،اهبا طالق   أنت قاعدة ونوى :كما إذا قال هلا  ،ا فلغت النيةألن واحدة صفة وهي ال حتتمل طالق  

معك  أي واحدة عند قومك أو منفردة عندي ليس يل ،جيوز أن يكون قوله واحدة نعت هلا :أان نقول
 فا لتطليقة بطريق حذف املوصو واحدة نساِء البلد يف احلسن واجلمال، وحيتمل أن يكون نعت   غريك أو

 حذف املضاف واملضاف أو بطريق ،أي عطاء جزيال   ،أعطيته جزيال   :وإقامة الوصف مقامه، كقوله
 : (1)كعب بن زهري  كقول  نظائر وله واحدة أي أنت ذات طلقة ،إليه مقامهما وإقامة صفة املضاف إليه

 ومـــــــا ســــــــــــــعـــــــاُد غـــــــداَة البنِي إذ رحلوا
 

 يُض الَطْرِف مكحولُ إاّل َأَغن  َغضـــــــــــــــَ  
. أنت تطليقة واحدة :فإذا نوى صار كأنه قال ،فال يقع الطالق بدون النية غالم أغنمثل األأي  

ا صح. فإهنا بنفسها ال تكون تطليقة، ولكن تكون ولو قال هكذا ونوى طالق  أو ذات تطليقة واحدة، 
، ورأيت يف (2)واملبسوط ا يف األسرار ا تطليقة فتصري تطليقة قائمة مقام طالق، فتنعت نعته كذطالق  

 وجهان: ثالثة فيهولو قال هلا أنت واحدة ونوى الطالق ثنتني أو  :(3) التهذيب
 ومراعاة اللفظ أوىل. والطالق يقع ابللفظ ،ألن منويه خالف ملفوظه ؛ال يقع إال واحدة :أحدمها

                                      
 .٤6ص1ج د.ط انظر ديوان كعب بن زهري( 1) 
 .2٤8ص6د. ط ج ،املبسوط السرخسي (2) 
 .3ص 6، ج1:طالتهذيب،  ،البغوي( 3) 

= 
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مين هبذا العدد. وكان ما ما نوى. ومعىن واحدة تتوحدين  (1) علىاألصح يقع  والثاين: وهو
 ذكر أصحابنا غري مأخوذ عندهم. 

ا للطلقة فيصري ألهنا ال تصلح نعت   ؛وعن بعض مشاخينا أنه إذا رفع الواحدة ال تطلق وإن نوى
وإن أسكن اهلاء حتتاج  ،ا للطلقةال تصلح إال نعت   ألهنا حينئذ ؛ها تطلق من غري نيةبوإن نص ،أخرب املبتد

اإلعراب ألن العوام ال مييزون بني وجوه ؛ أن حكم الكل واحد يف االحتياج إىل النية إىل نية. واملختار
ا شيء آخر سواه فكان معقب  إضمار إذ ال حاجة إىل  ،أي صريح الطالق ،كان داللة على الصريح

ه على  مبوجبه، إذ موجبه التوحد فال أثر له يف البينونة وقطع النكاح خبالف البائن وحنو ال عامال   للرجعة
 ما بينا.

 البيان عن يقصر إنه حيث من قصور ضرب ففيها الكناية فأما، الصريح :الكالم يف األصل )مث
 األسباب ببعض نفسه على املقر إن حىت، ابلشبهات يندرئ فيما، التفاوت هذا فظهر. ابلنية إال

 ال يستوجب العقوبة.( اللفظ الصريح مل يذكر ما للعقوبة املوجبة
والصريح هو التام يف هذا  ألن الكالم موضوع لإلفهام ؛صل يف الكالم هو الصريحمث األ :قوله

املقصود، والكناية قاصرة يف هذا املعىن لتوقف حصول املقصود فيها على النية، فكان األول هو األصل 
 فظهر هذا التفاوت فيما يدرئ ابلشبهات مثل احلدود، حىت إن املقر على نفسه ببعض األسباب املوجبة

جامعت فالنة أو واقعتها أو وطئتها ال  :فإذا قال (2)مل يذكر اللفظ الصريح.  للحد ال يستوجب العقوبة ما
ا، أو قال لرجل فجرت ا حرام  مل يقل نكتها أو زنيت هبا، وكذا لو قال المرأته جامعك فالن مجاع   ما د  حي

  (3)ف ابلزان. ألنه مل يصرح ابلقذ ؛ال جيب عليه حد القذف ،بفالنة أو جامعتها

                                      
  .يف نسخة )ط( ساقط حرف )على(( 1) 
الوجيز يف أصول الفقه  ،اللفظ الصريح: هو ما ظهر املراد منه ظهور ا بين ا لكثرة االستعمال فيه، حقيقة كان أو جماز ا. الزحيلي( 2) 

  .19ص2ج ـإلسالمي د. طا
قال أبو  ذلك.وأصحاهبما قالوا: ال حد يف  والشافعي، حنيفة،أاب  أو قال: فسقت هبا: فإن بفالنة،من قال آلخر: فجرت "( 3) 

فلما نظران  .فاحلد يف ذلك ؛وإن كان ال يفهم منهما غري الزان قالوا،حممد رمحه هللا: إن كان هلذين اللفظني وجه غري الزان فكما 
 .298ص 11، د.ط ج احمللى هري. ابن حزم الظا"احلد يف ذلك فسقط-فيهما وجدانمها يقعان على إتياهنا يف الدبر 
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ه حد القذف عندان يال جيب عل ،وال أمي زنت وكذا لو عرض ابلزان فقال: أما أان فلست بزان  
 ألنه إن تصور معىن القذف هبذا اللفظ فهو بطريق املفهوم واملفهوم ليس حبجة. -رمحه هللا- (1) ا ملالكخالف  

 
 

 
 
 

 القسم الرابع
 معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم يف
 هي أربعة:و 

 .االستدالل بعبارة النص •

 .شارة النصاالستدالل إب •

 .االستدالل بداللة النص •

 .االستدالل ابقتضاء النص •

 
 
 

                                      
 .«وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه احلد ،فإن عليه احلد ؛ من أبيهرجال   األمر عندان أنه إذا نفى رجل  »مالك: قال  (1)
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 القسم الرابع 

 (االستدالل بعبارة النص :األولوهي أربعة:  ،يف معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم)

 االستدالل بعبارة النص :األول
بدليل أن  ،وهذا قسم املعىن ،األقسام املتقدمة أقسام النظم :قيل ،ذاوالقسم الرابع يف ك :قوله

وه البيان بذلك النظم يف استعمال جفقال يف وجوه النظم يف و  ،الشيخ ذكر النظم يف األقسام املتقدمة
 .(1)فتعني هذا القسم للمعىن ،ذلك النظم

وإن ألن العبارة ؛ ة واإلشارةوكذا كون العبار  ،وكون الداللة واالقتضاء من أقسام املعىن ظاهر
نفسه  -احلكم إمنا يثبت ابملعىن دون النظم  إذ ،أن نظر املستدل إىل املعىن دون النظمإال ا كانت نظم  

-ال بعني النظم (2) چھ ھ چ : يثبت ابملعىن الثابت بقوله تعاىلابحة قتل املشركني مثال  إفإن 
وهو يف احلقيقة استدالل  ،ابلعبارة ي االستدالل به استدالال  ا من النظم مسإال أن املعىن ملا كان مفهوم   (3)

فصلح أن يكون من أقسام املعىن هبذا الطريق، وجيوز أن يكون مجيع األقسام  ،ابملعىن الثابت ابلعبارة

                                      
املعىن يقف على األحكام هبذه الوجوه فكأن هذ القسم من أقسام  -أي اجملتهد-( قال يف الوايف: "هذا القسم راجع إىل املستدل 1)

 خاصة". وذكر معىن كل من العبارة واإلشارة والداللة واالقتضاء فقال:
 العبارة: النظم املعنوي املسوق له الكالم الذي هو املقصود.

 اإلشارة: هي اللفظ املنظوم غري أن الكالم مل يسق له، لكن وقع بني أثناء املقصود وتضاعفه. 
 الداللة: ما أَدى إليه املعىن اللغوي. 

 ألقتضاء: ما يزاد على النص ضرورة صحة النص. ا
 .٤71ص 1ط، جد:  الوايفانظر: السغناقي، 

 .5ية: اآلسورة التوبة جزء من ( 2) 
 .يف نسخة )م( ما بني الشريطني ساقط ومكتوب يف اهلامش األيسر( 3) 
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ا على أن يكون بعض األقسام للنظم وبعضها للمعىن من غري أن يعني القسم الرابع للنظم واملعىن مجيع  
  .لداللة واالقتضاء راجَعني إىل املعىن والباقي للنظمله، فيكون ا

هو يف بيان أقسام القرآن الذي هو النظم إذ وحيتمل أن يكون النظم واملعىن داخلني يف كل قسم 
 وكذا العام وسائر األقسام.  ،ا للنظم ابعتبار معناهاخلاص امس   ا فكانواملعىن مجيع  

ألن املعىن ال ؛ ااالقتضاء من أقسام النظم واملعىن أيض  وعلى هذا الوجه ميكن أن جيعل الداللة و 
وهللا أعلم حبقيقة مراد املصنف، مث الشيخ  ،عن تكلفختلو وهذه األوجه كلها ال  ،يفهم بدون النظم

ألن معرفتها ليست من الكتاب، ولكن  ؛وفيه تساهل (1)عد معرفة وجوه الوقوف من أقسام الكتاب، 
                                      

وهي بيان لقسم الداللة اللفظية،  -احلنفيةهو منهج -( هذا مما اعرتض به الشارح على املؤلف، ووجوه الوقوف على أحكام النظم 1)
قسمني: األول: الداللة غري الفظية: وهي الداللة املستفادة من  -مدخل أي ما للوضع فيها-ولكنهم جعلوها الداللة الوضعية 

البالغة معىن النص، فليس يف اللفظ ما يدل عليها، فهي داللة سكوت ملحقة ابللفظية يف إفادة األحكام، وال يقصده علماء 
بل هي أحد أقسام الداللة الوضعية، وهي املقصودة بقوله  -أي ال دخل للوضع فيها-واملنطق من أنه ال وجود للفظ مطلق ا 

 )بيان الضرورة( القسم اخلامس من أقسام البيان عندهم، وينقسم بيان الضرورة إىل أربعة أقسام:
 ما يلزم منطوق ا. -1 
 ماثبت بداللة حال الساكت. -2 
 ما ثبت بياان  لضرورة دفع الغرور.  -3 
 الكالم أو كثرته.  لما ثبت ضرورة طو  -٤ 
 وهي املقصودة هنا، وهي أربعة أقسام:-الثاين الداللة اللفظية: وهي الداللة املستفادة من نفس النظم  
 داللة العبارة أو عبارة النص.  -1

 داللة اإلشارة أو إشارة النص.  -2

 النص. داللة الداللة أو داللة  -3

 داللة االقتضاء أو مقتضى النص. -٤

 أما املتكلمون من علماء األصول قسموا داللة اللفظ قسمني:
 األول: داللة املنطوق: وهي داللة اللفظ على احلكم يف حمل، وهي قسمان أيض ا:

 منطوق صريح: وهو ما دل عليه اللفظ بطريق املطابقة أو التضمن.-1
 يه اللفظ بطريق االلتزام: وهو ثالثة أنواع:منطوق غري صريح: وهو ما دل عل-2
 داللة اإلشارة.-أ

 داللة االقتضاء.-ب
 داللة اإلمياء.-ج

 الثاين: داللة املفهوم: وهي داللة اللفظ على احلكم ال يف حمل النطق، وهي أيضا على نوعني:
= 
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الكتاب أقسام ون املعرفة والوقوف على معانيها عدت معرفة الوقوف من ملا مل تفد هذه األقسام بد
 وقيل على العكس وهو املراد ههنا. ،ا الستدالل انتقال الذهن من األثر إىل املؤثرتساحم  

وكذا عربهتا وعربت عن  ،أي فسرهتا ،يقال عربت الرؤاي أعربها عبارة ،والعبارة لغة: تفسري الرؤاي
ه، فسميت األلفاظ الدالة على املعاين عبارات كما أن املعرب يفسر ما هو مستور عن إذا تكلمتَ فالن 

 عما يف الضمري. م  ل  وهو عاقبة الرؤاي وألهنا َتكَ 
 ،كل ملفوظ مفهوم املعىن من الكتاب والسنةوعلى   (1)النصواعلم أهنم يطلقون اسم النص على 

ألن عامة ما ورد من  ؛ا منهم للغالبا اعتبار  أو عام  ا ا خاص  ا حقيقة أو جماز  ا أو مفسر  سواء كان ظاهر  

                                      
 مفهوم موافقة: وهو ثبوت حكم املنطوق به للمسكوت عنه.-1
 ت نقيض حكم املنطوق به للمسكوت عنه.وهو ثبو  مفهوم خمالفة:-2

هذا منهج أكثر املتكلمني يف الداللة وكيفية االستفادة منها، وبعضهم خيالف يف التسمية والتقسيم فقط دون املعىن، وبني املنهجني 
 تقارب إال يف بعض اجلزئيات. -أي منهج احلنفية واملتكلمني-

 واتفقوا يف األمور اآلتية: 
 د احلنفيةعند املتكلمني عن 
 أن داللة املنطوق الصريح هي بعينها داللة العبارة.-1
 أن داللة اإلشارة داللة اإلشارة.-2
 أن داللة االقتضاء داللة االقتضاء.-3
أن داللة مفهوم املوافقة داللة النص، ولكن جعل احلنفية هذه الداللة مستفادة من منطوق النص ونظمه، بينما جعلها املتكلمون -٤ 

مفهوم، واملعىن من حيث التحقيق واحد، لذا كانت عند احلنفية من قبيل الداللة اللفظية بينما هي عند بعض املتكلمني داللة 
 داللة قياسية.

، ابن 236ص1د:ط، جيف أصوله  ، السرخسي130ص :1ط تقومي األدلة، الدبوسي 397ص، 1ط، امليزان انظر: السمرقندي 
 ،البحر احمليط، الزركشي 270- 268ص3د. ط ج الفائق، الصفي اهلندي 5٤0ص2د:ط، ج هناية الوصولالساعايت 

 1،ج1ط التلويح على التوضيح،، التفتازاين 57-53ص ،1: ط شرح تنقيح الفصول ، القرايف،135ص1ج ،1ط:
، 2ط:  شرح الكوكب املنري، ابن النجار 286-282ص1د. ط، ج شرح املنهاج، األصفهاين ٤50 -2٤8ص
، 178، ص1ط إرشاد الفحول، الشوكاين 106-102ص1، ج3، طالتقرير والتحبري مري حاجابن أ ،٤77-٤73ص3ج

فواتح الرمحوت السهالوي  ،68- 6٤ص2، ج1ط اإلحكام، اآلمدي 173-171ص2على ابن احلاجب د:ط، ج العضد
ط، د.  كتاب املناهج األصولية، حممد أديب الصاحل، 160د. ط ص مرآة األصول، املالخسرو ٤13-٤06ص 1ج1ط
 . 591-٤61ص1ج

 الثانية هنا ما هي موجودة إال يف نسخة األخرية. -على النص-(كلمة  (1
= 
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القسم دون ما تقدم تفسريه حىت كان التمسك هذا  صاحب الشرع نصوص فهذا هو املراد من النص يف
 احلكم بظاهر أو مفسر أو خاص أو عام أو صريح أو كناية استدالال بعبارة النص ال غري. إثبات  يف

النص ما أوجبه نفس  (1) الثابت بعني :أبو زيداإلمام  لقاضيوهلذا قال ا ،وعبارة النص عينه
 فس الشيء.نقولك مجيع القوم وكل الدراهم و  ،من قبيلاإلضافة فكانت هذه  ،الكالم وسياقه

 .(ا)وأما األول: فما سيق الكالم له وأريد به قصد  

راجع  (وأريد له) الضمري يفو  ا،قصد   به ول فما سيق الكالم له وأريدأي الوجه األ ،أما األول
ا ريد به قصد  أتعرض جلانب اللفظ و  ،ما سيق الكالم له :وقوله ،(الكالمإىل )راجع  (به)، وىف (ما)إىل 

 ا.تعرض للمعىن توكيد  
 (2) اإلسالممث االستدالل بعبارة النص هو العمل بظاهر ما سيق الكالم له، هكذا ذكر فخر 

والزان حرام لقوله  (3) چ ڱ ڱچ  :فريضة لقوله تعاىل الصالة :كما لو قيل  ،وأراد به عمل اجملتهد
فتبني هبذا أن  ،هو العمل بظاهر النص واالستدالل بعبارتهوأمثاله  فهذا (4) چ ژ ژ ڑچ  تعاىل

املذكور يف الكتاب تفسري الثابت بعبارة النص الذي هو الزم االستدالل ابلعبارة ال تفسري نفس 
 االستدالل.

 م على املعىن ابعتبار النظم على ثالث مراتب:واعلم أن داللة الكال 
كالعدد يف قوله   ،ويكون ذلك املعىن هو املقصود األصلي منه ،أن يدل على املعىن :أحدها 

  .(5)چ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ ژچ :تعاىل
  ا فيه كإابحة النكاح من هذه اآلية.ا أصلي  مقصود  يكون وال  ،والثانية: أن يدل على معىن

                                      
  .أي بعبارة( 1) 
، اجلندي 1٤9، ص1ط املغين،، اخلبازي 210ص 2د. ط، ج ،األسرار أصول البزدوي مع كشف( انظر: ما يتعلق ابلنص يف 2)

 .130، ص 1ط: ، تقومي األدلة،، الدبوسي2٤7ص1، ج1طالتوضيح، املالكي 

  .٤3ية: اآلسورة البقرة جزء من ( 3) 
 .32ية: اآلسورة اإلسراء جزء من ( ٤) 
 .3 :يةاآلسورة النساء جزء من ( 5) 

= 
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يدل على معىن هو من لوازم مدلول اللفظ وموضوعه كانعقاد بيع الكلب من قوله  نأ والثالثة:
 .احلديث (1)( الكلب())إن من السحت مثن  :عليه السالم

 النص إبشارة االستدالل 
ۓ چ :ه مثل األول: إال أنه ما سيق الكالم له كما يف قوله تعاىلبنظم ثبت ماشارة واإل)

 (.يه إشارة إىل زوال أمالكهم إىل الكفارالكالم هلم، ففق يس ،اآلية چڭ
 أن وهو، وجه من مسوق واملتوسط أصال   مبسوق ليس األخري والقسم إال ليسفالقسم األول 

 هو ما بيان إلمتام ساقه إمنا أنه وهو، وجه من مسوق غري معىن إلفادة به التلفظ إىل قصد املتكلم
 يصلح املتوسط أن األخريين القسمني بني الفرق يوضح به إال ذلك له يتأتى ال إذ ؛األصلي املقصود

 .أصال   لذلك يصلح ال األخري والقسم القرينة عن انفرد أبن السوق يف اأصلي   امقصود   يصري أن
 امطلق   مفهومه على يدل أن ملعىن امسوق   الكالم كون  من ههنا املراد أن فاعلم هذا عرفت وإذا

 يدل أن امسوق   كونه  من املراد والظاهر النص بيان يف سبق فيماو  ،يكن ملو أ اأصلي   امقصود   كان  سواء
 فيما فيه يدخل ومل السوق يف ههنا املتوسط القسم فيدخل ،اأصلي   امقصود   بكونه امقيد   مفهومه على
 النص بعبارة استدالال   كان  (2) چژ ڑ ڑ ژچ: تعاىل بقوله النكاح إابحة يف أحد متسك فإذا، سبق
 .إبشارته ال

مثل  ،أي برتكيبه من غري زايدة وال نقصان ،أي الثابت ابإلشارة ما ثبت بنظم الكالمشارة واإل
وقيل يف تفسري  ،أي ولكن ذلك الثابت مل يسق له الكالم (ما) الثابت ابلعبارة إال أنه الضمري عائد إىل

  مقصود.رين فيه من املعىن غمِّ هي داللة نظم الكالم لغة على ما ضُ  :النصإشارة 

                                      
من السحت مثن " وسلم:قال رسول هللا صلى هللا عليه  قال:عن السائب بن يزيد : بلفظ الكبري،املعجم  أخرجه الطرباين( 1) 

  .161ص 7، ج2 ". طامالكلب ومهر البغي وكسب احلج
وثبت أبلفاظ خمتلفة ورواايت متعددة النهي عن مثن الكلب يف كتب احلديث، وفيما يلي االكتفاء مبا يف الصحيحني؛ إذ أخرجه 

كتاب الطب ابب الكهانة، عن ابن مسعود رضي هللا عنه بلفظ: هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن الصحيح البخاري يف 
حترمي  املساقات ابب كتابالصحيح وأخرجه مسلم  (5761) 136ص7، ج1غي وحلوان الكاهن. ط مثن الكلب ومهر الب

رافع بن خديج، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن  مثن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور
 (. 1568) 1199ص3، ط جد، «مثن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب احلجام خبيث»قال: 

  .3آية: جزء من  سورة النساء( 2) 
= 
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 ، عليه ويدرك غريه بلحظاته مينة ويسرةإىل شخص مقبال  اإلنسان ن ينظر أظريمها من احملسوس ون
كذلك سوق   ،بصاراإلدراك ما هو املقصود من كمال قوة إفكما أن إدراك ما ليس مبقصود ابلنظر مع 

كما   ،وأقسام البالغة، يف ضمن ما هو للمقصود منه من حماسن الكالم (1)ما ليس مبقصود ابلكالم، 
: ألنه بدل من قوله تعاىل ؛االثابت ابلعبارة استحقاقهم سهم   (2)اآلية چ ۓ ڭچ  :يف قوله تعاىل

بتكرار العامل أو عطف على األول بغري واو كما يقال  چ گ گ ڳ ڳ گ گ ک چ
يف هذا  ،(3)وعلى الوجهني السوق لبيان مصارف الغنيمة ،كذا يف التيسري،هذا املال لزيد لعمر ولبكر

 ؛قد زالت أمالكهم عما خلفوا هبا ابستيالء الكفار عليه إىل أن الذين هاجروا من مكةشارة إكالم ال
 ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ چ: وله عزو جلقهنم مياسري مبكة بدليل أألنه تعاىل وصفهم ابلفقراء مع 

رب ألن ضده الغناء وهو ملك املال ال ق ؛والفقر على احلقيقة بزوال امللك ال ببعد املال عن اليد چ
 اليد منه.
ن بعدت يده عن املال لقيام امللك، وهلذا وجب عليه إن ابن السبيل غين حقيقة و أترى  أال

أن شارة اإلا لعدم امللك حقيقة، فعرفنا هبذه  عظيم  صاب ماال  أالزكاة، واملكاتب فقري حقيقة وإن 
 ؛السبيلبناء ألسماهم لو مل يكن كذلك ذ إ (٤)سبب للملك،حراز اإلشرط بعلى مال املسلم هم ءاستيال

شارة اإلن الشافعي رمحه هللا مل يعمل هبذه أال إ ،(5)ألنه اسم ملن بعدت يده من املال مع قيام امللك فيه

                                      
: "كذا فهم ما ليس مبقصود ابلكالم يف ضمن املقصود به من 107ص 1ج2ط، التقرير والتحبري( وقال ابن أمري احلاج: يف 1)

 ".وتعد من حماسن الكالم البليغ وهلذا خيتص بفهم اإلشارة اخلواصكمال قوة الذكاء وصفاء القرحية، 

 .8 ية:اآلاحلشر جزء من سورة ( 2) 
 اخلمس. -الغنيمة-(يف النسخة األخرية بدل كلمة  (3
( هذا حمل خالف بني احلنفية والشافعية؛ فالكفار عند احلنفية: ميلكون أموال املسلمني ابالستيالء عليها مثل املسلمني، واستدلوا ٤)

 هبذه اآلية. 
: "ولو استوىل الكفار على أموال املسلمني مل ميلكوها سواء أحرزوها -ه هللارمح-وأما الشافعية: يرون خالف هذا، حيث يقول النووي

بدار احلرب أم ال، وسواء العقار وغريه، واستدلوا ابحلديث الذي أخرجه مسلم: أنه أغار املشركون على سرح رسول هللا صلى 
لت هلل إن جناها هللا تعاىل لتنحرها، فقدمت املدينة هللا عليه وسلم فذهبوا به وابلعضباء، وأسروا امرأة من املسلمني، فركبتها وجع

فأخربت بذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: بئس ما جزيتها ال وفاء لنذر يف معصية هللا عز وجل وال فيما ال ميلكه 
 .311-308ص2ج ،3ط:  لروضة،ابن آدم" النووي ا

 فال حيل له السؤال، هلذا فاملسكني أسوأ حاال  من الفقري.  -وت يومهأي من ق-( ألن الفقري عند احلنفية: من له أدىن شيء 5)
= 
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يف وطنه وهو بعيد عنه،  ألنه اسم ملن له مال   ؛السبيلبناء أأبنه تعاىل إمنا مساهم فقراء ومل يسمهم  ال  ئقا
عن أمواهلم طماعهم أمسافرين ابملدينة بل توطنوا هبا وانقطعت  ليه، وإهنم مل يكونواإويطمع أن يصل 

انقطعت عنهم مثرات و  (1)ابلكلية، فلم يستقم أن يسموا اببن السبيل، ولكنهم ملا كانوا حمتاجني حقيقة
، كما صحت مال هلم أصال   النه أك  ان كانت ابقية على ملكهم صحت تسميتهم فقراء جتوز  إأمواهلم، و 

 ،قهبذا الطري (2)چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چأصم وأبكم وأعمى وعدمي العقل يف قوله تعاىلتسمية الكافر 
فال يصار إليه من غري  ،العمل حبقيقته خالف األصلمكان إصرف الكالم إىل اجملاز مع  :لكنا نقول
 .ليهإل يصرفه يلضرورة، ود
 .(احلكم، إال أن األول أحق عند التعارضجياب إومها سواء يف )
ألن الثابت بكل واحد ثباته إأي يف  (احلكمجياب إسواء يف )شارة واإلأي العبارة  (ومها): قوله 

أي  (األولأن )إال قطعا، ما هبويف بعض الشروح مها سواء يف أن يثبت احلكم . اثبت بنفس النظم
 ا ابلسوق من الثابتلكونه مقصود   (3) الوجه األول وهو الثابت ابلعبارة أحق ابلعمل به عند التعارض

                                      
 اهلداية مع شروحها،، املرغيناين 50- ٤5د. ط، ص ، طلبة الطلبة، النسفي9-8ص3د.ط، ج ملبسوطانظر: السرخسي ا

 .35٤ص3د. ط ج لكليات، الكفوي ا٤1-٤0ص3ج ،1ط: ، دستور العلماء،القاضي عبد النيب، 261ص2ج
د الشافعية الفقري هو: الذي ال مال له وال كسب يقع موقع ا من حاجته، ولو كان له مال غائب أو مؤجل، هلذا فهو أشد وأما عن

 حاال  من املسكني. 
د. ط،  حتفة احملتاج،، اهليثمي 311-308ص2ج ،3ط: ، الروضة، النووي 61ص2جد. ط،  األم،انظر: الشافعي يف 

 .195ص3، د.ط، جى املنهاجشرح احمللى عل، احمللي 15٤-1٤9ص7ج
 . يف نسخة )ط( كلمة )حقيقة( ساقطة( 1) 
 .171اآلية:  سورة البقرة جزء من( 2) 
 يك  ُّ  لقوله تعاىلحي  نهإن الشهيد ال يصلى عليه؛ أل -رمحه هللا-( أي تعارض العبارة واإلشارة، من نظائرها ما قال الشافعي  (3

لى صاحلي ال يو  مساهم أحياء، 169 عمران:آل  َّ زي ري ٰى ين ىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل
 عليه.

ورد عليه أبن سياق اآلية لبيان منزلة الشهداء، وإمنا فهم األحياء بطريق اإلشارة عن لفظ األحياء، وعارضها نص آخر يف قوله تعاىل: 
أما يف ، أي رمحة هلم فرجحت العبارة دون اإلشارة، وكوهنم أحياء يف أحكام اآلخرة، 103 اتلوبة: َّيي ىي ني مي  ُّ 

 الدنيا جيري عليهم ما جيري على أموات املسلمني غري الشهداء من الصالة عليهم وقسمة تركتهم وغري ذلك، اهـ.
د.ط،  اجملتهد، بداية، 118ص، 2ج ،3ط الطالبني، روضة، النووي، 3٤8، د.ط، صاملنتخبانظر: شرح النسفي على 

= 
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فقيل  ،انقصات عقل ودين ))إهنن :مثاله قوله عليه السالم يف النساء ،به مقصود لكونه غري ؛ةإلشار اب
تصوم وال  ال -عمرها أي نصف-( 1) يتها شطر دهرهاب رعيف قهن احدإتقعد  :فقال ؟نقصان دينهن وما

ا كما ذهب شر يوم  ن أكثر احليض مخسة عأشارة إىل إ. سبق الكالم لبيان نقصان دينهن. وفيه ((تصلي
أنه قال أقل احليض )): ملسو هيلع هللا ىلصمامة الباهلي رضي هللا عنه عن النيب أبو أوهو معارض مبا روى  ،ليه الشافعيإ

 اإلشارة.لى عوهو عبارة فرتجح  (2)أايم(( ة ثالثة أايم وأكثره عشر 
                                      

 .210ص1، د.ط، جكشف األسرارلبخاري ، ا2٤0ص1ج
حديث: روي أنه صلى "قال  ،٤23ص1،ج1 ط: التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبريحجر العسقالين  بنا( 1) 

يف اإلملام  ابن دقيق العيد فيما حكاه بن مندهأبو عبد هللا  أصل له هبذا اللفظ. قال احلافظ ال متكث{} :هللا عليه وسلم قال
وقد  ،يف املعرفة: هذا احلديث يذكره بعض فقهائنا البيهقي الوجوه. وقال : ذكر بعضهم هذا احلديث وال يثبت بوجه منعنه

، 1طفى املستصهبذا اللفظ يف كتابه الغزايل  هوأورداهـ، ا. له إسناد   ا فلم أجده يف شيء من كتب احلديث، ومل أجدطلبته كثري  
 .263ص1ج

" جمهول وحممد بن أمحد بن أنس ضعيف محاد بن املنهال البصريوقال: "219ص 1د. ط، ج السنن يفأخرجه الدارقطين ( 2) 
 .6٤ص1، ج1، طتبيني احلقائقالزيلعي  ،٤80ص1ج 1ط خمتصر الطحاوي شرح، اجلصاص

 إىل ثالثة مذاهب: أكثر احليض اختلف الفقهاء يف -
 مستدلني أبدلة منها: مخسة عشر يوما .، قالوا: والشافعية واحلنابلة الكيةامل وهم ،اجلمهور-1
 (( وهو ضعيف كما مر.متكث إحداهن شطر دهرها ال تصلي)) (1حديث ابن عمر الذي مر خترجيه يف احلاشية رقم )-أ

 .جوع فيه إىل العرف والعادةفيجب الر استدلوا ابلعرف والعادة، احليض ورد مطلق ا، ومل حيد يف اللغة وال يف الشريعة، -ب
ابلعقل؛ ألن احليض لو زاد عن هذه املدة فيكون أكثر من الطهر وهو حمال. وتعقب عليهم ابن حزم أبنه ال مانع من كتاب  وال -ج

 سنة وال إمجاع وال قياس. وقالوا أيض ا: لو كان أكثر من نصف الشهر يعطى له حكم األغلبية فتكون مستحاضة. ورد عليهم
 ص1ج ،مقدمات ابن رشد ،٤93 ص3ج ، د.ط،فتح الرب برتتيب التمهيد ،151 ص1ج، 1: ط ،املدونة : اإلمام مالكانظر

، ٤03 ص2، جاجملموع، د. طالنووي،  .185 ، ص1ج ،2ط:  ،املدينةالكايف يف فقه أهل  ابن عبد الرب .19 ،127
 ص1ج -ط أخرية  ،هناية احملتاجالرملي  ،109 ص1ج،1ط:  احملتاج،مغين  ،13٤ ص1ج ،3ط:  الطالبني،روضة  النووي
 ،2 ط ،اإلنصافرداوي ، امل٤3٤ ص1، ج1ط  الكبري،احلاوي املاوردي  ،228 ص2، ج1طألوسط ا، بن املنذرا ،326
، د. الكبريالشرح بن قدامة ا ،138 ص1ج،1ط ،الكايف ،2٤ص1ج ،2ط ،حملررا ، ابن تيمية358 ص 1د، ت، ج -

شرح  البهويت 203 ص1، د، ط، جالقناع كشاف، البهويت 238 ص1،ج1: ، طدعاملبابن مفلح  ،320 ص1ط ج
 .٤09 ص1ج، 1، ط شرح خمتصر اخلرقيالزركشي  ،11٤ ص1، ج1ط:  اإلرادات،منتهى 

أقل احليض ثالث احلنفية قالوا: عشرة أايم كما أورد الشارح، استدلوا ابألحاديث الضعيفة، ومنها حديث واثلة بن األسقع: "-2 
أيب أمامة وحديث  ضعيف جد ا، 390ص1ج، 1: احليض، طكتاب   يف السنناخرجه الدارقطين  ، وأكثره عشرة أايم".أايم

 ، إسناده ضعيف جد ا.173ص 1د. ط ج لطرباين(( أخرجه اأقل احليض ثالث، وأكثره عشر.)) :رضي هللا عنه
= 
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 الستدالل بداللة النصا
رأي، كالنهي عن التأفيف: يوقف به على حرمة ابلا استنباط   فما ثبت مبعىن النظم لغة، ال: وأما داللة النص)

 (الضرب من غري واسطة واجتهاد.

أي احلكم  (فما ثبت)أي بداللة النص،  ،أي الثابت ابلداللة (1) (وأما داللة النص): قوله
أي مبعناه اللغوي دون معناه الشرعي املستخرج ابالستنباط.  (الغة ال استنباط   ظمالنمبعىن )الذي ثبت 

                                      
 ،620ص1ج، 1طالبناية  العيين ،1٤8 ص3جد. ط، املبسوط، ، السرخسي، 161ص1ط، ج، د: شرح فتح القدير انظر:

، 2ط البحر الرائقابن جنيم املصري  ،55ص1ج، 1: ط ،تبيني احلقائق ، الزيلعي28٤ ص1ج ،2:ط، عابدينابن  ةحاشي
 .٤0 ص1ج ،2ط بدائع الصنائع الكاساين ،61ص ،1، طالفالحمراقي لشرنباليل ا ،201 ص1ج

 ا، استدلوا مبا روي عن ابن مهدي أن امرأة حتيض سبعة عشر يوم ا.الظاهرية ورواية عن أمحد قالوا سبعة عشر يوم  -3
 ،270 ص1ج ،1ط: املبدع ، ابن مفلح 358 ص1ج ،2ط  اإلنصاف ، املرداوي265 ص1، ج1ط الفروع،املرداوي  انظر:

 .267مسألة: ، د. ط واحمللى
هللا أحكام احليض على وجود فعلق ، ٢٢ابلقرة:  َّ يي ىي ني زيمي ري ٰى ُّ ال حد ألكثره مستدلني بقوله تعاىل -٤

 اجملال هنا لذكرها.  عموجود، وهلم أدلة أخر ال يسفاحليض  هذا األذى، فمىت وجد األذى
بـَْيانِ انظر: أ   .135،ص6ج ،2: ، طأحكام الطهارة ةموسوع بو عمر ُدبـَْياِن بن حممد الد 

"فحوى اخلطاب" وهي داللة اللفظ على ثبوت حكم  وأ املوافقة" م( داللة النص يسميها املتكلمون من علماء األصول: "مفهو 2) 
املنطوق للمسكوت عنه؛ الشرتاكهما يف معىن يدرك من اللفظ مبجرد معرفة اللغة دون احلاجة إىل حبث واجتهاد وموافقته 

. وإليه ذهب الشافعي وكثري من علماء األصول منهم: الشريازي واجلويين والفخر الرازي والقاضي البيضاوي  املنطوق نفي ا وإثباات 
والسراج األرموي والتاج السبكي وأبو متام البصري من املالكية وبعض احلنفية، وداللة النص داللة قياسية مستفادة من معقول 

 اللفظ ومعناه.
 والقول الثاين: أهنا داللة لفظية ال قياسية وهم ثالث فرق:  
  املنع من اإلسراء: نقل َّ مئ خئ حئ جئ  ُّ  تعاىلاملقصود فمثال  قوله أن هذه الداللة منقولة من العرف اللغوي إىل املعىن -1

 ا إىل املنع من سائر أنواع األذى.اللغوي عرف   هعوضالتأفيف عن م
وال يفهم من اللفظ اجملرد مفهوم موافقة أو  ،الداللة داللة لفظية غري قياسية تفهم بواسطة القرائن وسياق الكالم إن هذهقالوا -2

 على املقصود. تدل ن القرينة هي اليتخمالفة، ولك
وهو  ،بياري وابن قدامة واآلمدي والزركشي وابن النجاروإليه ذهب الغزايل وأيب احلسني البصري والقاضي أيب يعلى وابن عقيل واإل

 .مذهب احلنفية
 فالنص يف خارجي،ون النظر إىل أمر تفهم من جمرد اللفظ د قالوا:ولكنهم  ،يف أهنا داللة لفظية الفريقني السابقنيهؤالء وافقوا -3

 حتريم اتلأفف، يفهم منه أيًضا حرمة الرضب والشتم.  يفهم منه كما َّ مئ خئ حئ جئ ُّ  تعاىل هقول

-٤39صد.ط،  إحكام الفصول، الباجي 398ص، 1ط امليزان يف: السمرقندي،مذاهب العلماء مع أدلتهم ومناقشتهم انظر: 
= 
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فإن ذلك  ،يف بعض مصنفاته ليس املراد منه املعىن يوجبه ظاهر النظم اإلسالمفخر اإلمام  خقال الشي
ليه الكالم، كاإليالم من الضرب، فإنه يفهم من اسم إدى أوإمنا املراد به املعىن الذي  ،من قبيل العبارة

 ا ابلضرب لغة.كل لغوي يعرف ذلك املعىن اثبت  ن  أبدليل  االضرب لغة ال شرع  
أن داللة النص ما يعرفه أهل اللغة ابلتأمل يف معاين اللغة جمازها وحقيقتها. وذكر ا يض  أر وذك

هي اجلمع بني  :وقيل. دهومقصو غريه أن داللة النص هي فهم غري املنطوق من املنطوق بسياق الكالم 
ع له أو هي املعىن الذي عرف مبعىن اللفظ املوضو  :املنصوص وغري املنصوص ابملعىن اللغوي. وقيل

التربم إظهار كما عرف ابملعىن اللغوي املتأفف وهو أنه متعلق احلكم املنصوص عليه.   (1) ابإلمجاع
فيثبت احلكم يف الضرب والشتم به، اإليذاء والسآمة ابلتلفظ بكلمة أف، أن املعىن املوجب للحرمة هو 

فيثبت احلكم يف غريه اإلحصان  وكما عرف ابإلمجاع أن املعىن املوجب للرجم يف حق ماعز هو الزان بعد
 .ابلداللة

  أن احلكم إمنا يثبت ابلداللةإىل رد قول من زعم أنه قياس، واعلم أوال  إشارة االستنباط  :وقوله
إذا عرف املعىن املقصود من احلكم املنصوص عليه، كما عرف أن املقصود من حترمي التأفيف كف األذى 

امهما فيثبت احلكم يف الضرب والشتم بطريق التنبيه، وكما ألن سوق الكالم بني احرت  ؛عن الوالدين
ترك  (2)چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈچ  :مال اليتيم يف قوله تعاىلأكل عرف أن الغرض من حترمي 

                                      
 املعتمد أيب حسني البصري ،516-515صالرسالة الشافعي  ،622-621ص2ج ط د.والبيان  لتحقيقاإلبياري ا، ٤٤0 :
 ،البحر احمليط ي، الزركش132، ص1طتقومي األدلة الدبوسي  ،2٤1ص1ج د. ط أصولهالسرخسي يف  150ص،1ج 1ط
ابن أمري  ،123ص1ج، 1ط، ، التفتازاين التلويح على التوضيح210ص2ج، 1ط  اإلحكام، اآلمدي 7ص٤ج ،1ط:

، د. ط، التبصرة. الشريازي 73ص1، د. ط، جكشف األسرار، البخاري 109ص1ج ،3، التقرير والتحبري، طحاج، 
، 338-336ص1، د. ط جالوصول إىل علم األصول، ابن برهان ٤25-٤2٤ص1ج ،2ط  اللمع الشريازي ،227ص

-٤80ص2، ج2 ط العدة،، أيب يعلى 173- 170ص2، ج2ط الرازي احملصول، 8٤ ص ،1طاملستصفى، الغزايل، 
د. ط املسودة ، آل تيمية 228-225ص2د. ط ج التميهدالكلواذاين  258 ص3ج ،1ط: الواضح ، ابن عقيل ٤82
 . 3٤6ص

ذ وجد متعلق احلكم املنصوص إيعين داللة النص هي املعىن الذي عرف ابإلمجاع  ،ابإلمجاع :مين قولهم( ابهلامش األنسخة )يف ( 1) 
واملعىن الذي هو متعلق  ؛فاحلكم املنصوص عليه فيه وجوب الكفارة ،هلكت وأهلكت :يف قولهعرايب عليه كما يف حديث األ

ألهنا منكوحته وقد عرف أن ذلك  ؛فإن نفس اجلماع ليس متعلق احلكم ،فس اجلماعنحلكم املنصوص عليه هو اجلناية ال 
 .متعلق احلكم ابإلمجاع اهـ

 .10 :يةاآلسورة النساء جزء من ( 2) 
= 
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ال هذه املعرفة ملا لزم من حترمي التأفيف حترمي الضرب ولو ، اإلحراق واإلهالكالتعرض هلا فيثبت احلكم يف 
مره بقتل ملك منازع له ال تقل له أف ولكن أقتله لكون القتل أشد أا ذإذ قد يقول السلطان للجالد إ

 يف دفع حمذور املنازعة من التأفيف.
؛ وقد أحرقه ،وهللا ما أكلت مال فالن ،وقد ضربه ،فّ  وهللا ما قلت لفالن أُ  :وقد يقول الرجل

فته من نوع نظر ظن بعض بد يف معر  فال حينث. وملا توقف ثبوت احلكم ابلداللة على معرفة املعىن، وال
ألن ثبوت احلكم ملا توقف على معرفة  ؛أصحابنا وأصحاب الشافعي وغريهم وأن الداللة قياس جلي

ال إذ ا جامعة مؤثرة كدفع األذى يكون قياس   كالضرب وعلة     وفرع  كالتأفيف مثال    أصل  جد املعىن قد وُ 
 ا.ا مسي جلي  لكنه ملا كان ظاهر   ،ال ذلكإللقياس  معىن

فأشار الشيخ إىل الفرق أبن املعىن يف الداللة لغوي ويف القياس شرعي. فإن معىن اإليذاء من 
فإنه إذا قيل  ، كمن ال يالم من الضربمفهوم لغة ال رأاي   (1)چ ھ ہ ہ ہ چ :التأفيف يف قوله تعاىل

 ليه أو منعه عنه.األمل هبذا الطريق إإيصال يفهم منه لغة أن املقصود  ، أو قيل ال تضربهاضرب فالان  
وهلذا لو حلف ال يضربه فضربه بعد املوت ال حينث، ولو حلف ليضربنه فلم يضربه إال بعد 

 ال من نإ حىت واحلكم متعلق به ال ابلصورة ،وكذا معىن األذى من التأفيف مفهوم لغة ،املوت مل يربَ 
 تعلق وملا، (2).حقه يف احلرمة بتيث كرامإ لغتهم يف هذا قوم من كان  أو اللفظهذا  من املعىنهذا  يعرف
 .ابلقياس ال النص ملعىن عامة احلرمة فيثبت ،تؤذيهما ال قيل كأنه  التقدير يف صار ابإليذاء احلكم

 نما حن خبالف ،االجتهاد هليةأ القياس يف شرط وهلذا ،نظري ابلقياس املفهوم أن :الفرق وحاصل
 الرأي أهل شارك وهلذا ،اللفظة هذه مساعنا أول يف ليهإ اكنةس انأنفس جند ألان ،مبنزلته أو ضروري ألنه ؛فيه

 ال القياس يف األصل نأ :بقياس ليست الداللة نأ على والدليل. شرطه النتفاء اقياس   يكون فال فيه غريهم
 افرع   ختيلوه مما جزء أصال   ختيلوه ما (3) النوع هذا يف يكون وقد ،ابإلمجاع الفرع من اجزء   يكون نأ جيوز
 الذرة أن مع الذرة فوق ما عطاءإ من منعه على يدل فإنه ،ذرة ازيد   تعط ال: لعبده السيد قال لو ماك

                                      
 .23 ية:اآلسراء جزء من ة اإلسور ( 1) 
 .132 ص، 1ط تقومي األدلة( انظر: الدبوسي 2)

امرأته فمد شعرها، أو خنقها، أو عضها، حنث لتحقق الضرب"  بوقال يف املغين يف أصول الفقه: "ولذا قلنا: لو حلف ال يضر 
 .15٤ص1ج

 .ط( كلمة النوع ساقط) يف نسخة( 3) 
= 
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 على العلم هلأ اتفق وهلذا ،القياس شرع قبل ااثبت   كان  النوع وهذ ،عليها زاد فما داخلة عليها املنصوص
 دالالت من أنه فعلم ،(1) لظاهريا داوود عن نقل ما إال تهاونف القياس مثبيت من به االحتجاج صحة
 .بقياس وليس اللفظية

احلدود والكفارات بداللة إثبات  ، حىت صحابإلشارة الثابت مثل النص بداللة والثابت)
 (اإلشارةالنصوص إال أهنا عند التعارض دون 

 ابلداللة الثابت أن يعين. ابإلشارة الثابت مثل (2) النص بداللة والثابت :بقوله ذكر ما أوضح مث
 النصوص بداللة والكفارات احلدودإثبات  صح حىت ابإلشارة كالثابت  الرأي إىل ال النص إىل مضاف
 واحلدود ،شبهة فيه الدليل ألن إال هللا رمحه للشافعي اخالف   عندان ابلقياس ثباهتاإ جيز مل وإن، ابالتفاق

 الناس أكثر التفاق الثبوت نم مانعة غري الشبهة هذه مثل ألن؛ شبهة فيه مبا يثبت فال ابلشبهات أتدر 
 جملس يف احلدود أسبابإثبات  صحة على وإمجاعهم، والكفارات احلدود يف اآلحاد أبخبار التعلق على

 وفيها أسباهبا هي اليت اجلناايت على وجزاء عقوبة شرعت احلدود ألن بل ،شبهة وفيها ابلبينات احلكام
، سباهباأ ابرتكاب احلاصلة لآلاثم ماحية شرعت والكفارات ،عيالشر  صاحب بشهادة الطهر معىن
 ما ومعرفة وآاثمها جراماإل مقادير معرفة يف للرأي مدخل وال، عرف ملا يضاأ والزجر العقوبة معىن وفيها
 ابلقياس ثباهتاإ ميكن فال ،ذلك ومقادير عنها اوزجر   هلا جزاء حيصل ما ومعرفة آاثمها زالةإ به حيصل
 امضاف   فيكون لغة النص تضمنه الذي املعىن على مبناه فإن، االستدالل فخبال الرأي على ناهبم الذي
 .الشرع إىل

 حد أوجبت النص عبارة ألن (3) دءالرِّ  على الطريق قطاع حد جيابإ :هبا احلدودإثبات  مثال
 وممعل معىن وهذا ،به ينقطع وجه على والتخويف العدو قهر لغة ومعناها ،القتال مباشرة وصورهتا احملاربة

                                      
سالم. تنسب إليه ئمة اجملتهدين يف اإلالظاهري: أحد األبـ صبهاين، أبو سليمان، امللقب ألالظاهري داود بن علي بن خلف ا( 1) 

 .33ص 2ج ،15ط:  ،ألعالماي كلر لز ام(  88٤- 816ه =  270- 201الطائفة الظاهرية )
 السغناقي ،260ص1ج ،1: ط قواطع األدلة يف األصول السمعاين، ن، اب2٤1ص1د. ط، ج  السرخسيأصول ( انظر: (2

الفناري )أو الَفَنري(  ،2٤9ص1،ج 1ط التلويح على التوضيحالتفتازاين  :،1058ص3ج ،1: طالبزودي، الكايف شرح 
 ،1ط:، غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائراحلموي  ،1: ، طفصول البدائع يف أصول الشرائع، الرومي

 .185ص1ج

 القصص:  َّمظ حط مض خض  ُّ  تعاىلقال  هأي ينصره ويشد ظهر  ( الردء هو: العون والناصر، تقول فالن ردء فالن،3)
، اتج العروس، د. طالزبيدي،  8٤ص1ج ،3: ، طلسان العرب ابن منظور ،52ص1، ج٤: طالصحاح،  انظر: اجلوهري

= 
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 بداللة الردء على احلد عليهم فيقام ،مةيالغن يف اشرتكوا وهلذا ،كاملقاتل  لذلك مباشر والردء ،لغة ابحملاربة
 .النص

 وهو زىن (1) اماعز   أن روي فإنه ،حصاناإل حالة يف زىن ممن ماعز غري على الرجم جيابإو 
 هذا فثبت ،حصاناإل حالة يف زىن ألنه بل ؛وصحايب ماعز ألنه يرجم مل أنه ومعلوم ،(2) فرجم حمصن
  .النص بداللة غريه حق يف احلكم

 . عرف ما على هللا رمحه والشافعي وحممد يوسف أيب عند اللواط يف الزان حد جيابإو 
 نص بداللة اعمد   رمضان هنار يف جامع من على الكفارة جيابإ :هبا الكفارة جيابإ ومثال

 عند غريه على فيجب، اأعرابي   لكونه ال الصوم على لجنايةل عليه وجوهبا إذ (3) معروف وهو عرايباأل
 والشرب ابألكل جياهباإو  ،اجلناية معىن يف ايهإ مبشاركتها املرأة ىلإ جياهباإو  ،اأيض   اجلناية هذه وجود

 ميكن أن يصرباإلنسان فإن  ،ألن الصرب عنه أشد ؛منه أقوى أو اجلناية معىن يف اجلماع مثل لكوهنما
  .أعلم وهللا. (4) الكشف يف بيناه ما علىكل والشرب عن األ أن يصرب وال ميكن اشهر  عن اجلماع 

                                      
 .2٤2ص1ج

وهو الذي اعرتف   إبسالم قومه،معدود يف املدنيني، وكتب له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتااب   ماعز بن مالك األسلمي.( 1)
 ، ))وقال: لقد اتب توبة لو اتبتها طائفة من أميت ألجزأهتم((.ا فرجما، وكان حمصن  ا منيب  على نفسه ابلزان اتئب  

( ابن عبد الرب 2078) 37ص8د. ط، جلتاريخ ، البخاري يف ا325-32٤ص٤د. ط، ج سعد الطبقاتانظر ترمجته يف: ابن  
، 1: طاإلصابة ، ابن حجر 232ص٤د. ط، جالغابة  ابن األثري أسد(، 22٤6) 13٤5ص3، ج1: ط االستيعاب

 .521ص5ج

الصحيح (، وأخرج مسلم يف 681٤) 165ص 8ج ،1: كتاب احلدود ابب رجم احملصن، طلصحيح ( أخرجه البخاري يف ا2)
 (.1693) 1320ص3كتاب احلدود ابب من اعرتف على نفسه ابلزان د. ط، ج

ة رضي هللا عنه، قال: بينما حنن جلوس عند النيب صلى هللا عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: اي هرير حديث متفق عليه عن أيب 3)
هل جتد رقبة »قال: وقعت على امرأيت وأان صائم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « ما لك؟»رسول هللا هلكت. قال: 

قال: «. افهل جتد إطعام ستني مسكين  »قال: ال، فقال:  ،«فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني»قال: ال، قال: « تعتقها؟
 والعرق املكتل -ال، قال: فمكث النيب صلى هللا عليه وسلم، فبينا حنن على ذلك أيت النيب صلى هللا عليه وسلم بعرق فيها متر 

هللا؟ فوهللا ما بني البتيها فقال الرجل: أعلى أفقر مين اي رسول « خذها، فتصدق به»فقال: أان، قال: « أين السائل؟»: قال -
 «أطعمه أهلك»بيت أفقر من أهل بييت، فضحك النيب صلى هللا عليه وسلم حىت بدت أنيابه، مث قال:  أهل -احلرتني  يريد -

يف  م(، مسل183٤)682ص1، ج1كتاب الصوم، ابب إذا جامع يف رمضان ومل يكن له شيء، ط:  لصحيح،البخاري يف ا 
 .781ص2د.ط، ج ب تغليظ حترمي اجلماع يف هنار رمضان على الصائمابكتاب الصيام الصحيح 

 .333ص2جد. ط،  كشف األسرارأي (٤) 
= 
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 واملعىن النظم وجداإلشارة  يف ألناإلشارة  دون والداللةاإلشارة  تعارض عند الداللة لكن يأ (أهنا إال)
  النظم وبقي ،املعنيان فتقابل اللغوي املعىن الإ يوجد مل الداللة ويف، اللغوي

 
اإلشارة  يف املعارضة من اسامل

ص الن حكم حبكمه (1)املقتضى فصار، النص اقتضاه فقد، املنصوص لتصحيح وجب تقدميه فرتجحت
 اخلطأ القتل يف وجبت ملا هناأل ؛العمد القتل يف جتب الكفارة: الشافعي قال ما تعارضهما ومثال ،به

 العمد يف جتب ألن (2) چ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ چ :تعاىل بقوله العذر قيام مع للجناية
 فإنه (3)چ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ گ گ گچ  :تعاىل قوله ويعارضها ،أوىل كان
 التام للكامل اسم اجلزاء إذ. جهنم جزائه كل  جعل تعاىل ألنه وذلك ،فيه الكفارة وجوب عدم إىل يشري
 اجلزاء لفظب فعرفنا ااتم   يكن كامال   فلم اجلزاء بعض املذكور كان  معه الكفارة وجبت فلو ،عرف ما على
 .(٤) الداللة علىاإلشارة  فرجحنا ،الكفارة انتقال النص موجب أن
 

 النص ابقتضاء االستدالل
 لتصحيحوجب تقدميه  عنه يستغن مل ملا املنصوص، الصحة شرط النص على فزايدة املقتضى: وأما)

 ص.(الن حكم حبكمهى املقتض فصار النص،اقتضاها فقد  املنصوص،

 مث. طلبه أي ،وتقاضاه الدين اقتضى :يقال ،الطلب االقتضاء ،فكذا (5) ..املقتضى وأما: قوله
 صيانة وهو الزايدة على فاحلامل، وحنوه اللغو عن لصيانته الكالم يف شيء زايدة على دل مىت الشرع

                                      
املقتِضي بكسر الضاد، هو اللفظ الطالب قال: " 327ص1ج، 1طإرشاد الفحول  يف الشوكاين ،الفرق بني املقتِضي واملقتَضى( 1) 

مجيعها، أو يكتفي بواحد منها،  وهناك مضمرات متعددة فهل تقدر .لإلضمار، مبعىن أن اللفظ ال يستقيم إال إبضمار شيء
  "وذلك التقدير هو املقتَضى بفتح الضاد.

وقال السغناقي: "اعلم أن اللفظ الظاهر هو "املقتِضي"، والثابت لتصحيح هذا اللفظ الظاهر هو "املقتَضى" أي يقتضي ويطلب  
 .506ص1مل ينطق به" انظر الوايف جهذا الظاهر امللفوظ عند االحتياج املسترت الذي 

 .92ية: اآلسورة النساء جزء من ( 2) 
 .93ية: اآلسورة النساء جزء من ( 3) 
، نور األنوار، املالجيون 250ص1ج شرح التلويح على التوضيح ،15٤، صاملغين ( انظر تعريف داللة النص: اخلبازي،٤)

 ٤08ص1ج 1، طمسلم الثبوت مع فواتح الرحم هالوي، الس90ص1ج التحرير مع التيسري، أمري ابدشاه 383ص1ج
 .٤5ص2د.ط، ج فتح الغفار، ابن جنيم 389، ص1ط األصول، نميزا، السمرقندي، ٤09-

ا ا أو موجب  املقتضى وهو عبارة عن زايدة على املنصوص عليه يشرتط تقدميه ليصري املنظوم مفيد  " ( قال مشس األئمة السرخسي:5)
= 
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 هو ابلزايدة إال يصح ال الكالم هذا أن على الشرع وداللة ،ىاملقتضَ  هو واملزيد املقتِضي هو الكالم
 .(1) احملققني بعض ذكر كذا،  قتضاءاال

                                      
 .2٤8ص2د. ط، ج أصول" ألسرخسي عمال املنظومللحكم وبدونه ال ميكن إ

وقد أحسن السغناقي إذ بني املقتِضي واملقتَضى مبثال واضح  نقال  عن شيخ شيخه العالمة الكردري فقال: "يقول: مثال املقتِضي 
"، وما ثبت لصحة هذا "مقت ض ى" وهو واملقتَضى قول القائل ملن كان جالس ا يف مكان: اجلس ههنا، فقوله: اجلس "مقتض 

انقض تلك اجللسة واخُط خطوات متكنك من اجللوس ههنا؛ ألن اجللوس ههنا مع بقاء تلك اهليئة ال يتصور" اهـ. السغناقي 
 .516ص 1د.ط جالوايف 

اختلف العلماء يف تعريف املقتضى اصطالح ا بناء على اختالف ماهيته، والتحقيق فيه، وإهنم اتفقوا يف املقتضى على ثالثة ( 1) 
 مور: أ

 املقتَضى هو ما يطلبه النص لتصحيحه.-1
 املقتَضى معىن مقدر يف النص غري مذكور، الزم للمذكور.-2
 املقتَضى الزم متقدم، يتقدم النص لتصحيحه.-3
وال يصح إال إبثبات شيء  تواملقصود من تصحيح النص هو تصحيح حكم النص، أي أن معىن النص أو حكمه أو مدلوله ال يثب 

ه يف الوجود، فيكون تقدمه شرط صحته، وليس معىن هذا أن هناك خطأ حنواي  أو لغواي  بل الكالم من حيث إنه آخر يسبق
االقتضاء اقتضاء معىن غري منطوق به يتوقف عليه التصديق ال تركيب اللفظ" وبناء  ةكالم صحيح لغة يقول القرايف: "دالل

 عية واحلنابلة ومجيع املعتزلة أن املقتضى ثالثة أنواع، وهي: على هذا قال: مجهور العلماء من املالكية والشاف
1-.  مايثبت ضرورة  تصحيح ا حلكم شرعي، لواله لكان األخذ مبدلول الكالم على ظاهره ابطال 
. تما يثب-2 ، أي لواله لكان األخذ مبدلول الكالم على ظاهره مستحيال   ضرورة  تصحيح ا للكالم عقال 
. لذا كانت داللة االقتضاء عندهم هي: داللة اللفظ على معىن ما يثبت ضرورة صدق -3 الكالم، أي لواله لكان املتكلم كاذاب 

خارج يتوقف عليه صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية، ووافقهم القاضي اإلمام أبو زيد الدبوسي من احلنفية حيث قال يف 
"اهـ بتصرف يسري من حاشية النص ليتحقق معناه، وال يلغو ضاهافاقت زايدة على النص مل يتحقق معىن النص بدوهنا" تعريفه:

 .505ص1د.ط، جالوايف لسغناقي ا
األبياري  20٤ص 2،ج3ط،  احملصولالرازي  ،186ص2ج 1ط ، املستصفىالغزايل ،136ص 1ط، تقومي األدلة انظر الدبوسي

د.ط،  منتهى السول واألمل، ، اإلسنوي172ص 2د. ط ج العضد، ابن احلاجب 616ص2د. ط، ج التحقيق والبيان
البحر  ، الزركشي239ص1د. ط ج، على مجع اجلوامع ، احمللي1163ص2، ج1: ط نفائس األصول، القرايف، 1٤7ص

 .178ص1، طإرشاد الفحول، الشوكاين 162-3160، ج1ط احمليط
لكالم ضرورة تصحيح حكم شرعي، وذهب مجهور احلنفية إىل أن املقتضى مقصور على النوع األول فقط، وهو ما يقدر ويضمر يف ا

 مومسوا النوعني األخريين حمذوف ا أو مضمر ا، وتظهر فائدة ذلك عندهم يف إثبات العموم وعدمه، حيث قالوا: املقتضي ال عمو 
له؛ ألنه شرعي ثبت ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، أما احملذوف فهو اثبت لغة كاملذكور، فيأخذ حكم املذكور من العموم 

 له التخصيص، وذكروا يف تعريف املقتضى ما ذكره األخسيكيت صاحب املنت.وقبو 
من قبيل املقتضى  -ضرورة تصحيح الكالم عقال   توذهب النسفي والسنغايل والقاءاين من احلنفية إىل أن النوع الثاين وهو ما ثب

= 
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 هو واملزيد، االقتضاء هو (1) الزايدة وطلبه، املقتِضي هو ابلزايدة إال يصح الذي ال الكالم وقيل
 ،النص على زايدة أنهالكتاب  يف ذكر ما على تفسريه أو املقتَضى حكم هو به يثبت ما أو املقتَضى

 صفة واجلملة ،املزيد أتويل على الزايدة أو ىاملقتضَ  أي تثب ،النص حقيقة املراد أو ،عليه املنصوص أي
 .املنصوص لصحة اشرط   يكون أن ألجل الزايدة تلك ثبت أي ،له مفعول أنه على "اشرط  " وانتصب هلا

 يثبت متعلق املزيد عن أو املقتضى عن أي (عنه) عليه املنصوص أي (يستغن مل ملا) :وقوله 
 وجب أي ،له ليلعالت معىن يف (النصتضاه قا)فقد  :وقوله ،تأنفةمس (تقدميه وجب) :وقوله .اشرط  
 ،لصحته طلبه أياقتضاه  النص ألن ؛اشرع   عليه املنصوص تصحيح ألجل املزيد وأ املقتضى تقدمه
 .جوابه تقدمي ووجب مستأنف (يستغن مل ملا) أو ،واجب املشروط على الشرط تقدمي هشروط من فكان

يعين ملا مل يستغن النص من تلك الزايدة  ،االسم اهبذ تسمية بياان   (النصاقتضاه  فقد) :وقوله
 ،ايهاإا فكان النص مقتضي   ،ذ الشرط يتقدم على املشروط أبدا لصحتهإ؛ وجب تقدميها عليه ليصح

فصار املقتضى أي حبكمه أي مع حكمه حكمني للنص ومضافني  ،فسميت هبذا االسم وهو املقتضى
ذا إا إليه بنفسه وحكمه بواسطته كما ى مضاف  له وهو املقتضى فيكون املقتضَ إليه، ألن املقتضى اتبع 

الثاين مع خربه خرب لألول، كقولك زيد أبوه  أوقع خرب املبتدأ مجلة مركبة من مبتدأ وخرب كان املبتد
فكان امللك مع  ،منطلق، وكشراء القريب، فإنه موجب للملك، امللك يف القريب موجب للعتق ابلنص

وال  ،ذا نوىإوانب عن الكفارة إعتاق ا، وهو العتق مضافني إىل الشراء حىت كان شراء القريب حكمه 
وتوقفه على املقتضى وافتقاره إليه يوجب أن يكون  هذا يقتضي أن يكون املقتضى هو األصل :يقال

املراد من كون  ا له، ألان نقول لشيء وتبع  والشيء الواحد ال جيوز أن يكون أصال   (2) ،ا للمقتضىهو تبع  
                                      

 أيض ا.
شرح  النسفي، 5٤5ص2د. ط، ج ة الوصولهناي، ابن الساعايت 188ص1 ج1ط التلويح على التوضيح التفتا زاين :انظر

د.ط،  فواتح الرمحوت،، السهالوي 217ص1ج3، طالتقرير والتحبري ابن أمري حاج، 286-272ص1د. ط، ج املنتخب،
 .76ص1د.ط، ج كشف األسرارالبخاري  .٤11ص1ج

 .166ص2ط، جد:  املصباح املنريالفيومي، 213ص9د. ط، ج هتذيب اللغة انظر األزهري 1
، 136، ص1ط: تقومي األدلة ، الدبوسي268ص2، ج1ط: اإلحكام يف أصول األحكامر تعريف املقتضَى يف: اآلمدي، انظ( 2) 

ط املغين ، اخلبازي 2٤8ص1د. ط، ج السرخسي أصول،، 262ص 2ج 1ط شرح التلويح على التوضيحالتفتازاين 
، السغناقي، 269،ط، ص د شرح النسفي على املنتخب ،٤01ص ،1ط، ، ميزان األصول، السمرقندي157ص1

 .393ص1ج،1ط: ،نور األنوارملالجيون ، ا509ص 1،د:ط، جالوايف
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ومن تبعية املقتضى أنه يثبت  ،اوقصد   وإمنا يثبت ابتداء   ، أنه ال يثبت يف ضمن املقتضىاملقتضى أصال  
وال يلزم من توقفه عليه تبعيته له كالصالة توقفت على الوضوء وهي أصل له. وليست  ،ا لها وتبع  ضمن  
 له.تبع ا 

ا ثبوته ملا كان بطريق التبعية يلزم أن يكون صاحل   فإن ،وعلم مما ذكر الشيخ مجيع شرائط املقتضى
لتبعية املقتضى، فإذا قال لعبده اعتق هذا العبد عن كفارة ميينك ال يصح وال يثبت عتق املأمور هبذا 

ألن أهلية  ؛عبدي عين أبلف درهمأعتق  :وقوله ،األمر اقتضاء لصحته كما يثبت البيع اقتضاء لصحته
جيعل الكفار خماطبني أن وكذا ال جيوز  ،ا لبعض فروعهافات، فال يصلح تبع  أصل لسائر التصر اإلعتاق 

ألن االميان أصل العبادات  ؛ا للخطاب ابلشرائعتصحيح  اقتضاء  ا اثبت  اإلميان جيعل أبن  ابلشرائع عندان
قبض وكذا ال يثبت الفعل احلسي بطريق االقتضاء يف ضمن القول كال ،ا ملا هو دونهورأسها فال يصح تبع  

 ؛حىت لو أعتقه يقع عن املأمور ال عن اآلمر عند أيب حنيفة وحممد ،عبدك عين بغري شيءأعتق  :يف قوله
ا بشروط بطريق االقتضاء، ويلزم أن يكون اثبت  إثباته فال ميكن  ،ا للقولألن الفعل احلسي ال يصلح تبع  

ا بنفسه اعتبار شرائط ار مقصود  ولو اعترب شرائط نفسه لص ،للتبعيةإظهار ا  هاملقتضى ال بشروط نفس
وكذا  ،من املوىلاإلقامة بنية  هقامتإلكان يف غري موضع وإن  ا املتبوع وهو املقتضى كالعبد يصري مقيم  

ذ لو تغري صار التبع إ ؛ويلزم أن ال يتغري املذكور عند التصريح به ،واملرأة بنية الزوج اجلندي بنية السلطان
 ظاهر.وفساده  ، ألصلهمبطال  

ا بشروط وحينئذ يكون اثبت   ،ابالقتضاءإثباته ذ لو صرح ملا احتيج إىل إ ؛ويلزم أن ال يصرح به 
 ى.نفسه ال بشروط املقتضَ 

عبدك عىن أبلف درهم، فإن هذا األمر يقتضي ثبوت أعتق  :ومثاله املشهور قول الرجل لغريه 
عتق فيما  ليه الصالة والسالم ))الوهو قوله ع ،ال يصح بدون امللك ابلنصاإلعتاق ألن  ؛امللك لآلمر

بع عبدك  :فصار كأنه قالاإلعتاق ا على فيثبت البيع سابق   ،اوامللك يقتضي سبب   (1)ال ميلك ابن آدم((
ب األلف جيا عن اآلمر و فإذا فعله املأمور كان العتق واقع  اإلعتاق،  يف عين أبلف درهم مث كن وكيال  

حىت ال يشرتط فيه القبول وال يثبت فيه  ،مل يعترب فيه شرائط نفسه ولكن ملا ثبت البيع ابالقتضاء ،عليه

                                      
جاء ال نذر فيما ال  ابب ما، واألميان))ليس على العبد نذر فيما ال ميلك(( كتاب النذور  :بلفظ السنن يف خرجه الرتمذيأ( 1) 

  .حسن صحيح :وقال10٤ص٤ج  آدم. د. ط،ك ابن لمي
= 
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فيعترب يف اآلمر أهلية اإلعتاق، بل يثبت بشروط املقتضى وهو  ؛وال خيار الرؤية، (1)خيار العيب 
وقد أذن له وليه يف التصرفات مل يثبت البيع ، ا عاقال  كان صبي  أبن   له يكن أهال   ولو ملحىت اإلعتاق 

 .هبذا
 ا بدون امللكفإن التحرير ملا مل يصح شرع   (2) چ ڦ ڄ چ :ومثاله من املنصوص قوله تعاىل

 ا بطريق االقتضاء.كان املراد فتحرير رقبة مملوكة له فكان امللك اثبت  
أي يساوي الثابت بداللة النص حىت كان الثابت به  (يعدل)أي ابملقتضى  (والثابت به) قوله:

يعارضه القياس إال عند املعارضة، فإن الثابت ابلداللة عند التعارض أقوى  ىل النص حبيث الإ امضاف  
ليس من  (3) ا من كل وجه، واملقتضىفكان اثبت   ،ألنه اثبت ابملعىن اللغوي ؛من الثابت ابملقتضى

ا من وجه دون  اثبت  كان ضروراي  احلكم به فإثبات  ا للحاجة إىلموجبات الكالم لغة، وإمنا يثبت شرع  
 ذ هو غري اثبت فيما وراء ضرورة تصحيح الكالم فكان األول أقوى.إ؛ وجه

الدليل عليه إقامة ، وال حاجة لصحة األصل بعد وما وجدت لتعارض املقتضى والداللة مثاال  
 :فقال ،املثال فيهإيراد يف  (٤)والتقريب، وقد حتمل بعض الشارحنياإليضاح إىل إيراد املثال للمبالغة يف 

عبدك هذا مين أبلف أعتق  :ا أبلف درهم، مث قال البائع للمشرتي قبل نقد الثمنآخر عبد  ابع من إذا 
لفساد شراء ما ابع قبل  (5)ألن داللة النص الذي ورد يف حق زيد بن أرقم ؛فأعتقه ال جيوز البيع ،درهم

                                      
 در، واسم املصدر هو ما َخال ِمن بعض حروف فعله، وساوى املصدر يف الداللة على احلدث.خليار: اسم مص( ا(1
جد عيب يف أحد البدلني، ومل يكن صاحبه عاملا  : هو أن يكون ألحد العاقدين احلق يف فسخ العقد أو إمضائه إذا وُ خيار العيب 

 .ميسكها وأيخذ أرش العيب فهو ابخليار، إما أن يردها وأيخذ الثمن، أو ، إذنبه وقت العقد
 .2116ص٤، ج٤، طِفْقُه اإلسالمي  وأدلَُتهُ الزحيلي، ال

 خيار الرؤية:
 وهو أن يشرتي شيئا  مل يره، وَيْشرَتِط أن له اخليار إذا رآه. فهذا ابخليار إذا رآه، إن شاء أخذ املبيع ابلثمن، وإن شاء رده.

 .720، ص11، طن والسنةخمتصر الفقه اإلسالمي يف ضوء القرآ، التوجيري
 ا، فلها اخليار ابلبقاء أو إهناء الزواج، وتثبت الفرقة بنفس االختيار.: أبن تعتق األمة ويبقى زوجها عبد  خيار العتق

 .2182ص٤، ج٤، طِفْقُه اإلسالمي  وأدلَُتهُ الزحيلي، ال

 .3 ية:من اآلسورة اجملادلة ( 2) 
  .230ص1ج د. ط، ون واألسانيد يف اختالف الفقهاءأثر اختالف املت، ماهر ايسني الفحل( 3) 
 . 329عين به الشارح السغناقي يف كتابه الوايف شرح املنتخب د.ط، ص  (٤)
هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك األغر، من بين احلارث بن اخلزرجي األنصاري، صحايب جليل شهد مع  (5)

= 
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وإمنا  :ضاء. قالفرتجح الداللة على االقت ،واالقتضاء يدل على اجلواز ،يوجب أن ال جيوز (1)نقد الثمن 
كثبوت الرجم يف حق غري   ،ألن ثبوت احلكم يف حق غري زيد كان مبعىن النص ال ابلنظم ؛قلنا إنه داللة
وال تساوي ألن  ،ألن من شرطها تساوي احلجتني ؛رضةاملعاال أسلم  :أن يقوللقائل ماعز، ولكن 

 املقتضى الذي قام املقتضى به كالم اآلمر.
ن ثبت ليس لرتجيح إوألن عدم اجلواز فيما ذكر من الصورة  ،فأىن يتعارضان والداللة اثبتة ابألثر

ن قال املشرتي بعت هذا العبد منك أبلف درهم وقال فإهنما لو صرحا ابلبيع أب ،الداللة على املقتضى
فال  ،بل ألن موجب ذلك النص عدم اجلواز من غري معارضة نص آخر إايهأيض ا  ال جيوز ،البائع قبلت

 هذا نظري معارضة الداللة للمقتضى.يكون 
 واحملذوف املقتض ى بني الفرق

 ما ذلك وآية. لغة اثبت وهو، واحملذوف املقتضى بني الفصل السامع على أشكل )وقد
 .(املذكور انقطع عن امذكور   ا فقدركان حمذوف    وإذا ،االقتضاء صحة عند ثبت اقتضى

                                      
يوم أحد لصغر سنه، قال له النيب صلى هللا عليه وسلم: ))إن هللا صدقك اي زيد(( ملا أخربه رسول هللا سبع عشرة غزوة، ورده 

خبرب عبد هللا بن أيب بن سلول حني قال: ال تنفقوا على من عند رسول هللا حىت ينفضوا من عنده، ولئن رجعنا إىل املدينة 
صفني ومات  -رضي هللا عنهما-َة املنافقني، وشهد مع عليليخرجن األعز منها األذل، فأنزل هللا تعاىل تصديق ا لزيد  سور 

 ه.68ه، وقيل: سنة 66ابلكوفة سنة 
(، البخاري 837) 536-535ص2،ج1: طالستيعاب ، ابن عبد الرب ا٤87ص2ج، 1: ط إلصابةا ابن حجر انظر ترمجته: 

 .385ص3د. ط، ج الكبري التاريخ
ابعته من زيد بن أرقم بثمامنائة نسيئة إىل العطاء، مث اشرتته منه  ها عن عبد  ن امرأة أتت عائشة، فسألت( هو هذا احلديث ))أ1)

ا، فقالت عائشة: بئس ما اشرتيت، وبئس ما ابتعت، أخربي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول هللا صلى بستمائة نقد  
. الرجل يبيع الشيء إىل أجل مث يشرتيه أبقل :كتاب البيوع اببلسنن (( أخرجه الدارقطين يف اهللا عليه وسلم إال أن يتوب.

، وعبد 539ص5ج، 3طالسنن وقال: "فيه أم حمبة والعالية، جمهولتان ال حيتج هبما"، وأخرجه البيهقي  52ص3، ج1ط
 .185ص8، ج3كتاب البيوع ابب لرجل يبيع السلعة مث يريد اشرتاءها، ط  مصنفهالرزاق يف 

لكنه ضعيف ال حيتج مبثله. وجه الداللة: أن قوهلا قد أبطل جهاده الذي كان حراب  مع الكفار احلديث يدل على حترمي بيع العينة، و 
 حبربه مع هللا؛ ألن من تعامل ابلراب فهو يف حرب مع هللا. 

اها (: ومن ابع سلعة من السلع إىل أجل من اآلجال وقبضها املشرتي فال أبس أن يبيعها الذي اشرت -رمحه هللا تعاىل-)قال الشافعي 
 : اجملموع،النووي 28ص2، د.ط، جاألم .اهـ، الشافعي،ألهنا بيعة غري البيعة األوىل ؛و أكثر أو دين أو نقد، أأبقل من الثمن

 .1٤9ص10د.ط، ج شرح املهذب ))مع تكملة السبكي واملطيعي((
= 
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 (1) ة األصوليني من أصحابنا املتقدمنيإىل آخره: اعلم أن عام ..وقد يشكل على السامع
فقالوا يف تعريف  ،ومل يفصلوا بينهما ،وغريهم جعلوا احملذوف من ابب املقتضى (2) وأصحاب الشافعي

 ؛مث اختلفوا يف عمومه ،وأنه يشمل اجلميع ،ا لتصحيح املنطوقاملقتضى: هو جعل غري املنطوق منطوق  
إىل القول جبواز العموم أصحابه عنه، وذهب الشافعي وعامة فذهب أصحابنا مجيعا إىل انتفاء العموم 

النص مل  زايدة على (3)املقتضى :ا فقالا واحد  وجعل الكل قسم   ،فيه. والقاضي أيب زيد اتبع املتقدمني
 اأيض  ففي تعريف هذا دخل احملذوف يلغو، اها النص لتحقق معناه وال فاقتض يتحقق معىن النص بدوهنا

 عند وهو األهل ،احملذوف إىل القرية عن حتول السؤال فإن  چ ڱ ڱچ: ىلتعا قوله يف )كما
 التصريح به(

أي أهلها اقتضاء ألن السؤال للتبيني فاقتضى  (4) چ ڱ ڱچ  إخبار امث قال: ومثاله قوله تعاىل  
 فيثبت األهل اقتضاء ليفيد.  ،من أهل البيان ليفيد لموَجُب هذا الكالم أن يكون املسؤو 

النوع مثل  اوعامة املتأخرين ملا رأوا أن العموم متحقق يف بعض أفراد هذ اإلسالمفخر إلمام ا والشيخ
ا غري مذكورين ونية الثالث والعموم ا وخروج  فإن طالق   ،وإن خرجت فعبدي حر ،طلقي نفسك :قوله

وجعلوا  منهما صححه على ما عرف سلكوا طريقة أخرى، وفصلوا بني ما يقبل العموم وبني ما ال يقبله،
 ،ووضعوا عالمة مييز هبا احملذوف عن املقتضى ،اومسوه حمذوف   ،ا آخر غري املقتضىما يقبل العموم قسم  

قد يشكل أي يشتبه على السامع  :وقال ،تلك العالمةوإيراد فتابعهم الشيخ املصنف يف بيان الفرق 
ويزاد على  ،ابب االختصاركل واحد منهما من إن  الفصل بني املقتضى واحملذوف لتشاهبهما من حيث 

ا ال هو اثبت شرع  إذ فكان غري املقتضى  ،أي احملذوف اثبت لغة ،وهو اثبت لغة ،الكالم لتصحيحه
 لغة. 

ا لغة. وآية ا لداللة الباقي عليه فكان اثبت  ما أسقط من الكالم اختصار   :وهلذا قيل يف تعريف احملذوف
ا يثبت عند اقتضى غريه وهو الذي نسميه مقتضي   أن الذي :أي عالمة الفصل والفرق بينهما ،ذلك

 أي تقرر عند التصريح ابملقتضى. ،صحة االقتضاء

                                      
 .227ص30ج د.ط، املبسوط لسرخسيا :انظر( 1) 
 .153ص3ج ،1طاإلهباج يف شرح املنهاج لبيضاوي ا( 2) 
 .202ص  1، ج1 األصول طاملستصفى يف علم  ،الغزايل :انظر( 3) 
 .82 ية:اآلسورة يوسف جزء من ( ٤) 



208 
 

 ،ا انقطع عن املذكورا فقرر مذكور  املنطوق حمذوف  إليه كان الذي حيتاج   إذاأي  ،اكان حمذوف    وإذا
ڱ چ: إخبار اىل أي انقطع ما أضيف إىل املذكور وتعلق به عنه، وانتقل إىل املقدر كما يف قوله تعا

لسؤال افإذا صرح ابألهل الذي هو احملذوف يصري  ،فإن السؤال مضاف إىل القرية وواقع عليها چ ڱ
القرية من النصب إىل اجلر، فكان من قبيل احملذوف ال من قبيل املقتَضى. إعراب ويتغري  ،ا عليهواقع  

مثل تقرره أيض ا  احملذوفإظهار كالم بعد فإن قيل قد تقرر ال ،ال لتغيريهاملقتِضي ألن املقتَضى لتحقيق 
أي فضرب فانشق  (1)چڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ  چيف االقتضاء كما يف قوله تعاىل: 
 ءا ابلرشاا متعلق  غالم  فرأى أي فنزع  (2) چڳ ڳڳ ڱ ڱ  چ :احلجر فانفجرت، وقوله عز وجل

 فقال اي بشرى.
أي فذهبا فلم  (3) چڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦچ  :وقوله عز امسه

ويف نظائرها كثرية، وال ميكن أن جيعل هذه احملذوفات من  ،افدمرانهم تدمري   ،يؤمنوا وأصروا على الكفر
 ألهنا ليست أبمور شرعية. ؛ابب االقتضاء على ما ذكرِت

ما ذكران من العالمة يف جانب  :هما هبذه العالمة. قلنانيكان كذلك ال يتحقق الفرق بفإذا   
فإن الكالم عند  ،وذلك يف جانب احملذوف غري الزم ،التصريح به الزماملقتضى وهو التقرير عند 

وعدم  ،فيلزمه يف املقتضى چ ڱ ڱچ  :كما يف قوله تعاىل  ،التصريح به قد يتقرر وقد ال يتقرر
 وفيه ضعف سنبينه. ،لزومه يف احملذوف حيقق الفرق بينهما

 واحلاصل أن الفرق بينهما يتحقق من مخسة أوجه:
 فإنه ملا وصفها ،أنت طالق :هاملقتضى شرعي كثبوت املصدر الذي هو التطليق يف قولأن أحدمها: 

 ا.ليصح وصفها ابلطالق شرع   ؛لقية اقتضى ذلك وجود التطليق من قبلهابلطا
 طلقي نفسك.  :ثبوت املصدر يف قوله بقوله: وهو اثبت لغة مثلإليه واحملذوف لغوي كما أشار 
 يتغري كما بينا. احملذوف قدوبتصريح  ،بتصريح املقتَضى والثاين: إن الكالم ال يتغري

فإن األهل ليس يتبع  ،ألنه ليس بتابع ؛والثالث: أنه ليس من شرط احملذوف احنطاط رتبته عن املظهر
 وُشرط يف املقتَضى ذلك ألنه تبع. ،للقرية

                                      
  .60ية: اآلسورة البقرة جزء من ( 1) 
 .19ية: اآلسورة يوسف جزء من ( 2) 
  .36 ية:اآلسورة الفرقان جزء من ( 3) 



209 
 

أعتق كما يف قوله   ،كلمواملقتضَى مرادين للمتاملقتِضي والرابع: أنه يف ابب االقتضاء يكون املنصوص 
ويف ابب احملذوف يكون  ،يكون اإلعتاق والتمليك مقصودين لآلمر ،عبدك عين أبلف درهم

هو  چ ڱ ڱچ  :احملذوف هو املراد دون املصرح به، فإن املراد يف السؤال يف قوله تعاىل
 األهل دون القرية.

وال يقال ملا  ،ند من فصله عن املقتَضىواخلامس: أن املقتَضى ال يقبل العموم عندان واحملذوف يقبله ع
ألان نقول ملا كان احملذوف  ؛صار أقسام هذا الفصل مخسةاملقتَضى انفصل احملذوف عن 

 فبقيت األقسام أربعة. ،كاملذكور كان له حكم العبارة
مث من سلك طريقة املتقدمني ميكنه أن جييب عن كالم املتأخرين أبن يقول العالمة اليت ذكرمتوها 

 .املقتَضى أيض األن الكالم قد يتغري يف ؛ تصلح فارقة بينهما ال
ألنه مل يبق العبد على تقدير  ؛وهو البيع ،ىيتغري ابلتصريح ابملقتضَ  ،عبدك عينأعتق  :فإن قوله

عبدي عين وهذا أعتق وصار على ذلك التقدير كأنه قال  ،ا لآلمرا للمأمور، بل يصري ملك  ثبوته ملك  
ڇ ڇ ڇ  چ :كما ثبت يف قوله تعاىل (1)إظهارهوف قد ال يتغري الكالم بعد تغيري، ويف احملذ

، ال إضمارألنه لو وجد كالم حُيتاج فيه إىل  ؛اوأمثالِه، وما ذكرِت من اجلواب ال يغين شيئ   (2) چڍڍ 
 وبعدم لزومه يف احملذوف أنه يف هذهاملقتَضى يتغري الكالم إبظهاره ال يعرف بلزوم تقرير الكالم يف 

 امتاز أحدمها جبواز التغيري.وإن الصورة من أي القسمني الشرتاكهما يف التقرير 
ا. وقولكم املقتَضى لتصحيح املقتِضي وتقريره فال يصلح  واحد  كان كذلك جيعل الكل اباب    وإذا

 لحاص وذلك، كلماته  إلفراد ال معناه وتقومي الكالم جمموع لتصحيح (3)ى املقتضَ  ولكن ،مسلم له امغري  
 .اومصحح   امقرر   يكون بل ؛له مبطال   يكون فال ،ذكرِت لذيا التغري مع

 من فليست ،املتقدمني خمالفة على محلتكم اليت وهي ،العموم نية فيها صحت اليت املسائل وأما
 غري وال مبقدر ليس مثال   ،نفسك طلقي: قوله يف املصدر ألن ؛أيض ا الطريقة هذه على االقتضاء ابب

                                      
 .يف نسخة )ط( كما بينا( 1) 
 .60 آية:سورة البقرة جزء من ( 2) 
، صدر الشريعة 251ص1د. ط، ج أصولهالسرخسي يف  269 ، ص1: ط اجلوامعالغيث اهلامع شرح مجع ، العراقيانظر  (3) 

 لتبيني، اإلتقاين ا161ص 3ج1، طلبحر احمليط، الزركشي ا158، ص1، اخلبازي يف املغين ط139ص1د. ط ج التوضيح 
 . 3330ص1، ج1ط 



210 
 

 مثل أوجز أحدمها أن إال واحد معىن عن ينبئان والكالمان .التطليق فعل افعلي :عناهم بل ؛مذكور
 .التعميم نية فيه فيصح امذكور   املصدر والغضنفر فكان األسد

وهو مستقيم على  ،أيب زيداإلمام  التعريف املذكور يف الكتاب وهو اختيار القاضيأن واعلم 
بد من أن يزاد فيه  ا لكن عند من فصل بينهما الواحد   احيث جعل املقتَضى واحملذوف قسم   ،أصله
فزايدة على النص ثبت  وأما املقتضى :أبن يقال ،اليصري احلد مانع   ؛يتميز به للمقتَضى من احملذوفقيد  
فال يستقيم احلد. وقد رأيت يف بعض مصنفات فخر وإال  ا أو حنوهشرع  لصحة املنصوص عليه ا شرط

 ا لصحة حكم شرعي.ة عن زايدة يثبت شرط  املقتَضى: عبار  اإلسالم
 عموم املقتضى

  (ى النص ال حيتمل التخصيص،مث الثابت مبقتض  ) 
يتحقق فيما يتصور فيه إمنا ألن التخصيص  ؛مث الثابت مبقتضى النص ال حيتمل التخصيص

ى ال التعميم، وهو قصر العام على بعض مسمياته بدليل مستقل، فال بد له من سابقة عموم واملقتضَ 
 عموم له عندان.

ألنه مبنزلة النص، حىت كان احلكم الثابت به مبنزلة الثابت  ؛(1) وعند الشافعي أنه يقبل العموم
 ابلنص دون القياس، فيجوز فيه العموم كما جيوز يف النص.

 ،فال جيوز فيه العموم ،اوهو غري ملفوظ حقيقة وال تقدير   ،(2) األلفاظالعموم من عوارض  :وقلنا
ا للحكم بدونه ال يثبت لك ألن ثبوت املقتَضى للحاجة والضرورة حىت إذا كان املنصوص مفيد  وذ

صفة العموم للمقتَضى فإن إثبات  . والثابت ابلضرورة يتقدر بتقديرها، وال حاجة إىلاملقتَضى أصال  
فال يثبت  وهو العدم، أصلهالكالم مفيد بدونه فبقي فيما وراء موضع الضرورة وهو صحة الكالم على 

                                      
املقتضى له عموم، ويعتربونه من املنطوق الصريح، وال يقولون إن مثل هذه األلفاظ من صيغ  ( واجلمهور مع الشافعي يف أن1)

من العدد.  هالعقود وداللتها على معانيها من قبيل االقتضاء، كقول الرجل لزوجته: أنت طالق، يقع به الطالق، ويقع به ما نوا
حملقق التفتازاين: "فالطالق الثابت من قبل الزوج بطريق اإلنشاء يكون مانواه، كما يقول ا عفلو نوى واحدة أو اثنتني أو ثالاث  وق

 فتصح نية الثالث". مبنزلة طلقت طالق ا اثبت ا بقوله: أنت طالق، فيكون متأخر ا ال متقدم ا، فيكون ثبت ا عبارة ال اقتضاء، فيصري 
 9ص3د. ط، ج املهذب ، الشريازي378ص2ج  د. ط، الشرح الكبري، الدرديري 96ص2ط، جد. بداية اجملتهدانظر: ابن رشد 
د.ط،  كشاف القناع،، البهويت، ٤ص9، ج2ط:االنصاف ، املرداوي 29٤ص3ج ،1: ط املنهاج مع املغينالنووي 

 .261ص5ج
 .1723ص ٤، ج1: ط نفائس األصول يف شرح احملصوليف  ،لقرايفا انظر( 2) 
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فيه العموم وهو نظري تناول امليتة ملا أبُيح للضرورة فيقدر بقدرها وهو سد الرمق، وفيما وراء ذلك من 
خبالف النص، فإنه عامل بنفسه فيكون مبنزلة اإلابحة ل ال يثبت حكم والتمو احلمل والتناول إىل الشبع 

 ا.حل الذكية يظهر يف حكم التناول وغريه مطلق  
 دون شراب ال تعمل نيته؛ ألنه ال عموم له عندان خالفا ال يشرب ونوى شرااب  )حىت لو حلف 

 .للشافعي )رمحه هللا(
قال إن أكلت فعبدي  أو ،شربت فعبدي حرإن قال  إذا (حىت لو حلف ال يشرب): قوله

رب ألن الش ؛ عندان ال قضاء وال داينةا دون طعام مل يصدق أصال   دون شراب أو طعام  حر، ونوى شرااب  
وال دليل عليه  ،ا للمحلواسم الفعل ال يكون امس   ،واملشروب واملأكول حمل الفعل ،أو األكل اسم الفعل

ظ به من الشرب ا يف حق ما تُلفِّ فكان اثبت   ،ىلغة إال أن الفعل ال يكون بدون احملل فيثبت احملل مقتض  
نت النية واقعة يف غري امللفوظ فكا ،هو فيما وراء امللفوظ غري اثبتإذ أو األكل دون صحة النية، 

 .فيلغو
بل حلصول احمللوف عليه فإنه لو تصور  ؛أما حنثه بكل شراب وكل طعام فليس من ابب العمومو

شرب وهو راكب أو ي قد واحلال وهو كالوقت ،أيض ا األكل والشرب بدون الطعام والشراب حلصل احلنث
 ظ لكن حلصول امللفوظ يف األحوال كلها فكذا هذا.عموم اللفلخارج الدار أو داخلها حينث ال  راجل أو

ى أن ى على قول من شــــرط يف املقتضــــَ مســــألة الشــــرب واألكل من قبيل املقتضــــَ إيراد واعلم أن 
 ،ن افتقار األكل إىل الطعام والشـــرب إىل الشـــراب ال يســـتفاد من الشـــرعأل؛ ا مشـــكلا شـــرعي  يكون أمر  

ى هو الذي يثبت ضــــــرورة تصــــــحيح الكالم ن يقال املقتضــــــَ ، إال أبل يعرفه من مل يعرف الشــــــرع أصــــــال  
فال يكون  ،ى هو الذي ال يدل عليه اللفظ ال لغة كما ذكر بعض احملققني أن املقتضــــــــَ ا أو عقال  شــــــــرع  
 :قولككبه  إال ا لكن يكون من ضــــــــــــرورة اللفظ، أما من حيث ميتنع وجود امللفوظ شــــــــــــرع   ،ا بهمنطوق  
  ڎ ڍ ڌ ڌچ (1)مثل قوله تعاىل ، بدونهقال  عبدك عين أو ميتنع وجوده عأعتق 

ألن األحكام ال يتعلق ابألعيان بل ال يُعقل  ؛وهو الوطء أو النكاح لفعل  إضـــــــــــمار ا فإنه يقتضـــــــــــي  چ
))رفع عن أميت  :به مثل قوله عليه الســـــالمإال ا أبفعال املكلفني أو ميتنع كون املتكلم صـــــادق  إال تعلقها 

                                      
 .23 ية:اآلسورة النساء جزء من ( 1) 

= 
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فحينئذ ميكن أن جيعل هذه مســـألة من ابب االقتضـــاء  2عمال ابلنيات(())إمنا األ (1)اخلطأ والنســـيان((
ى الن املقدر فيه اثبت بداللة العقل فيصـــــــــري املقتضـــــــــَ  واحملذوف اذاك لكن يتعذر الفرق بني املقتضـــــــــىَ 

 .خالف ما اختاره من الفرق بينهما وهو ،اا واحد  واحملذوف قسم  
  (علة غري يكون أن حيتمل ال النص)وكذلك الثابت بداللة 

ى أي وكما أن الثابت  (وكذلك الثابت) :قوله  كذلك  النص ال حيتمل التخصــــــــــــــيصمبقتضــــــــــــــَ
 ألن معىن التخصيص بيان أن أصل الكالم غري متناول له.أيض ا؛ ته ال حيتمله لالثابت بدال

                                      
وقال " يروه عن األوزاعي إال بشر تفرد به الربيع بن سليمان وقال: "مل، 52ص2ج ،1: طاملعجم الصغري  يف اينأخرجه الطرب ( 1) 

: "وهذا ال يوجد هبذا اللفظ، وإن كان الفقهاء ..(تعليقا  على )رفع عن أميت اخلطأ والنسيان. 6٤ /2الزيلعي يف "نصب الراية" 
، 1: ط الكامل،ا وجدانه بلفظ: )رفع هللا عن هذه األمة ثالاث (، رواه ابن عدي يف وأقرب م ،كلهم ال يذكرونه إال هبذا اللفظ

)رفع )أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصمن طريق جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه عن احلسن عن أيب بكرة رضي هللا عنه عن النيب  390ص2ج
؛ اخلطأ والنسيان واألمر يكرهون عليه(.  هللا عن هذه األمة ثالاث 

" ولكنه نسب رواية هذا احلديث هبذا اللفظ إىل أيب ومل نره هبا يف األحاديث املتقدمة عند مجيع من أخرجه" وقال ابن حجر:-
القاسم الفضل بن جعفر التميمي املعروف أبخي عاصم يف كتابه "الفوائد" عن طريق احلسن بن حممد عن حممد بن مصفى 

مرفوع ا، ونسبه إىل التيمي أيض ا  -رضي هللا عنهما-بن عباسعن الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن عطاء بن أيب رابح عن ا
، 110ص1" جالتقرير والتحبريوابن أمري حاج يف  239ص1" جحاشيته على مجع اجلوامعكل من: جالل الدين احمللي يف "

رواه عن ، )وقال: رجاله ثقات غري أن فيه انقطاع ا؛ ألن بشر بن بكر 1٤9د.ط، ص ختريج أحاديث اللمعوالغماري يف "
األوزاعي فأدخل عبيد بن عمري بني عطاء وابن عباس( ونسب األمري الصنعاين هذا احلديث هبذا اللفظ إىل الطرباين عن ثوابن 

 .23٤رضي هللا عنه يف كتابه "أصول فقه" ص
طالق ب ابتاب الطالق (( كن هللا قد جتاوز عن أميت اخلطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليهبلفظ: ))إالسنن ولكن الثابت يف كتب 
مرفوع ا يف كتاب  -رضي هللا عنهما-عن ابن عباس  السنن (، والدارقطين يف20٤3) 659ص1، د. ط، جاملكره والناسي

ابب فضل  ،مناقب الصحابةابن حبان،  كتاب اإلحسان يف ترتيب كتابانظر  وابن حبان، 300ص5ج ،1: النذور ط
كتاب الطالق، ابب ما جاء يف طالق املكره، وقال: "جود  ،السنن ( والبيهقي يف7219) 202ص16، ج1، ط:األمة

، 3 " ط:ورواه الوليد بن مسلم عن األوزاعي فلم يذكر يف إسناده عبيد بن عمري ،إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات
رط "  كتاب الطالق، ابب ثالث جدهن جد وهزهلن جد، وقال: حديث صحيح على شمستدركه، واحلاكم يف "58٤ص7ج

، وأخرجه أيض ا عن ثوابن 133ص11ج، 2ط:الكبري ، والطرباين يف 216ص2، ج1: الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب ط
، 1: " يف كتاب الطالق ابب طالق املكره، ط"شرح معاين اآلاثر( والطحاوي يف 1٤30) 97ص2رضي هللا عنه ج

 ،2ط ، إرواء الغليلأللباين من انحية املعىن، انظر ، وقد أعل احلديث غري واحد من أهل العلماء، وصححه ا95ص3ج
 (. 82) 12٤-123ص1ج

 . 6، ص1، ج1ط  كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب   (2
= 
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  لهوبعد ما كان معىن النص متناوال   ،احلكم الثابت ابلداللة اثبت مبعىن النص لغةأن وقد بينا  
 ليل يعرتضبدا للحكم جه من أن يكون موجب  إخراحيتمل وإمنا لغة ال يبقى احتمال كونه غري متناول له، 

د ال واملعىن شيء واح ،إذا ثبت علية معىن النص للحكم :ا، أو نقولا ال ختصيص  وذلك يكون نسخ  
 وهو حمال. علة له ال يكون علة هلذا احلكم يف بعض الصور فيلزم كونهفلو قلنا ابلتخصيص  ،تعدد فيه

ألنه اثبت بصيغة الكالم، والعموم ابعتبار ؛ ا خيصوأما الثابت إبشارة النص فيحتمل أن يكون عام  )
 (الصيغة.

أنه ال  ،زيد أبواإلمام  منهم القاضي ،خينامشافعند بعض  (وأما الثابت إبشارة النص) :قوله
من إليه اإلشارة  لكالم ألجله. فأما ما يقعألن معىن العموم فيما يكون سياق اأيض ا  حيتمل التخصيص

يكون سياق الكالم له فهو زايدة على املطلوب ابلنص مثل هذا ال يسع فيه معىن العموم حىت أن غري 
وإمنا يثبت إبجياب  ،زايدة معىن على معىن النصاإلشارة  :اإلمام  للتخصيص. قال القاضييكون حمتمال  

 ن أنه غري اثبت.النص إايه فال حيتمل اخلصوص. وبيا
واألصح أنه حيتمل ذلك، ألن الثابت إبشارة النص كالثابت ابلعبارة من  :قال مشس األئمة

 ،حيتمل اخلصوص فكذلك الثابت إبشارتهبعبارته اثبت بصيغة الكالم، فكما أن الثابت إنه حيث 
ثبت ذلك  ،األنه حي حكم   ؛ال يصلى على الشهيد :وذكر بعض الشارحني أن صورته ما قال الشافعي

چڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  چ :إبشارة قوله تعاىل
 روي ما فأورد عليه ،لو درجاهتمواآلية مسوقة لبيان عُ  (1) 

                                      
  .169ية: اآلسورة آل عمران جزء من ( 1) 

= 
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أو هو  ،ت يف حقهفأجاب أبن تلك اآلية خصّ  (1)صالة(( عليه السالم صلى على محزة سبعني  ))أنه
 .(2) الكشفيف  وفيه ضعف قد بيناه ،فبقيت يف غريه على العموم ،اإلشارة خص من عموم تلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
"املستدرك"  أخرجه احلاكم يفقال " 390ص7ج  ،1: ط  شرح معاين اآلاثريفخنب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف العيين ( 1)

ص ٤ج" سننه الكربىوالبيهقي يف " ،(2935) 1٤2 ص3ج الكبري"معجمه والطرباين يف " (،٤895)رقم  218 ص3ج
ع إليه الشهداء يوم أحد فهيئ للقبلة مث كرب عليه سبع ا، مث مجُ  حبمزة -السالم عليه-ولفظهم: "أمر رسول هللا  (.6596) 12

ويزيد "حىت صلى عليه سبعني صالة". زاد الطرباين: "مث وقف عليهم حىت واراهم". وسكت احلاكم عنه، وتعقبه الذهيب فقال: 
  "بن أيب زايد ال حيتج به.

غسلون، وال يصلى ي وقال ابن امللقن: اختلف العلماء يف هذا الباب: فقال مالك: الذي مسعته من أهل العلم والسنة أن الشهداء ال
وهو قول عطاء والنخعي واحلكم والليث والشافعي وأمحد وأكثر الفقهاء، كما  فيها،على أحد منهم، ويدفنون بثياهبم اليت قتلوا 

 .حكاه عنهم ابن التني
يغسل؛  ة: الحنيفة والثوري واملزين واألوزاعي: يصلى عليه، وال يغسل. وهو قول مكحول ورواية عن أمحد، وقال عكرم وقال أبو 

 ألن هللا قد طيبه، لكن يصلى عليه.
  .يغسل ويصلى عليه؛ ألن كل ميت جينب وقال سعيد بن املسيب، واحلسن البصري كما حكاه ابن أيب شيبة: 

اجملموع  ،258ص 1، ج1. طاملدونة ألصبحي املدينا .58ص 10ج ،1:، طالتوضيح لشرح اجلامع الصحيحامللقن  انظر: ابن
 ، السمرقندي،39٤ص2، د. ط، جغين البن قدامة، امل261ص5، د.ط، جمع تكملة السبكي واملطيعي((شرح املهذب ))

 .2٤6ص٤، ج1، طالنيسابوري، األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف ،260ص1، ج2، طالفقهاء حتفة
 .372ص 2كشف األسرار ج  :انظر( 2) 
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 االستدالالت الفاسد
 وفيه: مفهوم املخالفة

 مفهوم اللقب •
 مفهوم الشرط •
 محل املطلق على املقيد •
 ختصيص العام بسببه مطلقا •
 داللة املطلق •
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 املخالفة مفهوماالستدالالت الفاسدة:  

 دان(عنوهي فاسدة أخر )ومن الناس من عمل يف النصوص بوجوه 
 مفهوم اللقب

م يوجب التخصيص ونفي احلكم عما ل  الع   هما قال بعضهم: إن التنصيص على الشيء ابمس منها)
 عداه(

 ،وهي فاسدة عندان ،أي استدل هبا بوجوه أخر غري ما ذكران ،ومن الناس من عمل يف النصوص
داللة  :وقالوا ،ومفهوم منطوقإىل واعلم أن عامة األصوليني من أصحاب الشافعي قسموا داللة اللفظ 

اء من هذا القبيل، واقتضوإشارة جعلوا ما مسيناه عبارة و  ،عليه اللفظ يف حمل النطق ما دلَ املنطوق 
مث قسموا املفهوم إىل مفهوم موافقة: وهو أن  ،داللة املفهوم ما دل عليه اللفظ ال يف حمل النطق :اوقالو 

وهو  ،أيض ا فحوى اخلطاب وحلن اخلطاب :ويسمونه ،ا يف احلكم للمنطوقيكون املسكوت منه موافق  
 الذي مسيناه داللة النص.

ا للمنطوق به يف احلكم ويسمونه دليل وإىل مفهوم املخالفة: وهو أن يكون املسكوت عنه خمالف  
 ،(1)اخلطاب، وهو املعرب عندان بتخصيص الشيء ابلذكر، مث قسموا هذا القسم من املفهوم على أقسام 

منهم أبو بكر  :منها أي من الوجوه الفاسدة ما قال بعض العلماء :بقوله ،بدأ الشيخ بذكرهفمنها ما 

                                      
 . 373ص 3د.ط، ج كشف األسرارليت يف من قوله: "ومن الناس....... إىل أقسام" نفس اجلمل ا (1)

= 
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م أي لَ وبعض احلنابلة واألشعرية أن التنصيص على الشيء ابمسه العَ . (2) املروزي حامدوأبو  (1)الدقاق 
يف حديث واألشياء الستة  (3)ابالسم الذي ليس بصفة سواء كان اسم جنس كاملاء يف حديث الغسل

أي ختصيص احلكم ابملنصوص عليه، وقطع  ،و قائم يوجب التخصيصأا كزيد قام ا علم  امس  أو  (4)الراب
متمسكني يف ذلك أبن مفهوم اللقب ولو مل  (5)املشاركة بينه وبني غريه، ويسمى هذا مفهوم اللقب 

ن يكون كالم صاحب أز وال جيو  ،ذ ال فائدة له سواهإ ؛يوجب التخصيص مل يظهر للتنصيص عليه فائدة
وأبنه لو قال من خياصمه ليست أمي بزانية وال أخيت زنت تبادر إىل الفهم نسبة الزان  ،الشرع غري مفيد

ال موجب للتبادر إىل الفهم  ، وإذذلك ملا تبادر إىل الفهم يكن دليال   ولو مل (6)إىل أم خصمه وأخته. 
                                      

تويف يف  ، يف أصول الفقهصنف كتااب   ،ه306ولد يف مجادى اآلخرة  ،حممد بن حممد بن جعفر البغدادي أبو بكر الدقاق( 1) 
 .167ص1ـ ج 1ط طبقات الشافعية ةه. قاضى شهب372رمضان 

 الدليل، املنصوري ه377مات ببخارى  لّطربّي، الفقيه احلنفيأمْحَد بن احلسني بن على أبو حامد املروزي اهلمذاين، ابن ا( 2) 
 . 87ص1ج، 1: ط ،لشيوخ اإلمام أيب احلسن الدارقطين املغين

حديث  383ص1ج  ،1ط اخلتاانن،ابب ما جاء يف وجوب الغسل إذا التقى كتاب الطهارة، السنن  ( أخرجه ابن ماجه يف3)
( واإلمام 3٤3، رقم )269ص1، د.ط، جابب إمنا املاء من املاءض، كتاب احليالصحيح ( وأخرجه مسلم يف 607رقم )

 (217رقم )56ص 1، د.ط، ج ابب يف اإلكسالكتاب الطهارة، لسنن وأبو داود يف ا، 228ص 6ج ،1، طاملسندأمحد يف 
 .761ص 2ج، 3ط: ،ابب بيع الشعري ابلشعري البيوع،كتاب صحيح يف اجلامع ال لبخاريا( ٤) 
ينكره أكثر العلماء، وادعى اآلمدي االتفاق على ذلك حيث قال: "اتفق الكل على أن مفهوم اللقب ليس ( مفهوم اللقب 5)

حبجة" ألنه يرتتب على األخذ به الكذب وعدم االحتياط، وكذلك يلزم من استعماله إبطال القياس. ونسب القول به إىل 
ار وابن خويز منداد، وأيض ا نسب القول به إىل اإلمام أصحاب احلديث، وإىل اإلمام مالك وبعض أصحابه، منهم: ابن القص

أمحد وبعض احلنابلة مثل أيب يعلى وأيب اخلطاب وبعض الشافعية كالصرييف وأيب بكر الدقاق وابن فورك وأيب حامد املروزي 
 واألشعرية.

-176ص1، ج1ط هانالرب ، اجلويين 139ص، 1، طتقومي األدلة الدبوسي، 1٤8ص1د.ط، ج صولانظر: للمزيد السرخسي أ
د. ط  لفروق، القرايف ا289د.ط، ص  القواعد والفوائد، ابن اللحام 1٤8ص1، ج1ط ملعتمد، أيب حسني البصري ا٤5٤
، البخاري ٤٤6د. ط، ص إحكام الفصول، الباجي 152، د. ط، صمنتهى السول واألمل، ابن احلاجب 37ص2ج

 .253ص 2ط، جد.  كشف األسرار
ألصوليني أعم يف اصطالح النحاة؛ ألن اللقب عند األصوليني يشمل كل ما يدل على الذات من علم واملقصود من اللقب عند ا

كزيد، وكنية كأيب عمرو، ولقب كأنف الناقة، واسم جنس كاملاء والرتاب، واسم نوع كالغنم يف قوله زكِّ عن الغنم، اهـ بتصرف 
 .379ص2، د.ط، ج1يسري من حاشية شرح الوايف رقم

 .12ص ٤ج ،1ط: رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب ،يالسبك( 6) 
= 
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األنصار فهموا التخصيص منه فإن  (1))املاء من املاء(() :الداللة يؤيده قوله عليه الصالة والسالمإال 
هل اللسان ألعدم املاء، وأهنم كانوا من  (2)كسال حىت استدلوا به على نفي وجوب االغتسال ابإل 

 ،كسال مل مينع الفريق األول من االستدالل مبفهوم هذا احلديثابإل وفصحاء العرب، ومن أوجب الغسل 
 (3)وجب الغسل(( وتوارت احلشفة))إذا التقى اخلتاانن  :قوله عليه السالمولكنهم قالوا بنسخ مفهومه ب

 . ابتفاق الفريقني على أن مفهوم اللقب حجةوكان هذا دليال  
 (.ثباات  إأو  انفي   فيه احلكم يوجب فكيف ،يتناوله مل النص فاسد؛ ألن وهذا)

ألن  ؛التخصيص فاسد التنصيص ابالسم العلم يدل علىإن أي ماقالوا  (وهذا فاسد): قوله
إابحة نفسكم ومل يدل ذلك على أيف األشهر احلرم أي  (4) چ ۋ ۈ ٴۇ ۋچ  :هللا تعاىل قال

أي إال  (5) چ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ڱ ڱ ڱ ڱچ  :وقال عز ذكره ،الظلم يف غريها
 .ستقبلفلم يدل ذلك على ختصيص االستثناء ابلغد دون غريه من األوقات يف امل ،أن تقولوا إن شاء هللا

مث مل  ،(6)((يف املاء الدائم وال يغتسلن فيه من اجلنابةأحدكم ))ال يبولن  :عليه السالموقال  
ألن النص مل يتناوله يعين احملل  ؛سباب االغتسالأيدل ذلك على التخصيص جبنابة دون غريها من 

 .بوا احلكم فيه ابملفهومجالذي أو 

                                      
 ِإَذا»قلت: ولكنه منسوخ حبديث  185ص 1د. ط، ج .ابب ِإمَنَا اْلَماُء ِمَن اْلَماءِ كتاب احليض،   صحيحال يفمسلم أخرجه ( 1) 

 . 185ص «اْلُغْسلُ فـََقْد َوَجَب َعَلْيِه  َهَدَهاجَجَلَس َبنْيَ ُشَعِبَها اأَلْربَِع مُثَ 
 ( اإلكسال: هو اجلماع من غري إنزال، يقال: أكسل الرجل إذا جامع مث أدركه فتور فلم ينزل.2)

، 17٤ص٤جد. ط،  األثري النهاية ، ابن1810ص5، ج٤ط اجلوهري الصحاح، 61ص10ج، 1ط ،اللغة هتذيباألزهري انظر 
 .259ص 3ج2ط:  لفائق،الزخمشري ا

قال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح، اإلمام أمحد بن  ٤56ص 2ج  ،2 ط: بلبانصحيح ابن حبان برتتيب بن بن بلبان ا( 3) 
ابب ما جاء يف وجوب الغسل إذا التقى ، كتاب الطهارة، السنن ابن ماجه يف .252،ص11، ج1ط سندامل ، يفحنبل

 هبذا اللفظ.  .200ص1ج ، د.ط،اخلتاانن
 . 36ية: اآلسورة التوبة جزء من ( ٤) 
 .2٤و 23 ية:اآلسورة الكهف ( 5) 
كتاب الطهارة، ابب النهي عن االغتسال يف املاء الراكد الصحيح  ، وأخرجه مسلم يف365ص 15ج ،2:ط سندامل يف أمحد( 6) 

)ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب(( قالوا كيف يفعل اي أاب هريرة؟ قال: يتناوله )حنوه عن أيب هريرة رضي هللا عنه: 
. وأخرجه ا  .157ص 1ج، 3: ، طابب النهي عن البول يف املاء الراكد كتاب الطهارة ،الكربىلسنن ا يف لبيهقيتناوال 
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، ا وال احملل نفي   أي ال يوجبه يف ذلك (فكيف يوجب احلكم فيه)  اإلسالمقال الشيخ فخر إثباات 
 على ثبوته يف ذلك املسمى ا ابسم يكون ذلك دليال  ا مقيد  مث النص مىت أوجب حكم   :يف شرح التقومي

أال  ،يتناوهلا ألنه مل؛ ا ثبوت احلكم يف سائر احملالوال يتناول غريه. فال يصري النص بذلك االسم مانع  
ذلك احلكم مع أنه وضع لإلجياب فألن ال يتناول سائر احملال إجياب ائر احملال يف سترى أنه مل يتناول 

 لنفي احلكم مع أنه مل يوضع للنفي كان أوىل.
ل زيد موجود وحممد كان مفهوم اللقب حجة لكان يلزم من قول القائ  ورأيت يف بعض النسخ لو

وجود الصانع إنكار زيد ليس مبوجود، وفيه  ألنه يؤدي بظاهره إىل أن غري ؛اظاهر  القائل رسول هللا كفر 
وكل ذلك  ،األنبياء املتقدمني عليهم السالمإنكار وفيه  ،وأن غري حممد ليس برسول هللا ،جل جالله

 .ابطل كذا ما يؤدي إليه
وأما االستدالل من األنصار رضي هللا عنهم على احنصار احلكم على املاء فلم يكن ملا توهم 

بل بالم املعرفة املستغرقة للجنس املعرفة له عند عدم  ،نصيص على التخصيصاخلصم من داللة الت
))إمنا  :)ال ماء إال من املاء(( ويف بعضها) :املعهودة املوجبة لالحنصار، أو ما روي يف بعض الرواايت

ألنه ملا دل الدليل على وجوب  ؛ذلك يوجب احلصر والتخصيص ابالتفاقفإن  (1)املاء من املاء((
 وجوب :وصار معناه ،ينملحنصار فيما وراء ذلك مما يتعلق اببقي االأيض ا  سال من احليض والنفاساالغت
 نأ ينبغي كان  هذا فعلى ،بغريه جيب ال املين يف منحصر الشهوة بقضاء يتعلق اليت غتساالتالا مجيع
 اهرظ وهو مرة عياان   بتيث املاء ألن ؛اتقدير   اثبت فيه املاء لكن املاء لعدم كسالابإل  االغتسال جيب ال

 عند مقامه فأقيم ،عليه دليال   كان  املاء لنزول اسبب   كان  ملا احلشفة وتواري اخلتانني فالتقاء ،داللة ومرة
 كسالاإل  يف الغسل وجوب أن فثبت، املشقة مقام والسفر، احلدث مقام أقيم كالنوم  عليه الوقوف تعذر

 .العلة مبوجب وال  قَ  منا هذا فكان، ايض  أ املاء إىل مضاف
 غري يف هبا احلكم فيثبتون النص علة يف املستنبطون يتأمل نأ فهي :عندان التنصيص فائدة وأما

 متناوال   اعام   النص أورد ذاإ حيصل ال وهذا ،وثواهبم اجملتهدين درجة لينالوا ؛املواضع من املنصوص
  .رمحه هللا.(2) األئمة مشساإلمام  ذكره كذا  ،للجنس

                                      
 من هذا الكتاب. 19٤( تقدم خترجيه يف ص  (1
 ."إمنا يثبت احلكم بعلة النص ال ابلنص فال يوجب ذلك إبطال العدد املنصوص( حيث قال: " (2

 . ٤07ص 1طامليزان السمرقندي  256ص 2د.ط، ج شف األسرارك  ، البخاري255ص 1انظر: السرخسي أصول د.ط، ج
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 شرط والصفةمفهوم ال 
احلكم مىت علق بشرط، أو أ ضيف إىل مسمى إن )ومنها ما قال الشافعي )رمحه هللا(: 

ز نكاح األمة وهلذا مل جيوّ  ،بوصف خاص، أوجب ذلك نفي احلكم عند عدم الوصف أو الشرط
 ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ :يف قوله تعاىل عند فوات الشرط أو الوصف املذكورين

 .((1) چ ک ک ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

آخره ال خالف أن إىل  ..ما قال الشافعي (2) أي من الوجوه الفاسدة اليت عملوا هبا، ،ومنها
ولكن هذا العدم عندان هو األصل الذي كان قبل التعليق،  ،املعلق ابلشرط معدوم قبل وجود الشرط

 ،لشرطعدم الطالق قبل وجود ا ،دخلت الدار فأنت طالقإن  :ففي قوله. وعنده هو الثابت ابلتعليق
وعنده هو اثبت ابلتعليق  ،ولكن ابلعدم األصلي الذي كان قبل التعليق واستمر إىل زمان وجود الشرط

وعدمه يدل على انتفائه عند  ،فالشرط يدل على وجود املشروط ابالتفاق ،مضاف إىل عدم الشرط
 .ومسي هذا مبفهوم الشرط ،الشافعي وعند مجيع القائلني ابملفهوم

ا لكنه قيد بوصف خيتص أضيف إىل مسمى بوصف خاص أبن كان االسم عام  ذا إوكذا احلكم 
ووصف السوم  ،اسم الغنم عام يف جنسهفإن ( 3)))يف الغنم السائمة زكاة(( :السالم هابلبعض كقوله علي

ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڇ ڍ ڍ ڌچ  :خمتص ببعضه ال بكله، خبالف قوله تعاىل

وصف فإن  (5)((ليه السالم ))يف كل كبد رطبة أجرع فإنه وصف يعم النبيني أمجع. وقوله (4)چڑ 
رطوبة الكبد يعم مجيع احليواانت يدل على وجود احلكم عند وجود ذلك الوصف، وعلى انتفاء احلكم 

 كما لو نص عليه. ويسمى هذا مفهوم الصفة.  ،عند عدم ذلك الوصف عندهم

                                      
  .25ية: جزء من اآلسورة النساء ( 1) 
( هذا الوجه الثاين مما اعتربه احلنفية االستدالالت الفاسدة، وهو مفهوم الشرط والصفة، وقد مجعهما الشارح واملصنف يف مكان 2)

 ع مفهوم املخالفة.واحد لشدة قرب بعضهما البعض مع أهنما نوعان من أنوا 
 .27ص2ج األشباه والنظائر، وابن السبكي، 21٤ص2، ج1، طاإلحكام انظر: اآلمدي 

))ويف صدقة الغنم يف سائمتها إذا كانت أربعني إىل عشرين  :ابب زكاة الغنم بلفظالزكاة  يف الصحيح كتاب أخرجه البخاري( 3) 
 .527ص2، ج3ط: ((ومائة شاة  

  .٤٤ ية:اآل من سورة املائدة جزء( ٤) 
 .1761 ص ٤د. ط، ج وإطعامها،ابب فضل ساقي البهائم احملرتمة ، كتاب السالم يف الصحيح، مسلمأخرجه ( 5) 
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ز الشافعي نكاح األمة عند مل جيوّ  ،أي وألن عدم الشرط أو الوصف يوجب عدم احلكم ،وهلذا
ڍ ڍ ڌ  چ :املذكورة يف قوله تعاىلاإلميان و الوصف وهو أل احلرة وْ وهو عدم طَ  ،فوات الشرط

 چأي ومن مل ميلك زايدة يف املال ميلك هبا نكاح احلرة   چ ڈ ژ ڌ ڎ ڎ ڈ

 املسلمات.اإلماء فلينكح مملوكة من أي  چ ک ک ژ ڑ ڑ ک ک
 ؛ينكبري كاان  وإن  وفتاة فىت ويسمى العبد واألمة  ،تاة الشاب والشابةوالفالفىت  ،لفضلا: والطول 

 قهما.ألهنما ال يوقران توقري الكبار لرّ 
أوجب ذلك  ،وقيد الفتيات ابملؤمنات ،ول احلرةفاهلل تعاىل ملا علق جواز نكاح األمة بعدم طَ 

منة عند وجود طول احلرة فال جيوز نكاح األمة وإن كانت مؤ  ،عدم اجلواز عند عدم الشرط أو الوصف
 وال نكاح األمة الكتابية وإن مل يوجد طول احلرة لفوات الوصف.  ،لفوات الشروط
املتفق  الشرط سوى أربعة   بشروط متعلق عنده األمة نكاح جواز أن النسخ بعض يف ورأيت

 ال وأن انالز  وهو العنت وخشية ،مؤمنة األمة وكون، احلرة طول عدم وهي ؛حتته احلرة عدم من عليه
 عند يتحقق إمنا وهي، ضرورة عنده األمة نكاح جواز ألن؛ ميني ملك أو بنكاح أخرى أمة حتته يكون

 (1)چڈ ژچ  :تعاىلقوله  مبفهوم يعمل مل أنه عليه يلزم وال. الشرائط هذه ماعستجا
 يكون ال أن ييقتض ومفهومه ،املؤمنة احلرة كطول  األمة نكاح من امانع   للكتابية احلرة ولطَ  جعل حىت
 جيب إمنا ابملفهوم العمل يقول ألنه فائدة اإلميان لقيد ملا كان امانع   كان  لوإذ ؛ امانع   الكتابية احلرة طول

 مكنأ وقد، أمكن ما واجب االسرتقاق عن احلر صيانة فإن، ههنا عارضه وقد، آخر دليل يعارضه مل ذاإ
 طول نأ على ادين   األبوين خري يتبع فإنه، الولد يف اناإلمي وصف رعاية مع الكتابية احلرة بنكاح الصيانة
 :أصحابه من( 3)اإلصطخري سعيد أبو وقال. (2)التهذيب يف كذا  ،  قول يف عنده مينع ال الكتابية احلرة
 األمة. نكاح له كان  الطول بذلك منه ترضى مؤمنة جيد ومل ذمية طول وجد اذإ

                                      
 .25 ية:اآلسورة النساء جزء من ( 1) 
 .399ص5ج ،1، ط:يف فقه اإلمام الشافعيالتهذيب  ،البغوي( 2) 
فعي، كان من نظراء ابن سريج. قال اخلطيب: كان اإلصطخرى صطخري، أبو سعيد: فقيه شااحلسن بن أمحد بن يزيد اإل( 3) 

ا، متقلال   م( 9٤0- 858ه =  328- 2٤٤ت ) أحد األئمة املذكورين، ومن شيوخ الفقهاء الشافعيني، وكان ورع ا، زاهد 
 .820ص1د.ط، ج ،هتذيب األمساء واللغاتالنووي  ،179ص2ج ،15ط األعالم لزركليا
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 السبب( دون، احلكم منع يف عامال   ابلشرط التعليق ربواعت ،(1) ابلشرط الصفة احلق أنه: )وحاصله 
 ،أي حاصل ما قال الشافعي يف مسألة املفهوم، أو حاصل الكالم أن الشافعي (وحاصله): قوله

ثر الشرط بدليل أن أالوصف يف املنع ك أثرن أل ؛ا للعدم عند العدمأحلق الوصف ابلشرط يف كونه موجب  
كما أنه لوال   ،فإنه لوال الوصف لثبت احلكم مبطلق االسم ،الشرط احلكم يتوقف عليه كما يتوقف على

إن دخلت الدار  :الشرط لثبت احلكم يف احلال. أال يرى أن الطالق كما يتعلق بدخول الدار يف قوله
ثر أ فلما ظهر الوصف ،دخلت الدار راكبة فأنت طالقإن  :فأنت طالق يتعلق به وابلركوب يف قوله

ثر التعليق يف املنع ابالتفاق لكنه مينع احلكم عن الثبوت إىل زمان وجود أط حلق به املنع كما ظهر للشر 
لكن التعليق  ا للحكم يف احلالا موجب  وال مينع السبب عن االنعقاد عنده فكان السبب موجود   ،الشرط

 . (2) ا إىل عدم الشرطمنع وجود احلكم إىل زمان وجود الشرط فكان عدمه مضاف  
                                      

رمحه هللا يرى أن ذكر الوصف كذكر الشرط، وأيخذان إىل السؤال ميت يدخل الشرط يف احلكم، وماذا  يعين أن األمام الشافعي (1)
 به؟ قال الشافعي رمحه هللا: يدخل الشرط يف احلكم، ومينعه من الثبوت ال يف السبب.  ليفع

 أتخري حكم السبب إىل حني وجوده، ومل يكن مبطال  كان أتثريه يف ،قال علماؤان: الشرط إذا دخل على السببقال ابن السبكي: "
 وال يف منع السببية.

وقال أبو حنيفة رضي هللا عنه: "الشرط إذا دخل على السبب منع انعقاده سبب ا يف احلال". ورمبا قالوا: الشرط داخل على نفس العلة 
 وأصلها، ال على حكمها. قالوا: والشرط حيول بني العلة وحملها؛ فال تصري علة معه.

ا إىل البقاء علىفحرف   املسألة بيننا وبينهم أن الشرط هل مينع انعقاد سبب احلكم حىت يكون احلكم عند انتفاء الشرط مستند 
 بل مينع وجود حكمها حىت يكون الدال على انتفاء احلكم صيغة الشرط. وهذا ،األصل ال إىل انتفاء الشرط أو ال مينع انعقاد العلة

 .81ص1ج ،1 ط: األشباه والنظائر" ابن السبكي .فيه تشاجر الفريقني، وعليه مسائلعظم  أصل عظيم يف اخلالفيات.
، 1٤7ص1، د،ط، جفواتح الرمحوت، 132ص1ج التقرير والتحبري، 1٤7ص1، ج1ط التلويح على التوضيحانظر: التفتازاين، 
 .1٤0ص2ج، 1ط:اإلحكام اآلمدي 

أنزل رتبة من السبب، بل الشرط يلزم من عدمه العدم، وهو من هذه أن الشرط أضعف حاال  و  حيسب"ال ( قال ابن السبكي: 2)
، خبالف الشرط اجلهة أقوى من السبب، إذ السبب ال مالزمة بينه وبني املسبب  .27 ص2جاألشباه والنظائر، " انتفاء وثبوات 

 ص5ج ،1ط يط،البحر احمل، الزركشي 150ص2ج ،1ط: اإلحكام، اآلمدي 309ص ،1ط، املستصفىوانظر أيضا الغزايل 
168. 

 فكان انعدامه -احلنفية-: "أن الشرط ال يوجب العدَم عند العدم بناء على أن اللفظ مل ينعقد سبب ا عندان لوايفوقال السغناقي يف ا
 على العدم األصلي، ال على أن الشرط يعدمه".

واحلاصل: أنه ال خالف يف انتفاء " ط" حيث قال:ويستحسن يف هذا املقام ذكر ما قاله مشس األئمة الزركشي يف كتابه "البحر احملي
احلكم عند انتفاء الشرط، ولكن هل الدال على االنتفاء صيغة الشرط أو البقاء على األصل؟ فمن جعله حجة، قال ابألول، 

 ومن أنكره قال ابلثاين.
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ا ا موجب  ق مينع السبب عن االنعقاد على ما سنبينه، فال يكون السبب موجود  وعندان التعلي
فيكون عدم احلكم بناء على العدم األصلي الذي كان قبل التعليق ال على عدم  ،للحكم يف احلال

أنت طالق إن دخلت الدار،  :فإن من قال المرأته ،الشرط هو يقول التعليق يؤثر يف احلكم دون السبب
فإنه لوال  ،مبنعه من الوجود، وإمنا يؤثر يف حكمه مبنعه من الثبوت ،أنت طالق :لتعليق يف قولهال يؤثر ا

 ا يف احلال.التعليق لكان احلكم اثبت  
وهو علة اتمة  ،مع الشرط كما هو اثبت بدون الشرط اثبت   ،أنت طالق :أال ترى أن قوله

ثر التعليق يف منع احلكم دون السبب مبنزلة فتبني أن أ ،ولكن حكمه ال يثبت ملكان الشرط ،(1) بنفسه
فإنه يدخل على احلكم دون السبب فيوجب انتفاء احلكم  ،ومبنزلة شرط اخليار يف البيعواإلضافة التأجيل 

 قبل وجود الشرط، وهو نظري التعليق احلسي.
السقوط،  ه وهوفإن تعليق القنديل ال يؤثر يف نقله الذي هو سبب السقوط ابألعالم وإمنا يؤثر يف حكم 

فكان الوصف  ،ق لوال الوصفملا بينا أن احلكم اثبت ابالسم املطل ؛وكذا التقييد ابلوصف يف منع الشرط
 لا إىل عدم الشرط لو مل يدكما كان مضاف    عدمها إىل كان عدم احلكم مضاف  و  ،ثبوت احلكماملانع ل

فإنه لو  مها فائدة.لذكر مل يكن  التعليق ابلشرط والتخصيص ابلوصف على انتفاء احلكم عند عدمهما

                                      
 وهاهنا أمور أربعة: 

 ثبوت اجلزاء عند ثبوت الشرط.  أحدها:
 عدم الشرط. : عدم اجلزاء عند واثنيها
 : داللة النطق على األول. واثلثها
 : داللته على الثاين. ورابعها

القائلني  فأما الداللة األوىل فمتفق عليها. والرابع هو املختلف فيه بعد االتفاق على أن عدم اجلزاء اثبت عند عدم الشرط. لكن عند
الرباءة األصلية، فاحلكم متفق عليه، واخلالف يف علته، فاخلالف  ابملفهوم ثبوته لداللة التعليق عليه، وعند النفاة اثبت مبقتضى

إمنا هو يف داللة حرف الشرط على العدم عند العدم، ال على أصل العدم عند العدم. فإن ذلك اثبت ابألصل قبل أن ينطق 
 .٤0-39ص ٤ج، 1: طالبحراحمليط، " الزركشي الناطق بكالم. وهكذا الكالم يف سائر املفاهيم.

د.ط،  أصول البزدوي مع الكشف، 303ص2ح، ط، أصول، د، السرخسي 375، ص 1ط تقومي األدلة لدبوسيار: انظ
 .173ص٤ج

 .52ص2، ج1ط ،التوضيحشرح التلويح على التفتازاين ( 1) 
= 
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وجوده يف جواز نكاح األمة مل يبق  (1) الطولفة والسائمة يف وجوب الزكاة واستوى عدم و استوت املعل
 لذكر السائمة والتعليق بعدم الطول فائدة.

فتخصيص الشارع وتعليقه  وختصيص آحاد الفقهاء والبلغاء وتعليقهم ابلشرط بغري فائدة ممتنع  
دخل إن من قال لغريه فإن  ،عند العدمغري الشارع وتعليقه يوجب العدم  ن ختصيصأ ترى أوىل، أال

اإلعتاق مل يدخل الدار حىت كان عدم الدخول مينع جواز إن يفهم لغة وال تُعِتقُه فأعتقه، عبدي الدار 
تعليق  فكذا ،ا أسود يفهم لغة نفي شراء األبيضاشرت يل عبد   :ومن قال لغريه ،كما وجوده جيوزه

 ساليب اللغة وقواعدها.أألن كالم صاحب الشرع وارد على  ؛صاحب الشرع وختصيصه
الوجوب حاصل ابلسبب  ألن ؛احلنث)ولذلك أبطل تعليق الطالق والعتاق ابمللك فجوز التكفري ابملال قبل 

 أصله، ووجوب األداء مرتاخ عنه ابلشرط،(  ىعل
ع احلكم دون السبب أبطل الشافعي تعليق الطالق أي وألن التعليق يؤثر يف من (ولذلك): قوله

تزوجت امرأة أو كلما تزوجت إن  :أو قال ،تزوجتك فأنت طالقإن  :والعتاق ابمللك أبن قال ألجنبية
ملكتك أو اشرتيتك فأنت إن لعبد الغري  :أو قال ،ا فهو حراشرتيت عبد  إن  :أو قال ،امرأة فهي طالق

ا ألن السبب ملا كان موجود   ؛يقع الطالق والعتاق هبذه األميان حبالحىت ال  ،كان هذا كله ابطل  - حر
ألنه ال ينعقد بدون امللك فيشرتط امللك يف  ؛بد من انعقاده من وجود امللك يف احملل عند التعليق ال

  احملل ليقرر السبب مث يتأخر احلكم إىل وجود الشرط ابلتعليق.
طالق حىت ولو تزوجها فأنت دخلت الدار إن ألجنبية فإذا خال احملل من امللك لغا كما لو قال 

أو أطعم رقبة  أعتقأبن  (2) ابملال قبل احلنثوجوز التكفري  .مث وجد الشرط يف امللك ال يقع شيء
 الكفارة يضاف وهلذا، ألن اليمني سبب للكفارة؛ كساهم قبل احلنث جاز عنده  عشرة مساكني أو

 ۈئ ېئ چ: تعاىل بقوله به التعليق فكان أدائها لوجوب شرط نثاحل أن إال ،اليمني كفارة  فيقال إليها

                                      
، أي كان له فضل عليه يف القدرة، ( 1)  وقال أبو الطول هو: القدرة على املهر، قاله الزجاج، يقال طال فالن على فالن طوال 

 عبيدة: الطول هو السعة والفضل، وعليه فالطول هو القدرة على مؤن النكاح من مهر وخالفه.
، 1ط:  هتذيب اللغة، األزهري ٤0ص2، ج1: ط معاين القرآن، الزجاج، 123ص1ج، د. ط، جماز القرآنانظر: أيب عبيدة  

  .121ص1د. ط، ج الربوق يف أنواع الفروقأنوار ، القرايف، 18ص1٤ج
: "جيوز التكفري قبل احلنث إن كفر بغري الصوم ومل يكن احلنث معصية، ويستحب أن يؤخر التكفري لروضة( يقول النووي يف ا2) 

عن احلنث؛ ليخرج من خالف أيب حنيفة رمحه هللا، وإن كفر ابلصوم فالصحيح املشهور أنه ال جيوز تقدميه على احلنث" 
 .115ص3د. ط، جملهذب ا ، الشريازي17ص11د. ط، ج ،3: ط لروضةا
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 ،التأجيل مبنزلة وجوده حني إىل للحكم امؤخر   وحنثتم حلفتم أي (1)چ ی ېئ ېئ ىئىئ ىئ
 ابلشرط التعليق بسبب أي (ابلشرط) السبب عن أي (عنه مرتاخ   (2)األداء ووجوب) :قوله مبعىن وهو
 املؤجل والدين الزكاة لتعجيل جائز األداء وجوب قبل السبب دبع األداء ألن ؛التعجيل جواز مينع فال

 .اجلرح بعد وكالتكفري
 مل األداء أتخر فلما، الفصل حيتمل فال البدين أما، أدائه ووجوب وجوبه )واملايل حيتمل الفصل بني

 (.الوجوب يبق
 وبني ابملال فارةالك بني الفرق ىلإ إشارة (أدائه ووجوب وجوبه بني الفصل حيتمل واملايل): قوله

 ينفصل قد املايل الواجب :فقال. األوىل خبالف عنده احلنث قبل تعجيلها جيوز ال حيث ابلصوم الكفارة
 يثبت وال ،ابلوجوب املال يتصف أن فجاز ،الفعل يغاير املال ألن ؛أدائه وجوب عن وجوبه نفس

 وال العقد بنفس الوجوب يثبت شهر إىل اشيئ   اشرتى من أن يرى أال. الفعل هو الذي األداء وجوب
 الوجوب. عدم على األداء وجوب عدم يدل فال، األجل حلول قبل األداء وجوب يثبت

 وجوب إال وجوبه ليس يعين ،أدائه وجوب وبني وجوبه بني أي ،الفصل حيتمل فال فأما البدين
 وجوب إالال يكون  والصوم الصالة فوجوب الصوم وكذا ،معلومة أفعاال   إال ليست الصالة ألن ؛أدائه
 .ضرورة الوجوب أصل عدم يكون فيه األداء وجوب فعدم ،األداء

 فال ،قبله منتف   الوجوب أصل أن علم ابإلمجاع الشرط وجوب إىل األداء وجوب أتخر وملا
 .احلول. قبل الزكاة تعجيل وجيوز ،الشهر قبل الصوم تعجيل جيوز ال وهلذا ،الوجوب قبل األداء جيوز

 قوله يف كما(،  احلكم) علة يكون أن امؤثر   كان  إذا الوصف درجات   أقصى إن: نقول )وإان
 داخل فالشرط، اشرط   كان  ولو، خالف   بال النفي يف للعلة أثر وال چٺ چ  ،چڀ چ  :تعاىل
 ا.(سبب   ينعقد ال ابحملل االتصال وبدون، مبحله اتصاله من ملنعه احلكم دون السبب على

معىن هذا الكالم أان ال نسلم املقدمة  ،ىل آخرهإ ..ف أي أعالهاقصى درجات الوصن أأولنا 
 ،وهو أعلى درجاته ،بل الوصف قد يكون مبعىن العلةاإلطالق؛ األوىل أن الوصف ملحق ابلشرط على 

 ا وهو أدىن أحواله.وقد يكون مبعىن الشرط، وقد يكون اتفاقي  

                                      
 .89 ية:اآلسورة املائدة جزء من ( 1) 
 .22ص1د. ط، ج السرخسيأصول ( 2) 

= 
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نه ملا مل يذكر على سبيل الشرط كان وجوده أل ؛والقسم األخري ال يوجب العدم عند العدم بال خالف
 ڈ ژ ڎ ڈ چ :يف قوله تعاىلاإلميان وهلذا مل جيعل الشافعي وصف  وعدمه سواء.

ا من جواز نكاح األمة كطول احلرة ا يف شرط اجلواز حىت جعل طول احلرة الكتابية مانع  معترب   (1)اآلية چ
ڇ ڍ ڍ ڌ چ  :يف قوله تعاىل كمالشرط،  شريف ال على سبيل اتألنه ذكر على سبيل ال ؛املسلمة

وإن فإن املسلمة والكتابية يف عدم وجوب العدة يف الطالق قبل الدخول سواء  (2)چ ڌ ڎ
ا يف احلكم كان الوصف مبعىن العلة أبن كان مؤثر  إذا  وكذا  ،( 3)ذكر احلكم يف املؤمنات كذا يف التهذيب

ووصف  ،الزان هو املؤثر يف وجوب اجللد فإن وصف (5) چٺ چ  (4)چڀ چ  :كما يف قوله تعاىل
خذ اشتقاقه علة مأتب على اسم مشتق كان ألن احلكم مىت رُ  ؛السرقة هو املؤثر يف وجوب القطع

ألن عدم العلة ال يدل على عدم احلكم  ؛أيض ا فال يدل عدمه على عدم احلكم ،رفللحكم على ما عُ 
لوصف الذي هو مبعىن العلة ال يدل على عدم ذا مل يثبت اختصاصه هبا، فكذا لعدم اإ بال خالف  

 .ذا مل يثبت اختصاصه بهإاحلكم 
فعدمه ال يدل على عدم احلكم  ،ا بهن كان الوصف يف معىن الشرط وملحق  إو  :أي ،ان كان شرط  إو  

وذلك ألن أتثري  ،فكذا عدم الوصف امللحق به ،ألن عدم الشرط ال يدل على عدم احلكم؛ اعندان أيض  
أنت طالق  :وهو قوله ،ألن التعليق دخل يف السبب؛ ا منع السبب عندان ال يف حكمه قصد  التعليق يف

 ، ألنه هو املذكور دون غريه.مثال  
وقصد التطليق عند دخول  ،فقد علقه هبذا الشرط ،إن دخلت الدار فأنت طالق :فإذا قال
م احلكم لعدم سببه ال مينع فكان عد ،ا قبل وجود الشرطفلم يكن السبب موجود   ،الدار ال يف احلال

واجلزاء عند أهل اللغة متعلق  ،نه جعل قوله أنت طالق جزاء لدخول الدارأا، يوضحه ايه قصد  إالتعليق 
ايه إإبكرام صاحبه إكرامه ا تكرمين أكرمك. كان معلق  إن  :من قال لغريهفإن  ،وجوده بوجود الشرط

                                      
 .25ية: اآلسورة النساء جزء من ( 1) 
  .٤9 ية:اآلسورة األحزاب جزء من ( 2) 
 .399ص5ج، 1: طالبغوي  ( 3)
  .2ية: اآلسورة النور جزء من ( ٤) 
 .38ية: اآلسورة املائدة جزء من ( 5) 
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 كان  الدار دخول جزاء التطليق جعل ملا ههنا ك، فكذلإايهصاحبه إكرام قبل  ام  معدو إكرامه فكان 
 .الشرط لعدم ال التطليق لعدم الطالق وقوع عدم فكان ،الشرط وجود قبل ام  معدو  التطليق

 التعليق جعليف ابلتعليق امعدوم   جعله إىل وجه فال ،اموجود   صار قد طالق أنت لقوهلم معىن وال
 ولكن ،امعدوم   طالق أنت قوله جنعل ال ألان ؛البيع يف اخليار كشرط  الطالق عوقو  وهو حلكمه امانع  
 علة تصري ال الشرعية العلة ألن ؛علة انعقاده من مانع وذلك ،احملل ىلإ وصوله من امانع   التعليق جنعل
 متام لعدم علة يكون ال كما  البيع شطر أن ترى أال .متامها قبل علة تصري ال كما  حملها إىل وصوهلا قبل
 قبل للطالق اسبب   أنتِ  قوله يكون ال وكما ،احملل إىل إضافته لعدمأيض ا  اسبب   احلر يعب ال يكون الركن
 احملل. لعدم اسبب   يكون ال أجنبية أو هبيمة إىل أو ميتة ىلإ طالق أنت أضيف إذا فكذا ،طالق قوله

 وصوله مينع القنديل كتعليق  احملل إىل الوصول من َمنَعه طالق أنت قوله على التعليق دخل وملا
 .(1)ابحملل يتصل مل ما يلغو أن ينبغي فكان ،علة طالق أنت قوله يصر مل ابحملل يتصل مل وإذا، األرض إىل
ا بوجود الشرط واحنالل التعليق جعلناه إال أن وصوله إىل احملل ملا كان موجود   ،قوله ألجنبية أنت طالقك

 اجمللس يف اآلخر الشطر بوجود اسبب   يصري أن يةعرض له البيع كشطرا  أن يصري سبب   َعَرِضَية  ا له كالم  
 . اأيض   الغَ  عليه الوقوف ميكن وال وجوده يرجى ال بشرط علقه لو حىت

 ولكنه ،بقتل ليس نفسه فإن ،الرمي احلسيات من ونظريه ،شاء هللاإن طالق أنت كما لو قال 
 علة انعقاده من الرمي منع ترس ميالر  وبني بينه حال وإذا ابحملل السهم اتصل إذا قتال   يصري أن بعرض

 املعلق أن هبذا وتبني ،لشرعياتلشرط يف ااب التعليق فكذا .سببه وجود مع القتل منع أنه ال لقتلل
 اتنجيز   الكالم ذلك فصار التعليق ارتفع وجد إذا الشرط نفإ ،الشرط وجود عند كاملنجز  يصري ابلشرط

 .احلالة هذه يف
 ،تطلق الدار فدخلت نجُ  مث ،طالق فأنت الدار دخلت إن :مرأتهالالعاقل  قال إذا: قيل فإن 

 وذلك ،الشرط وجود دنع اتنجيز   املعلق الكالم ذلك يصري إمنا: قلنا ،يقع ال احلالة هذه يف زجنُ  ولو
 هذا كان  فإذا ،اشرع   كالمه  راعتبلعدم ا اجملنون من يصح ال والتنجيز إمنا، منه اصحيح   كان  الكالم
 احملل وجود للوقوع يراعى التنجيز مبنزلة أنه ثبت وإذا، اأيض   حقه يف عمل اشرع   صحيح مكالل اتنجيز  
 .الشرط وجود عند

                                      
إىل قوله كذا يف شرح اجلامع نفس اجلمل يف الكشف -ومن قوله إذا مل يتصل ابحملل ٤03ص 2ج ط،د. كشف األسرارانظر ( 1) 

 إال أشياء صغرية حذفها هنا
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 والوصول الوقت ذلك يف التكلم أهلية فرياعى ،التعليق عند يوجد احلالف من التكلم أن فاحلاصل
 رمحه األئمة مشس امعجلا شرح يف كذا  ،الوقت ذلك يف احملل وجود فرياعى الشرط وجود عند احملل إىل
  .هللا

 خبالف وهذا، الشرط يوجد مل ما ،حينث ال ابلشرط الطالق فعلق ،يطلق ال حلف لو )وهلذا
 السبب( دون احلكم على داخل اخليار البيع؛ ألن يف خيار الشرط

ن قال وهللا ليق، لو حلف ال يطلق أبعا حالة التعقد سبب  وألن املعلق ال ين ،أي (وهلذا): قوله
فأنت طالق ال حينث يف  ،دخلت الدارإن مث قال  ،ن طلقت امرأيت فعبدي حرإو قال أامرأيت  أطلق ال

ا مل يوجد شرط أنت طالق ملا مل ينعقد سبب   :ألن قوله؛ اليمني األوىل قبل وجود الشرط يف اليمني الثانية
 (2) والتهذيب (1) الوجيزفقد ذكر يف . اوهو مذهب الشافعي أيض   ،احلنث وهو التعليق ابليمني األوىل

 ؛ن دخلت الدار فأنت طالق مل يقع شيءإمث قال هلا  ،طالقفأنت ن طلقتك إإذا قال  (3) وامللخص
 به على اخلصم.وإلزام ا  مبا هو جممع عليه ألنه ليس بتطليق فيكون هذا استدالال  

 )وهلذا لو حلف ال يبيع فباع بشرط اخليار حينث.(
حيث رط يف الطالق والعتاق وأخوهتما خبالف شرط اخليار يف البيع دخول الشأي  ،وهذا :قوله

ألنه من قبيل  ؛ألن البيع ال حيتمل اخلطر دون السبب وهو البيع. احلكمجعل شرط اخليار داخال على 
ا ابلشرط ويف جعله متعلق   ،الذي هو حرام (4) القمارإىل ألنه يؤدي  ؛وهي ال حتتمل اخلطراإلثبااتت 
وهلذا هنى النيب  ،اخليار كما ال جيوز مع سائر الشرط ن القياس أن ال جيوز البيع مع شرطفكا حظر اتم.

                                      
  .575ص 8ج ،1ط: الكبريشرح الوجيز املعروف ابلشرح  العزيزالرافعي  :انظر( 1) 
  .50ص6ج، 1البغوي التهذيب ط: مام إلا( 2) 
د. ط  كشف الظنون ،60٤يف: الفروع الشافعية )احلنفية( أليب سعيد: حممد بن أمحد القاضي البخاري ت سنة  امللخص( 3) 

 .1819ص2ج
ويف لعب زماننا كل لعب  ،ا يف اللعبا فشيئ  هو أن أيخذ من صاحبه شيئ   :لقمار، ا229 ص1ج ،1ط: التعريفات، اجلرجاين( ٤) 

 . ا من املغلوبيئ  ا من املتغالبني شيشرتط فيه غالب  
= 
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 (2) فكان نظري امليتة حالة املخمصة، إال أن الشرع جوز ذلك ضرورة دفع الغنب (1) وشرطعن بيع  ملسو هيلع هللا ىلص
 على ألنه لو جعل داخال   ؛ على احلكم دون السببوهي تندفع جبعله داخال   ،قدر بقدر الضرورةفي

 على احلكم النعقد ولو جعل داخال  ، ضرورة استحالة ثبوت احلكم قبل السببأيض ا  السبب لتعلق
 ،ن حكمه يتأخر عنه. واحلكم مما حيتمل التأخر عن السببأال إالسبب يف احلال ومل يتعلق ابلشرط 

 .وهو تدارك الغنب ، للحظر مع حصول املقصود على احلكم أوىل تقليال  كان جعله داخال  و 
 على فوجب أن جبعل الشرط داخال   ،فيحتمل التعليق ابلشرط :فأما الطالق والعتاق وحنومها

واألصل هو الكمال يف  ،ا من وجه دون وجه على احلكم كان تعليق  لو جعل داخال  ذ إأصل السبب 
لفرق وقيل يف ا .فوجب القول بكمال التعليق ،م العارض ههنادِ وقد عُ  ،النقصان ابلعوارضذ إ شيءكل 

 :هي املستعملة فيه، فيقالذ إن أيف البيع بكلمة على  رطأن ثبوت ش :يار وسائر التعليقاتبني شرط اخل
كانت للشرط لكن عملها على خالف ن  إو وهذه الكلمة  ،أو على أنك ابخليار بعتك على أين ابخليار
حبك بزايرتك، وتكون ا زايرة صاقلت أزورك على أن تزورين كنت معلق   إذا فإنك. عمل كلمة التعليق

كان كذلك ال يوجب هذه الكلمة تعليق نفس   وإذاامجاع أهل اللغة هذا  زايرتك سابقة على زايرته على
 .ا مث يثبت اخليارار ابلبيع وثبوته به فينعقد البيع سابق  يالبيع هبذا الشرط بل يوجب تعليق اخل

                                      
قال  مقال،هنى عن بيع وشرط( واحلديث فيه  عليه السالم ىل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: )أن النيبإ رييش( 1) 

حديث النهي عن بيع وشرط أخرجه الطرباين يف األوسط واحلاكم " :قلتاألحوذي بشرح جامع الرتمذي  حتفةيف  كفورير املبا
يق عبد الوارث بن سعيد عن أيب حنيفة حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى هللا يف علوم احلديث من طر 

بن حجر. وقال احلافظ الزيلعي بعد ذكره ابلقصة اأورده يف قصة كذا يف الدراية للحافظ  ،هنى عن بيع وشرط وسلم أنهعليه 
بغية األملعي مع حاشيته  نصب الراية ألحاديث اهلداية الزيلعي بن القطان وعلته ضعف أيب حنيفة يف احلديث انتهىاقال 

 ".362ص3، ج1ط: كتاب البيوع ابب البيع الفاسد.  يف ختريج الزيلعي
وتقدم لنا قضية أيب حيث قال: " شرح بلوغ املرامنقل هنا عبارة مجيلة خمتصرة لشخ عطية بن حممد سامل يف أو  ،واختلفوا يف معناه

ربمة حينما سأهلم السائل عن بيع وشرط، فقائل منهم يقول: البيع صحيح والشرط، وقائل يقول: ليلى وابن ش وابن أيبحنيفة 
وواحد  ،وواحد يقول: كالمها ابطل ،وقائل يقول: كالمها ابطل! فواحد يقول: كالمها صحيح ،الشرط ابطل والبيع صحيح

ومنهم من يستدل  ،م من يستدل بقضية بريرةوذكروا النصوص املوجودة يف هذا، فمنه .يقول: البيع صحيح، والشرط ابطل
 .5ص207جد. ط،  .انتهى كالمه "جبمل جابر، ومنهم من يستدل حبديث آخر

ْخَمصة معجم مقاييس اللغةبن فارس ا( 2) 
َ
 اخلميص. د، ط،، وهي اجملاعة؛ ألَن اجلائِع ضامُر البْطن. ويقال للجائع مادة امل

 .219ص2ج
= 



230 
 

 (1) الشرعذلك حكم اخليار يف  ألن ؛ثبت اخليار امتنع اللزوم وثبوت احلكم وهو امللك وإذا

داخل على احلكم دون السبب، لو حلف ال يبيع فباع بشرط  (2) وهلذا أي وألن يف الشرع شرط اخليار

                                      
من جهة  وال نقطع احلكم عن سببه إال لضرورة ال ،يسار تعليق بقوله: ألن البيع سبب امللكم( جهة ال) يف هامش نسخة( 1) 

 .اهـ .ىل نفي امللكإاخليار الشرعي الستدراك الغبنية وأمكن حتصيل هذا املقصود ينبغي اللزوم فال حاجة 
ص ، د.ط، الفيومي، املصباح املنري :انظر يء.اخليار لغة: اسم مصدر، من ابب: اختار خيتار اختيار ا، واالختيار: هو اصطفاء الش

 .267ص٤ج اللسان ،ابن منظور ،185
فالعاقد خمري بني هذين  ،الفسخ واإلمضاء :معىن اخليار يف البيع وغريه: طلب خري األمرين منهما، واألمران يف البيعويف الشرع  

البيعان : )هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال عن عبد هللا بن احلارث قال مسعت حكيم بن حزام رضي الدليل: األمرين.
اجلامع ( أخرجه الببخاري يف وإن كذاب وكتما حمقت بركة بيعهما ،ا فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهماابخليار ما مل يتفرق  

 .208رقم59ص2، ج1، طابب ما ميحق الكذب والكتمان يف البيعكتاب البيوع ابب،   الصحيح
 ا منها على سبيل املثال:بعض   يار كثرية أذكروأنواع اخل

  .املالكية يثبته احلنفية وال خيار اجمللس: عند الشافعية واحلنابلة وال .1
 ومنعه الشافعي وأمحد وزفر من احلنفية جلهالة املبيع، أجازه أبو حنيفة وصاحباه استحساان  حلاجة الناس إليه، وخيار التعيني: .2
  .(2) يف اهلامش التايل رقمو ه يف املدة كما اقو على مشروعيته واختلفو وخيار الشرط: اتف  .3
 .ختلفوا يف العيب املوجب للرد، ويف شروطها وخيار العيب:  .٤
 خيار الرؤية يف بيع العني الغائبة أو غري املرئية، وخيار الرؤية: أجاز مجهور الفقهاء )احلنفية واملالكية واحلنابلة والظاهرية(  .5

 . الشافعي يف املذهب اجلديد: ال ينعقد بيع الغائب أصال ، سواء أكان ابلصفة، أم بغري الصفة، وال يثبت خيار الرؤية وقال
 .310٤ص٤ج ،٤ط الزحيلي الِفْقُه اإلسالمي  وأدلَُتُه.

، داية اجملتهد، ب، ابن رشد احلفيد250ص2، د.ط، جفتح القديربعدها، ابن اهلمام ا وم 69 ص13. د.ط، جبسوطالسرخسي، امل 
عدها. املغين البن ا بوم 25ص3، د.ط، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،بن عرفة الدسوقيا، 17٤ص3د.ط، ج
مغين احملتاج إىل معرفة  الشربيين: .21٤ص7د.ط، ج :ابآلاثر حمللىا ابن حزم الظاهري بعدها.ا وم ٤59ص2د.ط.جقدامة

 . 357ص2، ج1، طمعاين ألفاظ املنهاج
 اختلف الفقهاء يف شرط اخليار على مذاهب: (2)
 العلماء.عند الشافعي وأيب حنيفة وأكثر  جيوز شرط اخليار أكثر من ثالثة أايم ال-1 
 وداود. ابن أيب ليلى وأيب يوسف وحممد وأمحد  حتديد، عندأن يشرتطا ما شاءا من غري  جيوز-2
 مالك. احلاجة، عندطا على حسب رت أن يش جيوز-3
  .اإلمامية أايم، عندخليار يف بيع احليوان خاصة، وإن مل يشرتط ثالثة يثبت ا-٤

 .310٤ص٤ج ،٤ط الزحيلي الِفْقُه اإلسالمي  وأدلَُتُه.
السيل اجلرار املتدفق على ، ، الشوكاين٤35ص1، ج1طالشريعة، أهل  املعاين البديعة يف معرفة اختالف الدين: لانظر: مجا

 .13ص2ج 2 ط، ،الكويتيةوسوعة الفقهية امل .526، 1ط، األزهارحدائق 
= 
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ألن البيع قد حتقق ملا مل مينعه شرط اخليار عن االنعقاد وينبغي أن يكون هذا ابالتفاق  ؛اخليار حينث
 على احلكم يف السب يف غري البيع عنده كان داخال    على احلكم دونألن الشرط ملا كان داخال  أيضا،

 العقد جواز اخليار بشرط الثابت فيه قيل حيث (1) للغزايل الوسيط يف أشري ليهإو البيع بطريق األوىل. 
ن إواألصح أن امللك موقوف  ،بل يثبت للمشرتي ، وال يؤثر يف أتخري امللك يف قول  الفسخ واستحقاق

ثبت أن مذهبه يف املسـألتني مثل مذهبنا  وإذان ألحدمها فامللك ملن له اخليار. كاوإن   ،كان اخليار هلما
 .اإللزامفقد صح الفرق فتم 

)وإذا ثبت أن التعليق تصرف يف السبب إبعدام إىل زمان وجود الشرط ال يف أحكامه، 
 صح تعليق الطالق والعتاق ابمللك، وبطل التكفري ابملال قبل احلنث.(

ا إىل زمان وجود أن التعليق ابلشرط تصرف يف السبب إبعدام السبب قصد  وإذا ثبت  :قوله
 ،ا، كما قال الشافعي رمحه هللا صح تعليق الطالق والعتاق ابمللكالشرط ال يف أحكام السبب قصد  

 ابليمني الذمة وهي موجودة.اإللزام بل وجود الشرط ميني وحمل قألن التعليق 
الطالق والعتاق، وهذا الكالم ليس إبجياب ملا بينا،  بجياإل فأما امللك يف احملل فإمنا يشرتط

، فإن تيقنا بوجود امللك يف احملل حني يصري إجيااب  فال يشرتط امللك يف احلال إال أنه بعرض أن يصري 
 وإن مل يتيقن بذلك أبن كان الشرط مما ال أثر له يف بوصوله إىل احملل صححنا التعليق ابعتباره.إجيااب  
عند وجود الشرط ابعتبار الظاهر. وهو إجيااب  امللك يف احملل شرطنا امللك يف احلال ليصري كالمه إثبات 

فصحة  ،اهر دون امللك الذي يتيقن به عند وجود الشرطظولكن هذا ال ،أن ما علم ثبوته فاألصل بقاؤه
وبطل التكفري ابملال  ،امللك ابلطريق األوىلهذا  التعليق ابعتبار ذلك امللك دليل على صحته ابعتبار

حنثت فعلي كفارة إن والتقدير  ،ألن اليمني سبب الوجوب بشرط احلنث ؛قبل احلنث كالتكفري ابلصوم
ا ا للكفارة يف احلال لكنها بعرضية أن يصري سبب  بتلك اليمني، فمنع التعليق به اليمني عن صريورهتا سبب  

تصور األداء كما ال يتصور تعجيل الصوم قبل نث ال يحلا ابإليها فقبل أن يصري سبب  اإلضافة فصحت 
 احلنث.

 يكون أن السبب درجات أدىن أناحلال،  يف للكفارة بسبب ليست اليمني أن على والدليل
 يكون أن فيستحل ،ضده هو الذي احلنث عن مانعة للربّ  موجبة شرعت واليمني. احلكم إىل امفضي  
 االنقالب بطريق احلنث بعد اسبب   يصري أن احتملت ملا أهنا إال احلنث على نيتبُ  اليت الكفارة إىل اطريق  

                                      
 .111ص1جد، ط  الوسيط املعجمإبراهيم مصطفى  انظر:( 1) 
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ألن  ؛وهذا خبالف تعجيل الزكاة .حقيقة احلال يف الكفارة سبب ال أهنا اتوسع   إليها الكفارة أضيفت
ا إال أن وجوب األداء أتخر إىل صريورته حولي  - (1)السبب وهو ملك النصاب متحقق يف أول احلول

 فيظهر أن األداء وقع بعد متام السبب. -ذا الوصف إىل أول احلول احلول يستند هِت ومىت
 ،فيكون األداء قبل السبب من كل وجه ،فأما فيما حنن فيه فالسببية ثبتت مقتصرة على احلال

ألن األجل ال مينع السبب عن االنعقاد ألنه ال مينعه عن اتصاله مبحله بل يؤخر  ؛خبالف التأجيل
فيجوز األداء قبل حلوله لتحقق السبب ونفس الوجوب فيما ذكران  ،ل ال غريوجوب األداء إىل حني احمل
أو دخلت الدار فأنت طالق إن الغرض من التعليق يف مثل قوله: فإن . واإلضافةتبني الفرق بني التعليق 
 عن مباشرة الشرط وعدم نزول اجلزاء. عأنت حر ملا كان االمتنا 

ا حصول الرب وعدم احلنث ال جيوز أن يكون املعلق مفضي  اليمني ابهلل تعاىل كما أن الغرض من 
 ا.ألنه يؤدي إىل خالف موضوع التعليق فال يكون سبب   ؛إىل احلكم قبل وجود الشرط

ا أو أنت حر يوم اجلمعة ملا كان ثبوت احلكم يف مثل قوله: أنت طالق غد  اإلضافة واملقصود من 
ابنعقاد السبب بل حيققه، فلذلك اإلضافة نع ال ينايف يف ذلك الوقت وذكره لتعني زمان الوقوع ال للم

أن أتصدق  فعلت كذا فعليّ إن ا فعجله جيوز، ولو قال أن أتصدق بدرهم غد  علّي قال: هلل  إذاقلنا 
 بدرهم فأداه قبل الفعل احمللوف عليه ال جيوز لتحقق السبب يف الفعل األول وعدمه يف الثاين. 

ولو كان  ،مع أن التدبري تعليق العتق ابملوت ،راز متليك املدبَ وال يلزم على ما ذكران عدم جو 
ألان نقول املانع من  ؛ا للسبب من االنعقاد جلاز متليكه كما يف التعليق بغريه من الشروطالتعليق مانع  

 ألنه ميني واليمني مانعة واملنع هو املقصود. فأما هذا ،السببية يف سائر التعليقات قائم قبل وجود الشرط
 ألن اجلزاء متعلق مبا هو كائن ال ؛التعليق فليس للمنع بل املقصود منه ثبوت احلكم. وحكمه التنجيز
 حمالة إال أن احلكم أتخر حلق املويل فال مينع السبب من االنعقاد.
إىل وألن األصل هو أتخري السببية  ،وأخذ حكم اخلالفة لتضمنه معىن الوصية على ما عرف

ألن زمان وجود الشرط زمان بطالن األهلية ابلكلية  ؛أنه ال ميكن ههناإال  ،بينا زمان وجود الشرط كما
 (2)ليه أشري يف اهلداية. إا يف احلال أوىل و فكان جعله سبب  

                                      
 .ط( سقط ما بني الشرطني) يف نسخة( 1) 
 312 ص 2جد. ط،  املبتدياهلداية شرح بداية  املرغياين( 2) 
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ألن حق هللا تعاىل يف املايل فعل األداء، واملال آلته، وإمنا يقصد ؛ )وفرقه بني املايل والبدين ساقط
 عني املال يف حقوق العباد.(

وجوب فإن  ،ساقط أي ساقط اعتباره ،(1) أي فرق الشافعي بني املايل والبدين (وفرقه)قوله: 
صام يف رمضان  إذافإن املسافر  ا،أيض  األداء بعد متام السبب قد ينفصل عن نفس الوجوب يف البدين 

 لسبب.ابإلمجاع حلصول أصل الوجوب اباإلقامة أتخر وجوب األداء إىل ما بعد وإن جاز ابالتفاق 
منا إوهذا ألن الواجب هلل تعاىل على العبد هو الفعل يف مجيع احلقوق حلصول االبتالء به، و 

وكما أن األداء يف البدين املعلق ابلشرط ال جيوز قبل  ،هبما الواجب يتأدىاملال ومنافع البدن آلتان 
 خبالف حقوق العباد. ،وجود الشرط لعدم متام السبب فكذلك يف املايل

 ،ما ينتفع به العبد أو يندفع به اخلسران حصول ألن املقصود ؛واجب للعبد مال ال فعلفإان ال
. ويؤخذ من الرتكة بدون االستيفاء ِت وأخذه حقه جبنس ظفر إذاوهلذا  (2)الفعل. وذلك ابملال دون 

بطريق الفعل وجوب  (3)املشرتك األجري ويف  ،جيب الفعل بطريق التبعوإمنا ن ُعدم الفعل، إالوصية و 
 .ا مثال  و مقصور  ا أوهو صريورة الثوب خميط   ،ابلفعل التبع، واملستحق هو ما حيصل

 يباشره فعل العبادة إمنا بعبادة ليست املال ونفس العبادة بطريق فواجبة تعاىل هللا حقوق فأما
ن من غري إبذنه، فكان املال آلة لألداء مثل البد تعاىل هللا مرضاة البتغاء النفس هوى خبالف العبد

 لفوات املقصود وهو الفعل. فرق، وهلذا ال يؤخذ الواجب املايل من الرتكة بال وصية  
ألان نقول املقصود وهو حصول  ؛ابلنائب كالصالة الفعل هو املقصود مل يتأدّ لو كان وال يقال 

قصود فاكتفى به عند حصول امل (4) فعل فيهواإلانبة املشقة بقطع طائفة من املال حتصيل ابلنائب 
، بفعلهيتأد ال حيصل ابلنائب فلم  النفس ابلقيام للخدمةتعاب إألن املقصود وهو خبالف الصالة. 

                                      
لكفارة املالية يف احلنث دون الصوم؛ ألن العبادة حق ( خالصة هذه املسألة يرى احلنفية أنه ال فرق بني املايل والبدين يف تقدمي ا1)

كما حيصل   منه ولو ابلنيابةهلل تعاىل تؤدى على وجه االختياري بدون إجبار وال والية، ويتحقق االبتالء ابملايل بقطع شيء 
 االبتالء ابلبدين إبتعاب النفس، واعرتض عليهم الشافعية. 

ادات اسم لنوع ابتالء اآلدمي بفعله تعظيما  هلل تعاىل خمتارا  لطاعته على خالف هوى نفسه العب" ( قال اإلمام أبو زيد الدبوسي:2)
 ". ألنه جيازى على وفاق فعله ؛ال على سبيل اجلبل واإلكراه

 .٤2٤ ص، ،1: طاألدلة، تقومي لدبوس ا انظر:
 .م( كلمة املشرتك ساقط) يف نسخة( 3) 
 .يف نسخة )م( منه بدل فيه( ٤) 

= 
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ألنه تعاىل أابح نكاح األمة حال عدم الطول  ؛وعلى هذا األصل جوزان نكاح األمة حال طول احلرة
 ژ ڑ ڑ ک ک ڈ ژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ :بقوله جل ذكره

ابلتعليق ابلشرط ال يوجب نفي احلكم قبل  ه بل مل يذكرهومل حيرم حال وجود (1) چ کگ ک
احلكم ن أخالف  قيل الن إفا قبل وجود الشرط ابآلايت املوجبة للحل وجوده، فيجعل احلكم اثبت  

 املتعلق ابلشرط يثبت عند وجود الشرط.
 الذ إ ؛فكيف يتصور ثبوته عند وجود الشرط ،ا ههنا قبل وجود الشرطبت  كان احلكم اث  وإذا

س بثابت قبل يحل الوطء ل :قلنا ،ا ابلشرط منتظرا يف احلال ومعلق  جيوز أن يكون احلكم الواحد اثبت  
الشرط الزائد ومتعلق به وهبذا الشرط يف هذه  اولكنه متعلق ابلنكاح ابآلايت اليت ليس فيها هذ ،النكاح
ألنه جيوز أن يكون  ؛علق فالفأما فيما هو مت ،دعى من التضاد فيما هو موجوداحيقق ما منا إو  ،اآلية
جاء  إذاا بشرط آخر قبله أو بعده أال ترى أن من قال لعبده: ا بشرط وذلك احلكم متعلق  متعلق   احلكم

يوم  جميءكان ن  إو ، اجاء يوم اجلمعة فأنت حر كان الثاين صحيح   إذايوم اخلميس فأنت حر مث قال 
م اخلميس أعاده إىل ملكه فجاء يوم اجلمعة يو  اجلمعة بعد يوم اخلميس حىت لو أخرجه عن ملكه فجاء

 عتق ابعتبار التعليق الثاين. 
وهو بعض  ،قيل مع هذا ال جيوز أن يكون الشيء الواحد كمال الشرط إلثبات حكمن إف

سائر  يف - الشرطوما قلتم يؤدي إىل هذا فإن عقد النكاح كمال  ،ايض  أالشرط إلثبات ذلك احلكم 
 ،(2)-عند وجود هذا الشرط  ن احلكم يثبت ابتداء  ذا قلتم أبإآلية يف هذه ااآلايت وهو بعض الشرط 

 ،أال ترى أنه لو قال لعبده أنت حر إن أكلت ،فأما بنصني فهو جائز منا جيوز هذا بنص واحد  إ :قلنا
ويكون األكل كمال الشرط ابلتعليق  ،صح كل واحد منهما ،ن أكلت وشربتإمث قال له أنت حر 

يعتق نه أمث اشرتاه فشرب  ، ملكهريحىت لو ابعه فأكل يف غ ،لشرط يف التعليق الثايناألول وبعض ا
 لتمام الشرط يف التعليق الثاين وهو ملكه. 

فائدته كراهة نكاح  :كان جيوز بدونه. قلنا  إذافان قيل أي فائدة يف تعليق اجلواز هبذا الشرط 
حال الطول لكن املستحب ملن قدر على تزوج  جاز عندانن إو نكاح األمة ن إفول احلرة األمة حال طَ 

 چ :اىلهو شرط خرج على وفاق العادة، كقوله تع ذا تزوجها، أوإويكره له ذلك  ،يتزوج األمة أالاحلرة 

                                      
 25ة النساء جزء من آية:سور ( 1) 
 بني الشرطتني ساقط يف نسخة )م(  ما( 2) 

= 
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وقوله  (2)چىب  حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب چ :تعاىل وقوله ،اآلية (1) چڃ ڃ چچ  ڃ ڃ
 العادة إال عند وذلك ألن الرجل ال يتزوج ابألمة يف (3)چ ڳ ڳ ڳ ڳ چ :تعاىل

الكالم وفاق العادة. كذا يف الطريقة هذا  ويستنكف من ذلك، فأخرج هللا تعاىل ،العجز من نكاح احلرة
 (4)مام فخر الدين الربغري. لإل

   
 ااملطلق على املقيد مطلق  محل  

حادثتني،   يفكاانن  إو املقيد  تعاىل: إن املطلق حممول علىرمحه هللا  ومن هذه اجلملة، ما قال الشافعي)
زايدة وصف جيري جمرى الشرط، فيوجب بطالن احلكم ميان اإلوسائر الكفارات؛ ألن قيد  ،مثل كفارة القتل

 .(واحد عند عدمه يف املنصوص عليه، ويف نظريه من الكفارات؛ ألهنا جنس
أي  ،(5) أي من الوجوه الفاسدة ما قال الشافعي: أن املطلق حممول على املقيد ،ومنها :قوله

 منه ما هو املراد من املقيد. حمكوم أن املراد
                                      

  .33ية: اآلسورة النور جزء من ( 1) 
 .101 ية:اآلسورة النساء جزء من ( 2) 
 .23 ية:اآلسورة النساء جزء من ( 3) 
 ، وإن كان تصحف من البزدوي ال يستبعد، وهللا أعلم.مل أجده يف املراجع اليت اطلعت عليها( ٤) 
( قال السغناقي يف شرح الوايف: "معىن محل املطلق على املقيد هو: ترك دليل املطلِق والعمُل بدليل املقيد، واملطلق هو املتعرض 5)

للذات دون الصفات، واملطلق هو اللفظ الدال على احلقيقة من حيث إهنا هي من غري أن يكون فيه داللة على شيء من 
. كذا عرفه الرازي " يف احملصول " واتبعه البيضاوي يف "املنهاج"، وعرفه قيود تلك احلقيقة سلب ا كان ذل ك القيد أو إجيااب 

األمسندي أبنه: اللفظ املتناول لفرد غري معني غري متعرض لصفة من الصفات، وعرفه اآلمدي وابن احلاجب أبنه اللفظ الدال 
سياق اإلثبات وقال الزركشي: "ومبثل املطلق عرف ابن احلاجب  على مدلول شائع يف جنسه، وعرفه اآلمدي أيض ا أبنه النكرة يف

النكرة" وعلى هذا القول فإن من العلماء من فرق بني املطلق والنكرة، فقالوا: املطلق هو اللفظ الدال على احلقيقة من حيث 
مع وحدة غري معينة هو  هي من غري اعتبار عارض من عوارضها، كقولنا: الرجل خري من املرأة، والدال على تلك احلقيقة

، ومن العلماء من أشركهما يف املعىن وجعلهما من قبيل واحد، قال الزركشي: "والتحقيق أن املطلق  النكرة، مثل رأيت رجال 
: أن ال يقع يف اإلنشاء، فهذا يدل على نفس احلقيقة من غري تعرض ألمر زائد، وهو معىن قوهلم: املطلق هو ؛ أحدمهاقسمان

من  جزء: ابلقرة َّخئ حئ جئ يي ىي ني ُّ   ات دون الصفات ال ابلنفي وال ابإلثبات كقوله تعاىلاملتعرض للذ
  67:آية

واحد منهم من ذلك اجلنس غري معلوم التعني عند السامع، وجعل  إلثبات، فهو يت رجال  أأن يقع يف األخبار، مثل: ر والثاين:  
  . للمطلق ابعتبار اشتماله على قيد الوحدة"مقابال  

= 
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وكل أمر ال يكون املفهوم منه عني املفهوم  ،واعلم أن كل شيء من احملداثت له ماهية وحقيقة
إنسان ليس نه إمن حيث نسان اإلن ، ألا هلا أو مقاران  ا هلا، سواء كان الزم  من تلك املاهية كان مغاير  

كنا نعلم أن املفهوم من ن  إو ، نساان  إأو ال واحد فهما قيدان مغايران لكونه فأما أنه واحد  ،نسانال اإلإ
 ال ينفك عنهما. نساان  إكونه 

أن يكون فيه داللة على شيء من قيود  غريهي من هنا إفاللفظ الدال على احلقيقة من حيث 
 والدال عليها مع قيد هو املقيد.، هو املطلقو تلك احلقيقة 
معىن قول املشايخ املطلق هو املتعرض للذات دون الصفات ال هو و  (1) احملصولذكر يف ا كذ

فإهنا اسم يدل على البنية اململوكة من غري تعرض لكوهنا مسلمة أو غري  ،كرقبة  ،ابلنفي وال ابإلثبات
ڦ ڄ  چ : ما ابإلثبات كقوله تعاىلإقيد ما دل على مدلول املطلق مع صفة زائدة ، واملمسلمة

 .(3) چ پ ڀ ڀڀ پ چ :اىلي كقوله تعأو ابلنف (2) چ ڄ
العام هو اللفظ الدال على احلقيقة ن إف ،ومبا ذكران ظهر الفرق بني العام واخلاص وبني املطلق

واملطلق ليس مبتعرض ملا سوى  ،ال عليها مع التعرض للوحدةالدّ  واخلاص هو، مع التعرض للكثرة املبهمة
 احلقيقة.
رة واملعرفة والعام وغريها أبن اللفظ الدال على املاهية من وفرق بعضهم بني املطلق وبني النك 

ومع التعرض لكثرة متعينة ألفاظ األعداد، ولكثرة غري متعينة هو العام،  ،ما هو املطلق غري تعرض لقيد  
 .ولوحدة متعينة املعرفة، ولوحدة غري متعينة النكرة

متثيل مجيع العلماء املطلق ذ إ ؛ينيصطالح األصولا نه ال فرق بني النكرة واملطلق يفأ واألظهر
 ابلنكرة يف كتبهم تشعر بعدم الفرق بينهما، مث ورود املطلق واملقيد على وجوه: 

                                      
 السبكي، ، ابن260، ص 1ط، النظر،بذل  ،162ص2ج، 1، طإلحكاما ، اآلمدي1٤1ص2 ج ،2ط:  احملصول : الرازيانظر
 ٤15-٤1٤ص3ج البحر احمليط، الزركشي 39، ص 1الفصول، طتنقيح  شرحالقرايف  92-91ص2د. ط، ج هباجإلا

كشف ، البخاري، 392ص3ج، 2ط:  الكوكب املنري حشر ابن النجار  ،155ص2د. ط، جالعضد على ابن احلاجب 
شرح ، 368ص1،ج1ط، التبيني  إلتقاينا ،607ص 2، د،ط، جالسغناقي، الوايف، 287-286ص2، د:ط، جاإلسرار

 .338د. ط، ص النسفي على املنتخب،
 

 .1٤٤-1٤2ص3، ج3 :الرزي، طحملمد بن عمر بن احلسني ( 1) 
 .92ية: اآلسورة النساء جزء من ( 2) 
 .٤6 ية:آلاسورة هود جزء من ( 3) 
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أدوا عن  :مثل قوله عليه الصالة والسالم، من السبب والشرط ن وردا يف غري احلكمإإما  -1
))ال نكاح إال  :يه السالمومثل قوله عل، أدوا عن كل حر وعبد من املسلمني كذا ،كل حر وعبد كذا

 .(1)بشهود، ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل((
أعتق  :مث قيل ،أعتق رقبة :كما لو قيل يف الظهار  ،إثبات ويف حكم واحد يف حادثة واحدة -2

 .ا كافراا ال تعتق مدبر  ال تعتق مدبر   :ا كما لو قيلرقبة مسلمة، أو نفي  
 وإطالقوم الظهار أبن يكون قبل التماس ييد صيف حكمني يف حادثة واحدة مثل تق أو -3

 .عن ذلكطعامه إ
يف كفارة وإطالق اإلطعام ابلتتابع يف كفارة القتل  يف حكمني يف حادثتني كتقييد الصيام -٤
  .الظهار

يف ميان ابإلحكمني يف حادثتني كإطالق الرقبة يف كفاريت الظهار واليمني، وتقييدها  يف -5
 .(2) أقسامكاان يف حادثتني فهذه ستة ن  إو ري بقوله وإليه أش ،كفارة القتل

                                      
 .1٤2ص 18ج ،2ابب العني يف ذكر من امسه عمران، ط الكبريعجم يف املالطرباين أخرجه ( 1) 
على أقسام منهم الزركش قسمها أربع حاالت، وأوصلها السبكي إىل سبع، والبخاري فسم األصوليني ورود املطلق على املقيد ( 2) 

 هي:  بستة أقسامجعلها 
، حيمل املطلق على املقيد عند الشافعية، ا يف سبب حكم يف حادثة أو شرطه مثل نصي صدقة الفطرالقسم األول: أن يكون ورودمه

 وأما احلنفية ال حيمل، بل جيري املطلق على إطالقه، واملقيد على قيده.
، ،يكون ورودومها يف حكم واحد ويف حادثة واحدة الثاين: أنالقسم  يف هذه احلالة  تتابع. ومن غري بتتابع،كصيام كفارة اليمني   ثباات 

هذه الصورة حيمل ملطلق على املقيد  يحيمل املطلق على املقيد إمجاع ا لعدم إمكان اجلمع بني الدليلني. قال ابن برهان: "فف
إمجاع ا؛ ألن السبب واحد واحلكم واحد والصورة واحدة" ونقل اإلمجاع أيض ا إمام احلرمني، وسيف الدين اآلمدي، والتاج 

وعالء الدين البخاري، وبدر الدين الزركشي، وصدر الشريعة احملبويب.. وغريهم، ولكن السغناقي صاحب كتاب السبكي، 
الوايف نسب إىل احلنفية عدم محل املطلق على املقيد يف مجيع األقسام واألنواع، ومنها هذا النوع أو الصورة. واحملققون منهم 

 وافقوا اجلمهور بل نقلوا اإلمجاع يف ذلك. 
  .ا(ا كافر  ا( و )ال تعتق مدبر  كقوله )ال تعتق مدبر    نفي ا،أن يكون ورودومها يف حكم واحد ويف حادثة واحدة  :لقسم الثالثا

عن  إطعامه وإطالق املسيس،كتقييد صوم الظهار أبن يكون قبل   واحدة،القسم الرابع: أن يكون ورودمها يف حكمني يف حادثة 
  .ذلك

 .اإلطعام يف كفارة الظهار وإطالق القتل،كتقييد الصيام ابلتتابع يف كفارة   حادثتني،رودمها يف حكمني يف القسم اخلامس: أن يكون و 
ميان يف كفارة كإطالق الرقبة يف كفارة الظهار واليمني وتقييدها ابإل  حادثتني،القسم السادس: أن يكون ورودومها يف حكم واحد ويف 

 د الشافعية مبوجب اللغة.ال حيمل عند احلنفية، وحيمل عن القتل.
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واتفق األصوليون على أنه ال محل يف القسم الثالث والرابع واخلامس لعدم املنافاة يف اجلمع 
صحاب الشافعي على أبينهما. وذكر بعض أصحاب الشافعي احلمل يف القسم الرابع، واتفق أصحابنا و 

القسم أشار الشيخ بقوله أن هذا  ىل االحرتاز عنإو  ،م الثاينوجوب محل املطلق على املقيد يف القس
 يكوان حكمني.

صحاب الشافعي احلمل واجب أواختلفوا يف القسم األول واألخري، فعند بعض أصحابنا ومجيع 
 .يف القسم األول من غري حاجة إىل قياس وحنوه. وعند عامة أصحابنا ال محل فيه

ب احلمل. لكنهم ه. وعند أصحاب الشافعي جييه ال محل فنا يف القسم األخري أنواتفق أصحاب
وجعلوه  ،اختلفوا فقال بعضهم حبمل املطلق فيه على املقيد مبوجب اللغة من غري نظر إىل قياس ودليل

ڭ ڭ  ڭ چ :من ابب احملذوف الذي سبق إىل الفهم معناه كقوله تعاىل

 .(1) چ ۆ ۇ ۇ ۆ
قيد بقياس مستجمع لشرائطه وهو الصحيح عندهم. وقال أهل التحقيق منهم إنه حيمل على امل

إلطالق يف السبب والشرط أو يف احلكم أبن ااستدل من أوجب احلمل يف حادثة واحدة سواء كان القيد و 
 ال والشيء الواحد ،مل يكوان يف حكمني إذايف شيء واحد طالق واإلاحلادثة إذا كانت واحدة كان القيد 

  وتبين اآلخر عليه.من جعل أحدمها أصال   للتنايف فال بدا ا ومقيد  أن يكون مطلق   جيوز
واملطلق ساكت عن القيد ال يدل عليه وال ينفيه، واملقيد انطق به يوجب اجلواز عند وجوده  

جممل، واملقيد   ويبىن املطلق عليه، وألن املطلق حمتمل أوفكان أوىل أبن جيعل أصال   ،وبنفيه عند عدمه
ا. هبما مقيد  ا فيثبت احلكم  له على ما هو املختار ال نسخ  وجيعل املقيد بياان   ،مفسر فيحمل احملتمل عليه

أن املفهوم حجة، وألن املطلق لو مل حيمل على املقيد مل يكن يف املقيد ىل إجع وحاصل هذا الدليل ير 

                                      
وذكر بعض أصحاب الشافعي ، واتفق األصوليون على أنه ال محل يف القسم الثالث والرابع واخلامس لعدم املنافاة يف اجلمع بينهما

 ، وأصحاب الشافعي وبعض أصحاب احلنفية وجوب احلمل يف األول. احلمل يف القسم الرابع
 نور األنوارجيون، املال، 173، ص1ط  اخلبازي، املغين ،183صد.ط،  على املنتخبيف أصول املذهب  املذهب انظر الفرفور 

 1ط الثبوت مع فواتح الرمحوت ممسل يالسهالو ، 12ص 2ج، 1:طاحمليط، البحر  ي، الزركش٤25ص1، ج1:ط
 .286-285ص1د. ط ج الوصول إىل األصول، ابن برهان ٤33-٤32ص1ج الربهان، اجلويين، 361ص1ج

 .35 ية:اآلحزاب جزء من سورة األ( 1) 
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وروده  فبعد املقيد،قبل ورود  االعمل ابملطلق واملقيد كان جائز   ألن ؛صفة القيدلغاء إفائدة، وأدى إىل 
 لو جاز العمل ابملطلق كما جاز ابملقيد مل يكن يف املقيد فائدة.

 حادثتني من غري حاجة إىل قياس أبن أهل واســــــــــــــتدل من أوجب احلمل يف حكم واحد يف 
ڭ   ڭ چ :كقوله تعاىلر  يف موضــــــــــــــع آخ هاللغة يرتكون التقييد يف موضــــــــــــــع اكتفاء بذكر 

 : (1)الشاعرا، وكقول ه كثري  أي واحلافظاهتا والذاكرات چ ۆ ڭ ۇ ۇ ۆ
 حنــــــــــن مبــــــــــا عــــــــــنــــــــــدان وأنــــــــــت مبــــــــــا

 
 عـــــــــنـــــــــدك راض والـــــــــرأي خمـــــــــتـــــــــلـــــــــف 

أي حنن مبا عندان راضون. وهذا الكالم ساقط، ألن األصل يف كل كالم محله على ظاهره إال  
إىل املقيد من غري ضرورة ودليل مبجرد طالق اإلأن مينع عنه مانع. وإذا كان كذلك ال جيوز ترك ظاهر 

 والتشهي كما ال جيوز عكسه. الظن
وثبوت القيد يف احلافظات والذاكرات والشعر للعطف وعدم االستقالل. وأما من جوز احلمل 

 ألهنا جنس واحد فقد بىن كالمه ؛ابلقياس كما أشري إليه يف الكتاب بقوله: ويف نظريه من الكفارات
وأنه يوجب عدم احلكم  ،التعليق ابلشرط  أبن التقييد ابلوصف مبنزلةعلى أن املفهوم حجة قائال  أيض ا 

 .بينا عند عدمه كما يوجب الوجود عند الوجود على ما
ري املنصوص عليه بعلة جامعة كما فلما كان النفي حكم النص املقيد كاإلثبات يتعدى إىل نظ 

فأوجب ان مياإلوالرقبة يف كفارة القتل مقيدة بوصف ثبات اإلوكما يتعدى  ،ا عليهذا كان النفي منصوص  إ
 ،ألهنا جنس واحد ؛فيتعدى هذا احلكم إىل نظائرها من الكفارات ،هذا الوصف عدم اجلواز عند عدمه

ألن كل واحد منهما  ؛إىل نظريه وهو التيمم (2)كما تعدى حكم تقييد األيدي ابملرافق يف الوضوء 
 .طهارة

                                      
 .لقيس بن اخلطيم( 1) 
 ىئ نئ ٹ ٹ ُّ : اآلية ( قال اإلمام النووي رمحه هللا تعاىل: "هللا تعاىل أمر بغسل اليدين إىل املرفقني يف الوضوء وقال يف آخر2)

وظاهره أن املراد املوصوفة أوال  وهي املرافق، وهذ : 6املائدة َّ يب ىب نب مب زب رب يئ
 ذلك املقيد، ال سيما وهي آية واحدة.  املطلق حممول على

 .٤2-٤1ص1د.ط، ج األم، الشافعي يف 211ص2د.ط، ج اجملموعانظر:  "
ولكن احلنفية ينكرون اشرتاط التيمم إىل املرافق ابعتبار محل املطلق على املقيد، وإمنا يثبته بنص ورد فيه وهو حديث األسلع رضي  

لم علمه التيمم ضربتني؛ ضربة للوجه، وضربة لليدين إىل املرفقني(( وحديث األسلع هبذا أن النيب صلى هللا عليه وس)هللا عنه: )
قال: أراين كيف علمه رسول هللا  ،عن األسلع ،عن جده ،عن أبيه ،الربيع بن بدراللفظ مل أجده، وإمنا ذكره من خرجه عن 
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 ريلق ساكت عن القيد غألبطال ألان قد بينا أن املطابوال يقال هذا تعدية إىل ما فيه نص 
فصار احملل يف حق الوصف خاليا عن النص فيجوز تعدية حكم الوصف  متعرض له ابلنفي وال ابإلثبات

 إليه ابلقياس. 
وهلذا مل حيوز محل املقيد على املطلق، ألن املقيد انطق ويف محله على املطلق الذي هو ساكت 

 .القيد املنطوق به فال جيوزابطال ابلقياس وبدونه 
 وطعامها-يف كفارة القتل وال زايدة صوم كفارة الظهار - (1) منا مل يثبت طعام كفارة اليمنيإو 

يف صوم كفارة اليمني وطعامها بطريق احلمل مع ان الكل جنس واحد ألن التفاوت بني هذه األشياء 
 .رين وثالثة أايم وستني مسكينا وعشرة مساكني وحنوهاهاثبت ابالسم العلم وهو اسم الش

مل يثبت العدم به يف احملل  وإذاوذلك يوجب الوجود عند الوجود وال يوجب العدم عند العدم، 
 ن تعديته للمعدوم حمال.ىل غريه ألإاملنصوص ال ميكن تعديته 

وعندان ال حيمل املطلق على املقيد وإن كاان يف حادثة واحدة بعد أن يكوان حكمني، إلمكان )
 (العمل هبما.

وردا يف احلكم بدليل إنه ذكر ورودمها يف السبب بعد  إذايعين  املقيد على املطلق حيمل ال وعندان: قوله
 هذا.

ن كاان يف حادثني ال حيمل املطلق على املقيد إهنما ن كاان يف حادثة واحدة يشري إىل أ: واوقوله
 ابلطريق األوىل.

 حكمني أو بعد أن : بعد أن يكوان حكمني أي بعد أن يكون املطلق واملقيد وردا يفقولهو
حكمني يشري إىل أهنما ان كاان يف حكم واحد ال ينتفي احلمل، وقد يف يكون الثابت ابملطلق واملقيد 

كاان يف حكم واحد يف حادثتني ال جيوز هذا احلمل، فكان هذا احرتازا عن اجتماعهما   إذاعرفت أهنما 
                                      

مث أعادمها إىل األرض  ،مث أمر على حليته ،ا وجههفضرب بكفيه األرض مث نفضهما مث مسح هبم» :صلى هللا عليه وسلم التيمم
فضرب بكفيه األرض ويف لفظ آخر: )) «مث مسح ذراعيه ظاهرمها وابطنهما ،مث دلك إحدامها ابألخرى ،فمسح هبما األرض
 .((مث ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ابطنهما وظاهرمها حىت مس بيديه املرفقني ،مث رفعهما لوجهه

 ، وقال البيهقي:319ص 1، ج3ط يف السنن الكربى،  والبيهقي (682، )230ص 1ج ،1: ط السنن يف أخرجه الدارقطين 
. وأخرجه أيض ا عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه مرفوع ا وعن ابن عمر موقوف ا الربيع بن بدر ضعيف إال أنه غري منفرد به

 .107ص1، د.ط، جاملبسوط. السرخسي 113ص1، ج1، ط معاين اآلاثر الطحاوي شرح ،318ص 1ج
 .يف نسخة )م( ما بني الشرطتني ساقط ومكتوب يف اهلامش األيسر( 1) 
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ذا الكالم ال حيمل املطلق على املقيد فيكون معىن ه ،يف حكم واحد يف حادثة واحدة ال يف حادثتني
كاان يف   إذايف حادثة واحدة أيض ا  ، ال يف حكمني وال يف حكم واحد. وال حيمليف حادثتني أصال  

 حكمني.
ينبئ عن اإلطالق إلطالق أمر مقصود كالتقييد فإن اوذلك ألن  ،فأما يف حكم واحد فيحمل

العمل هبما ال إمكان فعند  ،ئ عن التضييق والتشديدتوسعة األمر وتسهيله على املخاطب كالتقييد ينب
ذ إ؛ ابلتقييد كما ال جيوز عكسه. ففي احلادثتني ميكن العمل بكل واحد منهماإبطال اإلطالق جيوز 

جيوز أن يكون التوسعة هو املقصود للشارع يف حكم حادثة، والتضيق هو املقصود يف مثل ذلك احلكم 
 رقبة يف كفاريت القتل واليمني.ال إعتاقيف حادثة أخرى كما يف 

ا له يف حكم آخر وكذا جيوز أن يكون التشديد مقصود له يف حكم حادثة والتسهيل مقصود  
إثبات  ىلإأحدمها ابآلخر وال وجه إبطال يف كفارة الظهار، فال جيوز واإلطعام يف تلك احلادثة، كالصوم 

 النص ابطل.إىل إبطال قياس املؤدي النص املطلق والإبطال الستلزامه أيض ا  القيد ابلقياس
ألن اإلطالق والتقييد ؛ ميكن اجلمع بينهما فال (1) واحدةفأما إذا كاان يف حكم واحد يف حادثة 

ا وغري مقيد به حالة واحدة مقيد   يف - واحدةمتنافيان فال يتصور أن يكون احلكم الواحد يف حادثة 
فيجب محل املطلق على املقيد ال  ملطلق ابإلمجاعفيجب احلمل ضرورة. فال جيوز محل املقيد على ا

 حمالة. 

                                      
اليمىن. ويف هذه احلالة حيمل املطلق على املقيد ابإلمجاع، لعدم شية ايف نسخة )م( ما بني الشرطني ساقط ومكتوب يف احل( 1) 

السبكي، وإمام احلرمني، وسيف الدين اآلمدي، وبدر الدين الزركشي، إمكان اجلمع بني الدليلني، وممن نقل اإلمجاع أيض ا التاج 
وعالء الدين البخاري الشارح، والنسفي وصدر الشريعة احملبويب وغريهم. ولكن بعض احلنفية ينسب إىل مذهبهم عدم محل 

 املطلق على املقيد يف مجيع الصورة، واحملققون منهم يوافقون اجلمهور يف احلمل. 
، 185، د.ط، صاملستصفى، الغزايل، ٤33ص1، ج1طالربهان ، اجلويين، 12ص5ج ،1ط: احمليط شي، البحرانظر: الزرك

، صدر  357، د،ط، صشرح املنتخب للنسفي، 200ص2ج اإلهباج، ، ابن السبكي،163ص2ج1ط إلحكام،اآلمدي ا
، الوصول إىل األصول، ابن برهان، 287ص2، د،ط، جكشف األسرار، البخاري 6٤-63ص1ط، جالتوضيح، د.الشريعة 
 .37٤ص1ج ،1 ط يني،التب، االتقاين، 62ص 2د،ط، ج ويفال، السغناقي، 287-286ص1د.ط، ج

= 
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يف على املقيد به ( 1) چ ۆئ ۆئۈئ ۇئ چ :فلذلك محلنا الصيام املطلق من التتابع يف قوله تعاىل
ألن قراءته ملا اشتهرت حىت جازت ؛ فصيام ثالثة أايم متتابعات (2) قراءة ابن مسعود رضي هللا عنه

جتمع املطلق واملقيد يف حكم واحد يف حادثة واحدة والصوم الواحد ال ا (3) الزايدة هبا على الكتاب
ولو مل  ،فوجب محل املطلق على املقيد ضرورة ،ا وغري متتابع يف حالة واحدةيتصور أن جيب متتابع  

ابلنص املقيد وثالثة مطلقة عن التتابع  ايم ثالثة متتابعات  أأن جيب عليه صوم ستة أيض ا  حيمل لزم
 حمالة. والنص فوجب احلمل الاإلمجاع وهو خالف  ،طلقابلنص امل

 ڭ ڭ ڭ ے ے ۓ ۓ ڭچ  :العمل ابإلطالق واجب قوله تعاىلأن والدليل على 

فكان يف  ،هنى عن السؤال عن املسكوت عنه والوصف يف املطلق مسكوت عنه (4)چۇ ۇ ۆ 
 نهي عنه فال جيوز.على املإقدام العمل به إمكان املقيد ليعرف حكم املطلق، مع إىل الرجوع 
كما بينا، ولئن سلم اإلطالق  لى فغري مسلم ع ،التقييد ابلوصف مبنزلة التعليق ابلشرط :أما قولهو 

بل املقيد أوجب  ،النفي عند عدم الشرط بفاملقيد ال يوجب النفي عند عدم القيد كالتعليق ال يوج
إشارة النفي عبارة وال  ال يوجباإلثبات ألن ؛ احلكم يف حمله ابتداء من غري تعرض له ابلنفي عند العدم

ألن  ؛فال يثبت ابلداللة ضد موجب النص، وال اقتضاءاإلثبات وال داللة ألن النفي ضد  وهو ظاهر،
فإنه لو صرح ابجلواز عند عدم الوصف  ،احلكم يف حمل يوصف مستغىن عن النفي عند عدم الوصف

ملقيد إلثبات القيد يف املطلق ابعتبار أن التقييد يوجب ا فكان االحتجاج ابا وال عرف  ال خيتل الكالم شرع  
 والعدم ليس بدليل. ألن املسكوت عدم ؛ا بال دليلالعدم عند العدم احتجاج  

 أما عدم جواز املطلق عند عدم الوصف، فلكونه غري مشروع على ما كان قبل ورود املقيد ال
 رحتري جيز مل كما، و كفارة  تشرع مل ألهنا ؛كفارة القتلز يف  جتألن املقيد نفاه، فإن الرقبة الكافرة إمنا مل 

 فال اشرع   إال تعرف ال وقدرها نفسها يف الكفارة إذ ؛جوازه نفي املقيد ألن ال الشاة وذبح النصف
 .التقومي يف كذا  كفارة  النعدام الشرع إىل حيتاج

                                      
 .89ية: اآلسورة املائدة جزء من ( 1) 
 .ه33ت سنة  ،صحايب مشهور ،عبد هللا بن مسعود بن غافل اهلذيل أبو عبد الرمحن( 2) 
 .11ص1، ج1ط: شرح التلويح على التوضيح التفتازاين انظر( 3) 
 .101 ية:اآلسورة املائدة جزء من ( ٤) 
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ا انسي  ا ا، أو هنار   عامد  يال  منها يف خالل الصوم ل )قال أبو حنيفة رمحه هللا: فيمن قرب اليت ظاهر   
عن املسيس من ضرورة التقدمي اإلخالء ألن  مل يستأنفاإلطعام يستأنف، ولو قرهبا يف خالل أنه 

 والصيام.(اإلعتاق على املسيس، وذلك منصوص عليه يف 
واملقيد على تقييده يف حادثة واحدة بعد أن إطالقه  لبقاء املطلق على مث بني الشيخ مثاال   
، اعامد   ليال   يف حكمني فقال: قال أبو حنيفة وحممد فيمن قرب اليت ظاهر منها يف خالل الصوم يكوان

 (1)أي للصوم إنه يستأنف الصوم. اانسي   اهنار   وأ
، ألن التقدم على املسيس شرط يف الصوم بقوله (2)ال يستأنف :وقال أبو يوسف والشافعي

عليه دمي الكل عليه، ولكنه لو أِت ما بقي تق وقد فاته (3) چ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڱ ڱ چ :تعاىل
اإلمتام من الصيام وقع البعض قبل املسيس والبعض بعده، ولو استأنف وقع الكل بعد املسيس فكان 

عن املسيس شرط الصوم اإلخالء قد ثبت مبقتضى النص أن إنه لكونه أقرب إىل االمتثال هلما،  ؛أوىل
 ال يتصور التقدم بدونه.إذ من ضرورة التقدم اإلخالء  ألن ؛كما ثبت بصرحيه أن التقدم عليه شرط

ا فصار كأنه قال فصيام شهرين متتابعني قبل املسيس خالي  -والثابت بضرورة النص كاملنصوص 
فكان الواجب عليه شيئني عجز عن أحدمها وهو التقدم على املسيس وقدر على اآلخر وهو  (4)-عنه

 ؛ايه وذلك ابالستئناف، ولو مل يستأنف لفاته األمران مجيع  عنه، فيجب عليه حفظ ما قدر علاإلخالء 
 ألن املأمور به تقدمي الكل ال تقدمي البعض. ؛. فال اعتبار لتقدمي البعض على املسيسواإلخالءالتقدم 

والقبلية سقط اعتبارها يف هذه املسألة  ،ا الشرتاط القبليةاخللو عن املسيس ثبت ضمن   :قيلفإن  
بل  ،احلكم ال يتبدل مبعصية العبدفإن مل يسقط اعتبارها يف هذه املسألة  :ا، قلنافسقط ما يف ضمنه

ؤخذ املرأة تكما ال  إقامتهالكفارة بعدما جامعها مشروطة بشروطها إال أنه ال يؤخذ بفعل عجز عن 
خلطاب مع قيام ااإلقامة ابلتتابع أايم احليض يف صوم شهرين متتابعني ال لسقوط التتابع بل لعجزها عن 

 التتابع بسائر الوجوه اليت يقدر عليها.إقامة به حىت لزمها 

                                      
 .551ص5، ج1، طية شرح اهلدايةالبنادر الدين العيىن، ب ( (1
 558 ،5ج1ط، البناية شرح اهلداية: ، بدر الدين العيين٤53ص10، ج1، طاحلاوي الكبري ( املاوردي،(2
 .٤ ية:اآلسورة اجملادلة من جزء ( 3) 
 ، والنسخة األخرية.يف نسخة )م( ونسخة )أ( ساقط بني الشرطني ساقط ما( ٤) 
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ا بقي ما يف ضمنه من اخللو، والسقوط كان ابلعجز فسقط ما عجز وملا كان شرط القبلية قائم  
 كذا يف األسرار.  ،شرط التتابعإقامة كاملرأة يف   ،عنه دون ما قدر عليه

 ألن العمد والنسيان يف الليل سواء، وقد نص عليه (اا انسي  هنار  ) :ليس بقيد كقوله (ا عامد  ليال  )قوله: 
احرتاز عن  (اا انسي  أو هنار  ) :وقوله ،اا أو عامد  لو جامعها يف الليل انسي  و  :فقيل ،الطحاوي شرحيف 

ا فسد صومه وانقطع التتابع فيجب عليه االستئناف ابالتفاق، ذا جامعها ابلنهار عامد  إفإنه العمد، 
منا يثبت إعن املسيس اإلخالء وألن  ،مل يستأنف ابالتفاقاإلطعام ولو قرهبا يف خالل  ،تابعالنقطاع الت

  :والصيام بقوله جل ذكرهاإلعتاق ووجوب التقدم وذلك أي املتقدم منصوص عليه يف  ،ا ضرورةشرط  
حيث مل يذكر فيه اإلطعام دون  چ ڱ ں ں ڻ ڻ ڱ ڱ چ ،چ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑکچ
 له على الصيام أو ومل جيز اشرتاط التقدم فيه محال   (1)چ ہ ۀ ہ ہ ۀڻ  چ :قوله تعاىلإال 

نص آلخر بل جيري كل إبطال إطالق فال يلزم من تقييد نص أحدمها  ،ألن احلكمني خمتلفاناإلعتاق؛ 
عنه فال يلزم اإلخالء وملا مل يشرتط التقدم على املسيس فيه بوجه وملا مل يشرتط  ،واحد منهما على سننه

 ناف. االستئ
قيل قد ذكر يف ظهار املبسوط وغريه، أن كفارة املظاهر لو كانت ابإلطعام ليس له أن جيامعها قبل فإن 

مل يشرتط ذلك ملعىن يف  :قلنا ،التكفري، وذلك يدل على اشرتاط التقدمي فيه وال وجه له سوى احلمل
فلو  ،ليهإفتنتقل الكفارة طعام اإلأو الصيام قبل اإلعتاق بل ملعىن وهو احتمال أن يقدر على اإلطعام 

 وطئها لوقع التكفري ابإلعتاق أو الصيام بعد التماس ذلك حرام.
والقيد يف السبب جيري كل واحد منهما على سننه، كما قلنا يف اإلطالق )وكذلك إذا دخل 

لنص صدقة الفطر: أنه جيب أداؤها عن العبد الكافر ابلنص املطلق ابسم العبد، وعن العبد املسلم اب
 (ألنه ال مزامحة يف األسباب، فوجب اجلمع. ؛إلسالماملقيد اب

واملقيد يف احلكم اإلطالق أي ومثل دخول  ،والقيد يف السبباإلطالق ذا دخل إوكذلك 
دخوهلما يف السبب يف أن جيري كل واحد منهما على سننه، ال حيمل املطلق منهما على املقيد كما 

وهو قوله عليه  ،ابلنص املطلق ،أي بسببه ،عن العبد الكافرؤها أداقلنا يف صدقة الفطر أنه جيب 
 .كذا  ((أدوا عن كل عبد وحر)) :السالم

                                      
 . ٤ ية:اآلسورة اجملادلة جزء من ( 1) 
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أدوا عن كل )) :وهو قوله عليه السالم ،إلسالمأي بسببه ابلنص املقيد اب ،وعن العبد املسلم
أي مدافعة يف  ،ألنه ال مزامحة ؛كذا. ال حيمل املطلق منهما على املقيد((  حر وعبد من املسلمني

فوجب اجلمع  ،ا كامللك واملوتا وحس  متعددة شرع   جيوز أن يكون لشيء واحد أسباب  إذ األسباب 
 ب اجلمع يف حكمني يف حادثة واحدةكما وج  ،بني النصني والعمل بكل واحد منهما من غري محل

 ويف حكم واحد يف حادثتني.
 ،فإن حكمه يفهم من املطلق ،على إلغاء املقيدمل حيمل املطلق على املقيد ههنا أدى  إذا :فإن قيل

كان كذلك مل   وإذا .اسم العبد كما يستفاد حكم العبد الكافر إطالقستفاد من فإن حكم العبد املسلم يُ 
 .يبق يف حكم املقيد فائدة

مطلق وبعد وروده يعمل به من إنه ورود املقيد يعمل به من حيث  :قيلفإن  ،ليس كذلك :قلنا
شرعه هلم وإن مفهومه أوىل ابلسببية أن  على د وفيه فائدة، وهي أن يكون النص املقيد دليال  مقيإنه حيث 

 ا.ا مث ابلنص املقيد قصد  ا ابلنص املطلق ضمن  الشارع حيث جعله سبب  
ا ابحلمل على أنه لو مل ا واحد  فإذا أمكن العمل هبما واحتمال الفائدة قائم ال جيعل النصان نص  

وجيعل  ،اجلمعإمكان لطلب فائدة املقيد عند اإلطالق صفة إبطال ديدة ال جيوز يكن فيه فائدة ج
ا وليس مستبعد   ،اسببية مفهوم املطلق اثبتة ابلنص املطلق وسببية مفهوم املقيد اثبتة ابملقيد واملطلق مجيع  

 . شيء بنصني وبنصوص كالصالة والزكاة وحنومهاإثبات  يف الشرح
تقييد يف الشرط يف نصي شهود النكاح كما قلنا ال حيمل املطلق والاإلطالق دخل إذا وكذا 
 ؛العمل هبما نإلمكا ،حىت انعقاد النكاح بشهادة فاسقني كما ينعقد بشهادة عدلنيأيض ا  على املقيد

 ،ا على معني أنه ينعقد أبيهما وجد وال ينعقد عند عدمهماجيوز أن يكون كل واحد منهما شرط  إذ 
االستحباب والفضل حىت كان استحضار عدلني للنكاح أوىل من استحضار  ويكون فائدة املقيد

 فاسقني.
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ڈ چوأما اشرتاط العدالة يف عامة الشهادات فليس بطريق محل املطلق وهو قوله تعاىل: 

ڈ ڈ ژ چعلى املقيد وهو قوله تعاىل:  (1) چ ى ى ائائچ چڑ ژ ژ

 .(3)چٿ ٿ ٿ ٹ ٿ چوجل: بل بوجوب التوقف يف خرب الفاسق الثابت بقوله عز (2)چ ژ
مثل قوله  ،، ليس بطريق محل النص املطلق عن السومكواتوم يف ُنصب الز وكذا اشرتاط السَ 

اإلبل ))يف مخس من  :على املقيد به وهو قوله عليه السالم (4)شاة((اإلبل ))يف مخس من  :عليه السالم
))ليس يف العوامل  :عليه السالم بل نص بنفي الزكاة عن غري السائمة وهو قوله شاة(( (5)السائمة

 .(6) واحلوامل وال يف البقر املثرية صدقة((
النص املطلق عن التبليغ وهو حبمل وكذا اشرتاط تبليغ هدي املتعة والقران إىل احلرم مل يثبت  
وهو قوله عز وجل يف  ،على املقيد به (7) چۈ ۈ ۇ ۇ ۆ ۆ ۓ ڭ ڭ ڭڭچ  :قوله تعاىل
  .(9) چچ  چ ڃ ڃ چچ  :بل بعبارة قوله تعاىل(8) چۆئ ۆئ ۈئ چ  : جزاء الصيد

سوى إليه هدى وينقل إىل مكان وال مكان وجب النقل واالهتداء وإبشارة اسم اهلدي فإنه اسم ملا يُ 
 احلرم.

                                      
 .282 ية:اآلسورة البقرة جزء من ( 1) 
 2سورة الطالق جزء من آية:( 2) 
  6سورة احلجرات جزء من آية:( 3) 
 (.1568) رقم16ص 3ج، 1ط السائمة،ابب يف زكاة  كتاب الزكاة  السنن يف داود أخرجه أيب( ٤) 
( اإلبل السائمة هي اليت ترعى وأتكل من العشب والشجر يف احلول كله أو أكثره، واختلف فيها الفقهاء؛ احلنفية والشافعية  (5

واحلنابلة، يرون وجوب الزكاة فيها وإن كانت معلوفة مل جتب الزكاة فيها، إال أن املالكية قالوا: جتب الزكاة يف األنعام مطلق ا أي 
ط، ، د.فتح القديرابن اهلمام ،101ص1ط، ج، د.هلداية يف شرح بداية املبتديا ،املرغيناينئمة أو غري سائمة. كانت سا

 .٤30ص 2ط، ج، د.غيناملاملقدسي،  ، ابن قدامة355ص5، د.ط، جموع شرح املهذب، النووي، اجمل197ص2ج
 َأِجدُه َهَكَذا فََأما "ملاحلافظ ابن حجر:  . قال103ص  2صدقة، د،ط جليس يف العوامل  اببالسنن  ( أخرجه الدارقطين يف6) 

ا الَطرَبَاينّ عبد الَرزَاق خُمَْتصر   وأخرجه ،أخرجه أَبُو َداُود ،َولَْيَس يِف العوامل َشْيء يّ  لَوأما العوامل َفِفي َحِديث عَ  ،احْلََواِمل فَلم أره
 "َويِف ِإْسَناده سرار بن ُمصعب وُهَو َضِعيف ،لَْيَس يِف العوامل َصَدَقة :َعبَاس َمْرُفوعاالَطرَبَاينّ من َحِديث اْبن و قطين ر وللدا ،اَمْرُفوع  
 . 256و 521 ص1د. ط، ج الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية العسقالين ابن حجر ،اهـ

 . 196 ية:اآلسورة البقرة جزء من ( 7) 
  .95 ية:اآلسورة املائدة جزء من ( 8) 
  . 33ية: اآلجزء من سورة احلج ( 9) 

= 
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 احلكم الواحدفصار  عدمه، يوجب النفي عندابلشرط ال إن التعليق  سبق،وهو نظري ما ) 
، معلق ابلشرط قبل وجوده حكم فهو ا، فأماوجود  ليق يتنافيان ؛ ألن اإلرسال والتعا ومرسال  معلق  

والعدم األصلي ، قبله أي حمتمل للوجود، من الشرط أو مرسل، أي معدوم يتعلق وجوده ابلشرط
 (حمتمال  للوجود بطريقني. كان

أدرج الشيخ هذا الكالم جواب سؤال يرد على مسألة التعليق  (وهو نظري ما سبق): قوله 
فإن  ،ا قبل وجودهوهو أن يقال ملا علق احلكم ابلشرط ال يتصور أن جيعل اثبت   ،مل يذكره هناكابلشرط و 

ألن  ؛ا قبل وجود الشرطول ال ميكن أن جيعل ذلك احلل بعينه اثبت  حل األمة ملا علق بشرط عدم الطَ 
 :ا يف املكان فقالع  بل إذا علق ال يبقى موضو  ،ا كالقيدا أو معلق  يكون منجز  أن الشيء الواحد ال جيوز 

أن  (نظري ما سبق)أي العمل ابملطلق واملقيد الواردين يف السبب وعدم محل أحدمها على اآلخر  (وهو)
ا ابلشرط ملا مل يوجب النفي عند عدمه جاز أن يكون احلكم الواحد قبل وجوده معلق   الشيء تعليق

يعين وجود احلكم ميتنع أن  ،افيان وجود  والتعليق يتنااإلرسال ألن  ؛ا عنهأي مطلق   ،ابلشرط ومرسال  
 (1).اتنع أن يثبت ابلبيع واهلبة مجيع  ا كامللك مييثبت ابإلرسال والتعليق مجيع  

 . فكذا ما علق ابلشرط(2)لكن قبل ثبوته حيتمل أن يثبت ابلبيع واهلبة وغريمها على سبيل البدل
 حمتمال    عن الشرط أيابلشرط ومرسال  ا يتعلق وجوده ي معدوم  أ ،اقبل وجوده جيوز أن يكون معلق  

للوجود قبل الشرط بسبب آخر كالطلقات الثالث املعلقة ابلشرط حيتمل أن حيقق وجودها عند وجود 
 وحيتمل أن يوجد قبل وجود الشرط ابلتنجيز. ،الشرط

                                      
 ألنه عقد معاوضة أشبه البيع. ؛ويثبت اخليار يف الصلح مبعىن البيع" ( وقال ابن قدامة املقدسي من احلنابلة: (1

ويثبت يف  ؟هل تصري بيعا  أو ال ،واهلبة إذا شرط فيها عوضا  معلوما  ثبت فيها اخليار يف إحدى الروايتني بناء على االختالف فيها
ابن قدامة املقدسي  " اهـ.ويثبت يف الصرف والسلم وما يشرتط فيه القبض يف اجمللس ،نه عقد معاوضة أشبه البيعاإلجارة أل

 .6٤ص٤د.ط، ج، الشرح الكبري على منت املقنع

دل ( اإلتقاين، صاحب التبيني لشرح املنتخب وضح بقوله: "جيوز أن يكون احلكم معلوال  بعلل شىت قبل وجود احلكم بطريق الب(2
على معىن أنه أية علة وجدت، فاملعلول يوجد هبا كما عرف أن الشراء واإلرث والصدقة أسباب امللك، فيجوز أن يوجد احلكم 

 بكل واحد منها على البدل، أما إذا وجد أبحدها، فال حيتمل أن يوجد بغريه للزوم حتصيل احلاصل وهو حمال".
 6٤ص2، د.ط، جالوايف، السغناقي، ٤51، صطد،  شرح املنتخبيف  ، والنسفي377ص1ج ،1ط: التبينياإلتقاين  انظر 

= 
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 للوجود ابإلرســــــــــــال قبل التعليق كان حمتمال   (1)وكذا التعليق املعلق وذلك ألن العدم األصــــــــــــلي
 ، للوجود بطريقني كما كانلتعليق بعد التعليق مل يتبدل العدم ملا بينا أنه ال يؤثر يف املنع فيبقى حمتمال  وا

ألن احلكم الواحد قبل وجوده جيوز أن  ؛والتقييداإلطالق والتعليق ثبت يف اإلرســـــال ثبت هذا يف  وإذا
ا متنع ثبوته هبما مجيع  اوإن وحيتمل أن يثبت بســــــــــبب مطلق على ســــــــــبيل البدل  يثبت بســــــــــبب مقيد.

 فكذلك وجب اجلمع ومل جيز احلمل.
 
 

 حادثة أو سؤال بعد ورد الذي اللفظ أو بسببه العام ختصيص
 بنفسه يستبد ال ما ابلسبب حيتص إمنا وعندان، بسببه خيتص العام إن: بعضهم قال ما )ومنها
 .(وبلى نعم: كقوله

ورد بناء على  إذااللفظ العام  ،إىل آخره ..(همما قال بعض)أي الوجوه الفاسدة  (ومنها) :قوله 
سواء كان السبب سؤال سائل على التفصيل الذي  ،جيري على عمومه عند عامة العلماء سبب خاصّ  

مر دعا إىل ذكره، ومعىن االختصاص أنذكره، ووقوع حادثة ومعىن الورود على سبب صدوره عند 
ا يف حق غري السائل وصاحب احلادثة ن احلكم اثبت  ابلسبب اقتصاره عليه وعدم تعديته عنه، حىت كا

 بنص آخر أو بداللة أو بقياس.
وأيب بكر  (4) (3)والقفال  (2) وهو اختيار املزين ،خيتص بسببه (هللا ارمحهم) والشافعيوقال مالك 

 رمحهم هللا. (6)وأيب ثور (5) الدقاق
                                      

 .1718ص٤، ج1ط ،نفائس األصول يف شرح احملصول القرايف ( انظر: (1
وكان زاهدا  عاملا  جمتهدا  له اجلامع الصغري وخمتصر  ،أبو إبراهيم إمساعيل بن حيىي املزين صاحب اإلمام الشافعي رضي هللا عنه( 2) 

 1د. ط ج ،وفيات األعيانابن خلكان  ،اهـ ،بقني من شهر رمضان سنة أربع وستني ومائتني مبصر  لستّ  وتويف ،املختصر
 .217ص

مام الشافعي. يف مذهب اإل ةاثر ا كثري اإلا وزهد  ا وحفظ  عبد هللا بن أمحد املروزي، أبو بكر: فقيه شافعي، كان وحيد زمانه فقه  ( 3) 
 .28ص1، ج15ط  ،للزركلي األعالم: (1026- 938ه =  ٤17- 327)

 .بني الشرطني ساقط من )م( ومكتوب على اهلامش األمين ما( ٤) 
 .19٤تقدمت ترمجته يف هامش ص ( 5) 
وقال ابن حبان كان أحد أئمة الدنيا  ،ا أاب عبد هللاويكىن أيض   ،أبو ثور اإلمام اجملتهد احلافظ إبراهيم بن خالد الكليب البغدادي( 6) 

= 
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 أن السبب إن كان سؤال من أصحاب احلديث إىل- (1) وذهب بعض العلماء معهم أبو الفرج
 ن كان وقوع حادثة ال خيتص به.وإ ،سائل خيتص به

ا ألنه مل يكن موجود   ؛ا أبن السبب ملا كان هو الذي أاثر احلكماحتج من قال ابلتخصيص مطلق  
ال  إذ ؛ا مل يكن يف نقل السبب فائدةكان عام    قبله تعلق به تعلق املعلول ابلعلة فيختص به، وأبنه لو

ا جلاز ختصيص السبب اقتصار اخلطاب عليه. وقد اتفقوا على نقله. وأبنه لو كان عام  إال له فائدة 
ألن نسبة العموم إىل مجيع الصور الداخلة  ؛عن العموم ابالجتهاد، كما جيوز ختصيص غريه بهوإخراجه 

 وإذا ،ساواةا ابملوإمنا يكون مطابق   ،ا للسؤالن من شرط اجلواب أن يكون مطابق  حتته متساوية. وأب
 ا بل يصري ابتداء الكالم.يبق مطابق   ملأجريناه على عمومه 

على سؤال سائل أبن الشارع بناء  على وقوع حادثة وبني وروده بناء  واحتج من فرق بني وروده 
ال مانع إذ فالظاهر أنه أدرك مقتضى اللفظ  - (2)ابتدأ بيان احلكم يف حادثة قبل أن يسأل عنه،  إذا
 عن وإمنا أورد ليكون جوااب   ،ألن الظاهر أنه مل يورد الكالم ابتداء -س كذلك إذا سئل عنه ولي ،منه

  عنه يقتضي قصره عليه.السؤال، وكونه جوااب  
واللفظ يقتضي  ،ألن التمسك به دون السبب؛ وحجة العامة أن االعتبار للفظ يف كالم الشارع

 نع عنه مانع.على عمومه إذا مل ميإجراؤه العموم إبطالقه فيجب 
ا لكان واملانع هو املنايف يبينه أنه لو كان مانع   ،ألنه ينايف عمومه ؛اوالسبب ال يصلح مانع  

الدليل املخصص وإبطال  ،وهو فاسد ،العموم مع انتفاء العمومإثبات  تصريح الشارع إبجرائه على العموم
النصوص الواردة مقيدة إجراء على  هللا( )رمحهمالصحابة والتابعني إمجاع وهو خالف األصل يريد ما ذكران 

                                      
  .7٤ص2ج ،1 ط: احلفاظتذكرة  الذهىبتعاىل. هللا  ه رمحه2/2٤0ت  ،اورع  و  اا وعلم  ه  قف

- 12٤٤الشافعية يف عصره. ) من كبارمفسر،  بن صاحل بن عبد الرحيم اخلطيب: رعبد القادبن  اخلطيب حممدبو الفرج أ( 1) 
 .21ص2، ج15 طللزركلي  ماألعال (،م1913 -1828ه = 1311

 نسخة )ط( ما بني الشرطني ساقط يف ( 2) 
= 
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وآية اللعان  (3)الصامتبن امرأة أوس  (2)نزلت يف خولة (1)ارفإن آية الظه ،أبسباب على عمومها
، وآية (7)عومير العجالين، أو يف (6)بن السحماءبشريك حني قذف امرأته  (5)بن أميةنزلت يف هالل ٤

 ،10اجملن سرقة أو (9)صفوان رداء سرقة يف السرقة وآية ،هاعن هللا رضي عائشة قذفة يفنزلت  (8)القذف

                                      
أو مصاهرة، أو  ،وشرعا : أن ُيَشبِّه الرجل زوجته يف احلرمة إبحدى حمارمه، بنسب، أو رضاع لظهار لغة: مأخوذ من الظهر.ا ((1

ببعضها، فيقول الرجل إذا أراد االمتناع عن االستمتاع بزوجته: أنت علَي كظهر أمي، أو أخيت أو غريمها، فمىت فعل ذلك فقد 
ر ا ِمَن الظهار حرام؛ لقوله تعاىل: )اَلِذيَن يُظَاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنَسائِِهْم( إىل قوله تعاىل: )َوِإهَنُْم لَيَـُقوُلوَن ُمْنكَ و . ظاهر من امرأته

 . [2اْلَقْوِل َوُزور ا( ]اجملادلة: 
 ،مالك وقيل بنت مالك بن ثعلبخولة بنت ثعلبة بن أصرم األنصارية اخلزرجية، ويقال هلا خويلة، وقيل بنت ثعلبة بن ( 2) 

  .2اجملادلة:  چ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤچ  :وآية الظهار هي قوله تعاىل ،هتذيب الكمال صحابية، رواة
 .ت: أايم عثمان ،صحايب ،اوهو أخو عبادة بن الصامت، شهد بدر   ياخلزرج يأوس بن الصامت األنصار ( 3) 
أبعده من رمحته، وهو مصدر العن يالعن مالعنة، ويف الشرع هو خمتص مبالعنة جتري أي  ،بعاد، يقال: لعنه هللااإل (اللعان لغة: (٤

 بني الزوجني بسبب خمصوص، بصفة خمصوصة.
أبنه: شهادات مؤكدات ابألميان مقرونة ابللعن من جهة الزوج وابلغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف يف حق الزوج، 

 .ومقام حد الزان يف حق الزوجة

 ،فنزل فيهم القرآن ،وهو أحد الثالثة الذي ختلفوا عن غزوة تبوك ،قفي من بين واقف شهد بدرا  اهالل بن أمية األنصاري الو ( 5) 
  .118التوبة:  چٻ ٻ  ٻ ٱچ : قوله عز وجل

بن عجالن  شريك بن السحماء، والسحماء أمه، وهي أيضا  أم الرباء بن مالك. وأما هو فشريك بن عبدة بن معتب بن اجلد( 6) 
د. ط،  املبهمة يف األنباء احملكم األمساءيف  خلطيب البغداديا شهد أبوه عبدة بدرا . ،بن حارثة بن ضبيعة ابن حرام

  .117ص1ج
، فـَنَـزََلْت َسَأَل الَنيِبَ َصَلى اَّلَلُ َعَلْيِه وَ  ،عَومْيِر  اْلَعْجاَلين  َوِقيَل: ُعَومْيُِر ْبُن أَبـَْيَض، َسَكَن اْلُكوفَةَ ( 7)  َسَلَم َعْن َرُجل  َوَجَد َمَع اْمرَأَتِِه َرُجال 

 .آيَُة اللَِّعان
 .نزلت يف عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنه ،11النور:  چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چتعاىل: وهي قوله ( 8)
 ن وصفوان هو ابن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة ب ،38املائدة:  چٺ ٺ ٺ ٿ چ  :هي قوله تعاىل( 9) 

  .520ص 1ج ، د.ط،مجح القرشي اجلمحي. انظر أسد الغابة
 .135ص2، ج1، طغريب احلديث ،ن قتيبة الدينوري، ابالرتس ( اجملن: (10

= 



2٥1 
 

 هبذه ماتو العم هذه خيصوا ومل (2) ميمونة شاة يف (1)((طهر فقد دبغ إهاب أميا)): السالم عليه وقوله
 الورود. بسبب خيتص ال العام أن فعرفنا ،األسباب

 هذا مثل يف الكالم ليس: فنقول ،العلة مع كاملعلول  فصار للحكم ريمث السبب: قوهلم أما
 .اأيض   به امتعلق   احلكم كان  املؤثر هو املنقول السبب كان  لو حىت السبب

 أن املطابقة ابشرتاط أردِت إن: قلنا ،للسؤال امطابق   يكون أن اجلواب شرط من إن :وقوهلم
 اجلواب قدر على يزيد قد اجمليب فألن :عادة   أما ؛وشريعة عادة ممنوع فهو للسؤال مساواي   اجلواب يكون
 .يهعل يرد إنكار غري من

 ڃ چچ : هامس عز بقوله ميينه يف عما السالم عليه موسى سأل ملا تعاىل فألنه :شريعة   وأما

 ڇ ڇ ڇ ڇ ڍچ  :فقال اجلواب قدر على السالم عليه موسى زاد (3)چچ چ چ 

 ورالطه هو)): قال البحر مباء التوضؤ عن سئل ملا ملسو هيلع هللا ىلص والنيب چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
 نسلم فال حكمه وبيان السؤال عن الكشف ابشرتاطها زاد وإن ،وزاد فأجاب (4)(( ميتته واحلل ماؤه
 د.اوز اجلواب  طابق ألنه ؛املطابقة عدم

 الشرعية األحكام إفادة أبن: قلنا ،بينهما للتناسب رعاية اجلواب يف الزايدة ترك وال يقال األوىل
 .اللفظية األحكام رعاية من أوىل

                                      
ابب لبس جلود امليتة إذا كتاب اللباس السنن  ه يفاْبن ماجأخرجه وَ ، 83ص 3ج، 1طالسنن الكربى يف  الَنَساِئيّ أخرجه  (1) 

ِْمِذيّ رجه ، وأخ1193ص2د.ط، ج. دبغت ، د. ط، ما جاء يف جلود امليتة إذا دبغت اببكتاب اللباس السنن  يف الرتِّ
  وغريهم. 9ص1د. ط، جاَبُب اآْلنَِيِة اليت يـُتَـَوَضأُ فيها َواَل يـُتَـَوَضأُ  كتاب الطهارة  األم يف الَشاِفِعيّ رجه أخَ و  ،220ص٤ج

ستيعاب يف االهي ميمونة بنت احلارث بن حزن. ابن عبد الرب  ، عليه وسلمميمونة بنت احلارث اهلاللية، زوج النيب صلى هللا (1)
 .120ص  2ج د. ط، معرفة األصحاب

   
 

  .17/18سورة طه آية: ( 3) 
الطهارة  كتاب  السنن والرتمذي يف ،62ص1ج ،1ط ،ابب الوضوء مباء البحر كتاب الطهارة،السنن،  أخرجه أبو داود يف( ٤) 

البحر، د. الطهارة ابب الوضوء مباء  كتاب  السنن يف هوابن ماج، 100ص 1، د. ط، جالبحر أنه طهورابب ما جاء يف ماء 
 (. 386) رقم 135ص 1جط، 
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 اخلطاب يف داخل ألنه جيوز ال إمنا: قلنا ،ابالجتهاد السبب ختصيص جلاز اعام   كان  لو :موقوهل
 عن فيجيب شيء عن يسأل أن جيوز ال فإنه خاصة له بيان أم لغريه وأ له بيان أنه يف الكالم إذ اقطع  
  .غريه وعن عنه جييب أن جيوز ولكن ،غريه

 والسري التنزيل أسباب معرفة فائدته: قلنا ،فائدة ببالس نقل يف يكن مل اعام   كان  لو :وقوهلم
 .ابالجتهاد التخصيص حبكم السبب إخراج امتناع اوأيض   ،الشريعة علم واتساع والقصص

ملا بني أن العام خيتص ابلسب عند البعض ومل يبني أن املراد به سبب الورود  رمحه هللا مث الشيخ
بد من تفصيل  وال ،ورود أريد به سبب اخلاص أو العاموإن املراد لو كان سبب ال ،أم سبب الوجوب

سواء كان سبب ورود أو  ،شرع يف بيان ما خيتص ابلسبب وما ال خيتص به ،ذلك ليتبني حمل النزاع
 وبني ذلك يف أقسام أربعة فقال:  ا.ا أو خاص  سبب وجوب، وسواء كان اللفظ عام  

يستقل  أي ال ،منها ذا هو القسم األولوه ،وعندان إمنا خيتص ابلسبب ما ال يستقل بنفسه
ا قبله من مبمل يرتبط  أي مل يفد ما ،ألنه ملا مل يستقل بنفسه ؛بدون ما تقدمه من السبب املعىنإبفهام 

نعم وبلى. وإن كان كل واحد  :فال ميكن فصله للعمل به كقوله ،السبب صار كبعض الكالم من مجلته
مث موجب  ،من تعلقه مبا قبله حروف التصديق فلم يكن بد  وكل واحد من  ،منهما غري مستقل بنفسه

قام أكما إذا قيل لك قام زيد أو   اا كان أو خرب  نعم تصديق ما قبله عن كالم منفي أو مثبت استفهام  
ما بعد إجياب وموجب بل  ،ا ملا بعد اهلمزةوحتقيق  ، قبلها ملا زيد أو مل يقم زيد فقلت نعم كان تصديق  

 فإذا قيل مل يقم زيد أو مل يقم زيد فقلت بلى كان معناه قد قام. ،اا كان أو خرب  النفي استفهام  
ألنه ملا كان إقرار ا؛ يكون  ،بلى :فقال ،أليس يل عليك ألف درهم :خرفإذا قال الرجل آل

ألنه يف إقرار ا؛ ال يكون  ينبغي أن ،نعم :ولو قال ،درهم ألفعلي ا ملا بعد النفي كان معناه لك تصديق  
 فكان معناه ليس لك علي ألف درهم. ،االستفهام تصديق ملا بعد اهلمزة

ذ يصري إ ؛انعم مكان بلى لكان كفر   (1)چ ڄ ڄچ  :وهلذا لو قيل يف جواب قوله تعاىل
ملا ذكران، إقرار ا يكون  ،نعم :فقال ،أكان يل عليك كذا :(2)ولو قال ،لست ربنا وهو كفر معناه حينئذ  

هذا حبسب اللغة لكن حبسب  ،ألنه ال يستعمل إال يف النفيإقرار ا؛ أن ال يكون  ينبغي ،بلى :ولو قال
حىت ألزمه القاضي املال يف إقرارا ويكون الكل  ،العرف ال فرق بني نعم وبلى يف جنس هذه املسائل

                                      
  .172 ية:اآلعراف جزء من سورة األ( 1) 
  .ما بني الشريطني ساقط من نسخة )م( ومكتوب يف اهلامش األمين( 2) 

= 
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البن وهكذا يف شرح املقدمة  ،(1)أشري يف املنتقىإليه ا للعرف على اللغة، املسألتني يف الوجهني تغليب  
 .(2)احلاجب
  (3)رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسجد((سها )) :اجلزاء، كقولهخمرج ج  أو خر ) 

فإن الكالم ملا جعل جزاء ملا تقدمه كان  ،وهو القسم الثاين منها (أو خرج خمرج اجلزاء) :قوله
سها  يكقول الراو ألن احلكم يتعلق بعلته ضرورة تعذر األثر بال مؤثر   ؛املتقدم سبب وجوبه فتعلق به

 ، بنفسهتعلق به وإن كان مستقال  إلغاء فسجد. فإنه ملا خرج خمرج اجلزاء للسهو بداللة  ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا
يف والسرقة للقطع  (4)چڀ ڀ ڀچ  :يف قوله تعاىل وكان السهو سبب وجوبه كالزان لوجوب احلدّ 

وال لكلمة ولو مل يتعلق به مل يبق لذكر السهو (5) چٿ  ٺ ٺ ٺچ  عزو جل:قوله 
  .(6)((زىن ماعز فرجم)) :وهكذا قوله ،ا لهفكان معناه فسجد للسهو حكم   ،الفاء فائدة

 (.  "وهللا ال أتغدى" :ج خمرج اجلواب، كاملدعو إىل الغداء يقول)أو خر 
فإن الكالم املستقل ملا خرج  ،وهو القسم الثالث من األقسام األربعة (أو خرج خمرج اجلواب) :قوله

وصار ما ذكر يف السؤال كاملعاد يف  ،واب ملا تقدم غري زائد على قدر اجلواب له تقيد مبا سبقخمرج اجل
كاملدعو إىل   داينة وقضاء   - (7)قفإذا نواه يصدَ  ،ولكنه حيتمل االبتداء ال استقالله ،ألنه بناء عليه ؛اجلواب

                                      
 .96ص 3ج د. ط،  املوطأ شرح -املنتقى  الباجي( 1) 
  .125ص 2ج، 1ط: رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب( 2) 
( أخرج األئمة يف كتبهم أحاديث السهو بطرق وألفاظ متعددة، ولكن أقرهبا إىل اللفظ املذكور يف الشرح ما رواه عمران بن 3) 

 ((.صلى هبم فسها، فسجد سجدتني، مث تشهد، مث سلم ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب حصني رضي هللا عنه ))
 السنن، والرتمذي يف 272ص2، ج 1: م، طسجديت السهو فيهما تشهد وتسلي كتاب الصالة ابب  السننأبو داود يف أخرجه  

غريب". والنسائي هذا حديث حسن ، وقال: "2٤0ص2ج ،3: السهو، طما جاء يف التشهد يف سجديت  كتاب الصالة ابب
(، والطرباين 1235، )26ص2ط، جالسجدتني، د. ذكر االختالف على أيب هريرة يفكتاب السهو ابب   يف السنن الصغرى

 1،٤68يف كتاب السهو ابب سجدة السهو بعد السالم ط املستدرك(، واحلاكم يف 2250) 121ص3ج، د، ط، األوسط يف
-2660) 156ص٤، ج1ط  "ا"سهيف كتاب الصالة ابب قضاء الفوائت، ولكن مل يذكر لفظة الصحيح ، وابن حبان يف 

2662.) 
 .2ية: اآلمن  لنور جزءسورة ا( ٤) 
  .38 ية:اآلسورة املائدة جزء من ( 5) 
  .117ص5، جطد. . كتاب احلدود ابب من اعرتف على نفسه ابلزانالصحيح مسلم يف أخرجه ( 6) 
  .م() ما بني الشريطني ساقط من نسخة( 7) 

= 
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انصرف  ،ال إن تغديت فعبدي حرو قأ ،وهللا ال أتغدى -تعال تغدى معي فقال  :الغداء أبن قال له آخر
ا لزفر رمحه خالف   ،إىل ذلك الغداء حىت لو تغدى يف ذلك اليوم يف منزله أو تغدى معه يف يوم آخر مل حينث

وهو إمنا دعاه إىل ذلك الغداء فيتقيد به. ويصري كأنه قال  ،ا عليهألنه أخرج الكالم خمرج اجلواب رد   ،(1)هللا
وكذا  ،نقد البلد بداللة احلالإىل ين إليه فكذا. وهذا كالشراء ابلدراهم ينصرف إن تغديت الغداء اليت دعوت

ميينه خيتص فإن  ،اغتسلت فعبدي حرإن فقال:  ،تغتسل الليلة يف هذه الدار عن جنابة إنك :قال إذا
  للكالم األول من غري زايدة.ألن كالمه خرج جوااب   ؛ابالغتسال املذكور

فعندان يصري  ،خالف" وهو موضع وهللا ال أتغدى اليوم"واب فقال: إذا زاد على قدر اجل فأما)
  الزايدة.(إلغاء ا عن مبتدأ احرتاز  

وهللا ال  :وهو القسم الرابع من األقسام األربعة أبن قال (فأما إذا زاد على قدر اجلواب)قوله: 
إن اغتسلت الليلة أو يف  :أو قال يف مسألة االغتسال ،تغديت اليوم فعبدي حرإن أو قال  ،أتغدى اليوم
كما إذا مل يزد   ،هم تقييد ابلغداء املدعو وابالغتسال املذكورفعندفهو من صور اخلالف  ،فكذا ..هذه الدار

وال يتعلق ابلكالم األول حىت لو تغدى اليوم يف منزله أو يف موضع آخر، أو اغتسل  ،مبتدأوعندان يصري 
ولو جعلناه  ا به كان يف اعتبار احلال وإلغاء الزايدةه متعلق  ه لو جعلناألن؛ غري اجلنابة حينثيف تلك الليلة من 

ابحلال ألنه ظاهر، واحلال أمر مبطن فيكون  ألن العمل ابلكالم ال؛ كان على عكسه فكان أوىلمبتدأ   
نا العموم، واحلال داللة يف اختصاصه ابلسبب فال عربة هلا مع الصريح، فلذلك رجحإفادة ا يف الكالم صرحي  

 اللفظ وجعلناه ابتداء.
وما ذهب إليه املخالف من محله على اجلواب ابعتبار احلال عمل ابملسكوت وترك العمل ابلدليل،  

ألنه مع الزايدة حيتمل اجلواب، فإنه قد يزاد على اجلواب  ؛تعاىل فإن عىن به اجلواب صدق فيما بينه وبني هللا
 (2) وفيه ختفيف عليه. وذكر يف بعض الشروح ،خالف الظاهرألنه ؛ وال يصدقه القاضي للتأكيد كما مرَ 

  ألنواع  جوااب  إنه يصلح ه من حيث إلهبام ألن قوله نعم أو بلى عام   ؛أن العموم يف األقسام األربعة اثبت
 فعند ذكر السبب يتعلق به. ،من الكالم

                                      
والدته سنة عشر  من أعيان األئمة األعالم، زُفر بن اهلذيل بن قيس العنربي البصري أحد أصحاب اإلمام أاب حنيفة، وعني( 1) 

 .283ص 1ج ، د.ط،يف تراجم احلنفية الطبقات السنيةوفاته سنة مثان ومخسني ومائة،  ،ومائة
، د.ط، ص شرح النسفي للمنتخب ٤52ص2جد. ط،  الوايف،، السغناقي، 379ص 1ج ،1ط، التبينيإلتقاين، ا( انظر: 2)

359 - 360. 
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و أدة يف الصالة و لشرع زايأحيتمل وقوعه للتالوة أو لقضاء املرتوكة  (فسجد) :وكذا قوله
ألن املصدر الذي دل عليه ؛ وعموم القسمني اآلخرين ظاهر ،ص بهصفلما نقل السبب معه خي ،للسهو

 ،ولكنه ال خيلو عن متحل وتكلف ،ألن الشرط يف معىن النفي فتعم ؛الكالم نكرة واقعة يف موضع النفي
 أوفق لعامة الكتب.و أظهر  وما ذكرانه أوال  

كل امرأة يل فهي   :يب يوسف بني مسأليت الغداء واالغتسال وبني قولهما الفرق أل :فان قيل 
حيث يتخصص هذا العام عنده هبذا السبب عَلّي، إنك تزوجت  :يف جواب ما لو قالت له ،طالق

ليس هذا من قبيل ختصيص العام  :ن فيه زايدة على قدر اجلواب، قلناأ حىت مل تطلق هذه املرأة عنده مع
 وهو قسم آخر نص عليه يف خمتصر التقومي. ،و من قبيل التخصص ابلغرضبسبب الورود بل ه
والكالم فيما  ،دخل املسبب يف العموم بال خالف (1) ابلسببأن يف التخصيص  :والدليل عليه

يجوز أن ف ،مقصود املتكلمإىل ا آخر، مث النظر يف الكالم وراءه، وههنا السبب خارج عنه فكان قسم  
 العمل فيجب ،عليه يدل اللفظو  ،(2) حكم السبب وغريه بطريق العمومبات إث ده هناكمقصو يكون 

، بغرضه خيصص بل العموم يثبت فال ،بتطليقها ال غريها بتطليق حيصل وذلك لرضائها وههنا غرضه ،به
 غرضه يكون أن احتمل كما  :يقوالن هللا رمحهما وحممد حنيفة أاب لكن جياباإل يف هي يدخل ومل
 ابللفظ العمل ترك جيوز فال ،االعرتاض اهبذ عليه راهتالض وزجرها سخاطهاإ يكون أن احتمل، هاءرضاإ

 .احملتمل هبذا
 
 

  

                                      
  .98ص 1د. ط، جنهج أهل احلديث أصول الفقه على م( 1) 
والراجح فيها قول جلمهور: العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب. انظر هذه املسألة هل العربة بعموم اللفظ أم خبصوص  (2) 

، 1، اخلبازي املغين يف أصول الفقه، ط271ص1جد.ط،  أصول السرخسي ،395ص 2ج1ط إلحكامالسبب. اآلمدي ا
 . الزركشي،2569ص 6ج ،1، طاحملصولنفائس األصول يف شرح  القرايف ،183ص2جد. ط،  ،جاإلهبا ، السبكي 177ص

 .2180 ، ص1 ، طالوصولهناية السول شرح منهاج  ي، اإلسنو 269ص٤ج ،1: طاحمليط، البحر 
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 نداللة االقرتا
 قوله يف بعضهم قول مثل. احلكم يف رانالق   يوجب النظم يف نار الق   أن: بعضهم قال ما ومنها)

جمنون،  أو صيب على الزكاة جتب   أال يوجب رانالق   إن چ ڱ ڱ ڱ ںچ : تعاىل
 .(الكاملة على طفتع   إذا الناقصة ابجلملة واعتربوا، املشاركة يقتضي العطف ألن: قالوا

 يف ناالقر  أن) له سلف ال ممن النظر أهل بعض قال ما الفاسدة الوجوه من أي (ومنها): قوله
 نأ وصورته .للعامة اخالف   احلكم يف بينهما القران يوجب الواو حبرف نيمكال  بني اجلمع أي (النظم
 هبا املتعلق احلكم يف عليها املعطوف تشارك املعطوفة فاجلملة اتمتني مجلتني بني دخل مىت الواو حرف
 الزكاة سقوط بجيو  (1) چڱ ڱ ڱ ںچ  :تعاىل قوله يف اجلملتني قران إن :قالوا حىت عندهم
 .احلكم يف للمساواة احتقيق   عنه الصالة كسقوط  الصيب من

. امجيع   واحلكم اخلرب يف عليها املعطوف اجلملة يشارك اقص  ان كان  إذا عطوفامل أن على وأمجعوا
 وأنه، االشرتاك العطف وموجب، العطف واو يسمى وهلذا، اللغة يف للعطف الواو أبن ذلك يف متسكوا
 (2) .التسوية يقتضي

                                      
  .٤3 ية:اآلسورة البقرة جزء من ( 1) 
 ذكره الباجي يف "أصوله" واملزين وابن أيب هريرة وأبو أبو يوسف خالف احلنفية يف هذه املسألة، وكذلك بعض املالكية كما (2))

يف اللفظ لزكاة عن  من احلنابلة، ونسبه السرخسي إىل بعض األحداث من الفقهاء، فقال هؤالء: إن القران بني الشيئني يعلى
ألن "الواو" للعطف يف  ؛كسقوط الصالة عنهما 43البقرة: َّ ىن نن من زن  ُّ الصيب واجملنون بدليل قوله 

للغة، وهلذا يسمى " واو" العطف عندهم، وموجب العطف هو االشرتاك، ومطلق االشرتاك يقتضي التسوية، وكذلك قوله ا
[ فاالغتسال من اجلنابة يف املاء الدائم )أ(وال يغتسل فيه من اجلنابة أحدكم يف املاء الدائم  ن: ]ال يبولصلى هللا عليه وسل

اهنما يف اللفظ، واحلنفية وافقوا أاب يوسف يف احلكم ولكن خالفوه يف املأخذ، فالنجاسة ينجسه كما أن البول فيه ينجسه، القرت 
وإن كان  -الناجتة عن االغتسال من اجلنابة أخذوه من دليل آخر غري االقرتان، وخالف املزين أاب يوسف فلم يقل بنجاسته 

 ألن داللة االقرتان ضعيفة عند :قلت ند الشافعية.ع سإال أن املاء املستعمل يف طهارة ال ينج -االقرتان يدل على ذلك 
 .198ص9د.ط، ج بن حجر اهليتمي، حتفة احملتاج يف شرح املنهاج.اخذون هبا. انظر: أي الشافعية وال

. ]حكم األلباين[: حسن 18ص1يب هريرة، د.ط، جأداود يف السنن،كتاب الطهارة، ابب البول يف املاء الراكد عن  و)أ( أخرجه أب
 ،1ط ]الذي ال جيري، مث يغتسل فيه[: البول يف املاء الدائم بلفظ ابب كتاب الوضوء،  الصحيحوالبخاري يف  صحيح.

 235ص1، د.ط، ج«ِمْنهُ » ابب النهي عن البول يف املاء الراكد بلفظ الطهارة، كتاب  لصحيح(، ومسلم يف ا239) 57ص1ج
(282.) 

ة واحلنابلة على أن القران يف النظم ال يدل على التسوية بينهما يف احلكم، وقد غّلط أما أكثر العلماء من احلنفية واملالكية والشافعي
= 
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 ابلشركة القول فيجب وحكمه خربه يف األوىل الكالم يشارك فإنه اخلرب عن متعراي املعطوف كان  إذا وهلذا
 .الناقصة اجلملة قاسوا أي (1) َّ مس ُّ قوله معىن وهو اتمني مني كال  كاان  إذا احلكم يف

 طالق فأنت الدار دخلت إن: قوله فإن واالشرتاك القران يوجب الناس كالم  يف القرآن أن عليه والدليل
 امفيد   ااتم   منيالكال من واحد كل  كان  وإن، ابلشرط امجيع   واحلرية الطالق تعليق يوجب ،حر وعبدي
 . الشرع صاحب كالم  يف فكذا ،بنفسه

ألن األصل يف  ؛يف اللغة ال يوجب الشركة يف احلكم على اجلملة ومتسكت العامة أبن عطف اجلملة
جاءين زيد وذهب عمر،  :يستبد بنفسه ومنفرد حبكمه ال يشارك فيه كالم آخر كقولكأن كل كالم 
وهو خالف احلقيقة فال يصار إليه إال عند الضرورة. ، اا واحد  جعل الكالمني كالم   الشركةإثبات  وألن يف

وجب عطفها على الكاملة للشركة يف اخلرب ضرورة أوهي يف اجلملة الناقصة فإهنا ملا افتقرت إىل اخلرب 
 دمت يف عطف اجلملة التامة على مثلها فلم تثبت الشركة.وهذه الضرورة عُ  ،اإلفادة

ها إىل ما يتم به، فإذا مت بنفســـــه مل ر فتقاالألن الشـــــركة إمنا وجبت يف اجلملة الناقصـــــة ؛ دفاســـــ وهذا)
وعبدي  طالق،"إن دخلت الدار فأنت  الرجل المرأته:: يف قول قلنا اوهلذ جتب الشــــــــــركة إال فيما تفتقر إليه.

 ابلشرط يف حق التعليق.( العتق يتعلق نإ "حر
ألن الشركة ؛ فاسد)الشركة إثبات  هلم ابجلملة الناقصة يفأي استدال (هذا)وإليه أشار بقوله: 

وهو  (الفتقارها إىل ما يتم به)أي يف عطفها على الكاملة  (يف اجلملة الناقصة)أي ثبتت  (إمنا وجبت
اخلرب، فإذا ِت الكالم املعطوف بنفسه مل حيب الشركة إذا حتقق االفتقار فثبت أن موجب الشركة هو 

 العطف.االفتقار دون نفس 

                                      
 الشيخ أبو إسحاق الشريازي من قال خالف ذلك. 

، 273ص1ج د. طأصول  لسرخسي، ا261ص2د. ط ج كشف األسرار  ،156ص، 1: ط ،تقومي األدلة الدبوسي: انظر
، 19ص2د.ط، جمجع اجلوامع، ، ابن السبكي 606د.ط، ص  ولإحكام الفص، الباجي ٤15، صامليزانالسمرقندي 
للنسفي، د.ط األسرار شرح املنار  ، كشف1٤0، صاملسودة ، آل تيمية٤15-٤1٤ص1ج اللمع، حشر  الشريازي،

 .٤33-٤32ص1ج
 . 2 ية:اآلسورة احلشر جزء من ( 1) 

= 
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 ؛كالطالق  ابلشرط يتعلق العتق إن املذكورة املسألة يف قلنا لالفتقار تثبت الشركة وألن أي (وهلذا)
 غرضه أن احلال بداللة عرف ألنه، اتعليق   انقص لكنه إيقاع ا ااتم   كان  وإن حر، وعبدي: قوله ألن
 .التنجيز ال (1) ابلشرط العتق تعليق

 املعلق على عطفه وقد، والغرض املعىن حيث من اانقص   رصاف حدة على اشرط   له يذكر ومل
 ،طالق وعمرة طالق فأنت الدار دخلت إن :قال لو أنه ذكران ما يؤيد، لالفتقار الشركة فيثبت ابلشرط

 وألن ،وعمرة :قوله على القتصر التعليق غرضه كان  لو ألنه ؛ينجز بل ،ابلشرط عمرة طالق يتعلق ال
التنجيز خبالف  على أن مرادهيفتقر دل فيثبت الشركة ابلعطف وحيث مل  له اخرب   يصلح األول خرب

 ثالاث   طالق فزينب الدار دخلت إن قال ما لو نظري وهو ،للثاينا يصلح خرب  اخلرب األول ألن مسألتنا 
 وتعليق زينب حق يف الثالث تعليق غرضه ألن ؛اأيض   ابلشرط يتعلق عمرة طالق فإن ،طالق وعمرة
 وعبدي حر. :اخلرب كما يف قولهإال إبعادة وال ميكنه ذلك  ،عمرة حق يف الطالق نفس

إن شاء هللا فالان  وال يلزم عليه ما إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر إن كلمت 
مع أن كل واحد من  (2) اإليضاحكذا يف   ،حيث ينصرف االستثناء إىل اليمينني عند حممد ،تعاىل

وهو إبطال ألان نقول التعليق نوعان: تعليق ؛ ا غري مفتقر إىل األولا وتعليق  رب  خ الكالمني اتم بنفسه
 ال يوقف عليه كالتعليق مبشيئة هللا تعاىل وحنوها. (3) التعليق بشرط

وغرض احلالف  ،شرط يوقف عليه كالتعليق بدخول الدار وحنوهبوهو التعليق  ،وتعليق حتصيل 
 بكالمه بعد متامه. ستثناءأحلق االحيث اإلبطال ههنا 

فينصرف االستثناء إىل  ،يف حق أصل التعليق ،وعبدي حر :التعليق كقوله اواألول انقص يف حق هذ
ألنه  ؛أيض ا ينصرف إىل اليمني ،إن شاء فالن :اليمينني. وكذا لو ذكر مكان االستثناء مشيئة فالن أبن قال

 فلذلك ينصرف إليهما. ،معىن التفويضواألول انقص يف  ،يتضمن التفويض حىت اقتصر على اجمللس
ا إىل وذكر يف بعض النسخ أن العطف ال يوجب الشركة يف احلكم إال إذا كان املعطوف مفتقر  

 ا للشركة فيما يفتقر إليه، ويوجدومع االفتقار يكون صاحل   ،يف مجيع ما ذكر فيه أو يف بعضه (4)املعطوف عليه
                                      

 .23ص1.ط، جدالسرخسي أصول انظر:  ،ن املعلق ابلشرط عند وجود الشرط كاملنجزأل( 1) 
  .367ص 1د.ط، ج ،يضاح يف شرح املفصلاإلبن احلاجب ا(2) 
  .296ص1د. ط، ج هأصوليف  لشاشيا( 3) 
 .190ص 1ج ،1، ط:التوضيحشرح التلويح على  التفتازاين( ٤) 
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فإذا فقد شيء من هذه اجلملة مل يثبت إليه، فيما افتقر الشركة،  إرادة من جهة املتكلم ما يدل علىأيض ا 
 الشركة.

ويف  ،لعدم االفتقار ؛وهذه طالق ثنتني ،هذه طالق ثالاث   :ولذلك قلنا ابنتفاء الشركة يف قوله
 لعدم الصالحية. إىل عبد   اهذه طالق وهذه مشري   :قوله

لشركة ملا جاء ا ااملتكلم لو كان مريد  فإن ة، رينلعدم الق ،وهذه طالق هذه طالق ثالاث   :ويف قوله
لوجود صالحية الثانية ملشاركة األوىل يف  ،وهذه :ألن مراده حيصل أبن يقول ؛خلرب يف اجلملة الثانيةاب

وعبدي حر أنت طالق دخلت الدار إن ويف وصفه وهو العدد خبالف قوله:  ،نفس اخلرب وهو الطالق
  على ما بينا.

إن رعاية التناسب بني اجلمل شرط حىت لو قال  (1)  قوانني علم املعاينقد ثبت يف :فإن قيل
، (2) زيد منطلق، ودرجات اجلمل ثالثون، وكم اخلليفة يف غاية الطول، ويف عني الذابب جحوظ :لئقا

ماهر يف الطب، واخلتم يف الرتاويح سنة، والقرد شبيه لآلدمي سجل عليه بكمال  (3)وكان جالينوس
 .ليحصل التناسب احلكم يف القران يوجب النظم يف القران أن عد سخرية من املساخر، فدلّ السخافة أو 
 حمتمل فإنه ،به احلكم ثبوت ننكر ولكنا ،الكالم حمسنات من التناسب أن ،ننكر ال :قلنا
كثري من   بين وعليه ،الكالم حمتمالت من أنه ننكر ال فإان كاملفهوم  وهذا ،احلكم يثبت ال وابحملتمل

 .وهللا تعاىل أعلم. ابالحتمال يثبت ال ألنه ؛للحكم امثبت   يصلح ال ولكنه ،املعاين علمسائل م
 
 
 
 
 

 
                                      

  .حلالعلم املعاين هو علم يعرف به أحوال اللفظ العريب الذي يطابق مقتضى ا، 201ص1ج ،1ط: لتعريفاتااجلرجاين ( 1) 
 .٤37ص7ج، 1ط: ،ها واْنزِعاُجهاؤُ ُجحوُظ العني نُتو  "، مادة: "جحظ1ط:لسان العرب بن منظور ا( 2) 
موس من أرض اليواننيني إمام األطباء يف عصره ورئيس  الطبيعي اليوانين من أهل مدينة فرغا احلكيم الفليسوفجالينوس ( 3)

 .55ص1ج د. ط، احلكمايار أخبار العلماء أبخالقفطي  الطبيعيني يِف وقته.
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 رـــــــــــاألم
 .وموجبه األمر نفس بيان: األول •

 .الزمان وهو فيه املأمور بيان: الثاين •

 .الفعل وهو فيه املأمور بيان: الثالث •
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 (1)األمر  فصل يف
 هوموجب األمر نفس بيان: لو األ

 (من القسم األول مما ذكران من األقسام األولوهو من قبيل الوجه )
 يف حد األمر هو اللفظ الداعي إىل حتصيل الفعل بطريق العلو :قيل (فصل يف األمر): قوله

هو مثل املأمور أو دونه فإنه التماس أو دعاء، وليس  عمنعن صدوره  ،بطريق العلو :واحرتز بقوله ،(2)
ويلزم على اطراده أن صيغة األمر لو صدرت من األعلى حنو األدىن على سبيل التضرع والشفاعة  ،أبمر

وهلذا  ،ايسمى أمر  ت من األدىن إىل األعلى بطريق االستعالء ر صد ا، وعلى انعكاسه لوال يسمى أمر  
 .نسب قائله إىل احلمق وسوء األدب

على  :واحرتز بقوله ،هو طلب فعل على سبيل االستعالء بصيغة افعل، أو ما يف معناه :وقيل
عليك أن تفعل  أوجبت :بقولهبصيغة افعل من الطلب  :سبيل االستعالء عن االلتماس والدعاء، وبقوله

                                      
ملا فرع املؤلف من تقسيمات الكتاب بدأ ابألمر، وأييت بعده النهي؛ ألن معظم االبتالء هبما، أي ابألمر والنهي مبعرفتهما يتم  (1)

 معرفة األحكام، ومييز بني احلالل واحلرام، وقدم األمر على النهي؛ ألنه وجودي والوجودي راجح على العدمي. 

قق الوايف: "اشرتط العلو املعتزلة وبعض حمققي احلنفية أبن يكون الطالب أعلى مرتبة من املطلوب منه، وهو اختيار الشيخ ( قال حم2)
أيب منصور املاتريدي وأيب بكر اجلصاص ومشس األئمة السرخسي من احلنفية، واختاره القاضي عبد الوهاب من املالكية، 

 سمعاين وسليم الرازي من الشافعية، وابن عقيل من احلنابلة." اهـ بتصرف يسري. والشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ وابن ال
، 192-191ص1ج، 2ط  ،شرح اللمع، الشريازي 85ص، 1ط،، امليزان، السمرقندي 80ص2، ج2ط. جلصاصانظر أصول ا
، 11ص3جنري ، شرح الكوكب امل، ابن النجار3٤7ص2، ج1، طالبحر احمليط، الزركشي ٤3ص1ج ،1ط، املعتمدالبصري 
 ، وقال حمقق الوايف: "وهناك مذاهب أخر يف هذه املسألة:٤73ص2د،ط، ج، الوايف، السغناقي

 أن من شرط صيغة األمر العلو واالستعالء.  األول: 
 .املختار" وأهنما ال يعتربان، ونسبه الرازي إىل الشافعية، قال الزركشي: "وه: لثاينا

لو، وبه قال أبو احلسني البصري من املعتزلة، وابن برهان من الشافعية، وصححه الفخر الرازي : أنه يعترب االستعالء ال العالثالث
 واآلمدي، وابن احلاجب، وهو مذهب احلنفية واحلنابلة.

، 369ص1مجع اجلوامع ، ابن السبكي 273ص1ج د. طأصول السرخسي  ،261ص2جد. ط،  كشف األسرار  انظر: 
للنسفي، كشف األسرار شرح املنار ، 86، صامليزان، السمرقندي 1٤0ص املسودة،الشريازي، نفس املرجع، آل تيمية 

ط:  ستصفىامل،ا لغزايل، ٤3ص1ج ،1ط: ، املعتمدالبصري  ،150-1٤9ج التوضيح، صدر الشريعة ٤5-٤٤ص1ج
، أيب يعلى 238-235ص2د. ط ج هناية السول، اإلسنوي 30ص2ج ،3ط:احملصول ، الرازي ٤12-٤11ص1ج ،1
 . 9٤-93ص - 1ط: إرشاد الفحول، الشوكاين 21٤ص2ج، 2ط: العدةيف 

 = 
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وخمتار  ،أو الوجوباإلجياب من إخبار بل هو  ،ليس أبمر فإنه ،كذا أو واجب عليك أن تفعل كذا
 بعض املتأخرين أن األمر اقتضاء فعل غري كف على جهة االستعالء. 

والصيغة  ،قيقة هو ذلك االقتضاءابحلاألمر ألن  ؛وأريد ابالقتضاء ما يقوم ابلنفس من الطلب
على جهة االستعالء  :وبقوله ،النهيفعل غري كف عن  :واحرتز بقوله ،ا لداللتها عليهمسيت به جماز  

 عن االلتماس والدعاء. 
فيكون  ،أن حقيقة الكالم معىن قائم يف نفس املتكلم واألمر والنهي كالم (1)وذكر يف القواطع

 ،ولكن ال يعرفه الفقهاء ،قوله افعل وال تفعل عبارة عن األمر والنهي، وال يكون حقيقة األمر والنهي
 وال تفعل حقيقة يف النهي. ،عل حقيقة يف األمراف :وإمنا يعرفون قوله

 (من القسم األول)أي اخلاص  (من قبيل الوجه األول)افعل  ناوهو قول ،أي األمر (وهو): قوله 
األوىل للتبعيض، والثانية والثالثة  (من)قسام العشرين. وألأي من ا ،أي قسم الصيغة واللغة مما ذكران

 ا.أيض  وحيتمل أن تكون للتبعيض  ،للبيان
 .لفظ خاص من تصاريف الفعل( األمر:)فإن صيعة 
 :الدليل على أن األمر من قبيل اخلاص، ويقالإقامة  ،إىل آخره ..(فإن صيغة األمر): قوله 

 ،من قبيل الوحه األول :إذ معىن قوله؛  عليهألنه جعل نفس املدعى دليال   ؛هذا االستدالل غري صحيح
ألن نقول إنه إقامة الدليل على  ؛ألنه خاص وفساده ظاهر ؛فصار كأنه قال هو خاص ،أنه خاص
ولكن ال  ،للسامع ةنوع وحقيقته معلوم (خاص) ا. وذلك ألنهذا الفرد بنوعيه فيكون صحيح  إحلاق 

ألنه لفظ  ؛من هذا النوع مث بني أنه إمنا كان ،فأحلقه الشيخ هبذا النوع ،ا النوععلم له أبن األمر من هذ
اسم لنوع اإلنسان ا كما يقال  صحيح  فيكون استدالال   ،فكان من هذا النوع ،خاص وضع ملعىن خاص

كسائر إنسان  ألنه  النوع؛مث يقال لفرد معني هو داخل يف هذا  ،من احليوان الذي صفته كيت وكيت
 .أفراده

أسد  مثل ،ا به كاأللفاظ املرتادفةاملعىن خمتص   وال يكون ،ا ابملعىنقد يكون خمتص   واعلم أن اللفظ
وقد يكون االختصاص من  ،وقد يكون على العكس كاألعالم املنقولة وبعض األلفاظ املشرتكة ،وليث

لفظ أن أشار إىل  "لفظ خاص وضع ملعىن خاص"اجلانبني كاأللفاظ املتباينة. فالشيخ رمحه هللا بقوله: 

                                      
 .٤12-٤11ص1ج ،٤9ص1ج، 1ط:قواطع األدلة يف األصول ابن السمعاين ( 1) 

= 
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أنه مشرتك  (1)واقفيةبقوله لفظ خاص إىل رد قول من زعم من الأيض ا  شارأو  ،افعل من القسم األخري
 والتهديد ابالشرتاك اللفظي.واإلابحة بني الوجوب والندب 

 أن إىل رد قول من قال من أصحاب مالك والشافعي رمحهم هللا ،خاصوضع ملعىن  :وبقوله 
كما يستفاد منها يستفاد بل إنه   ،ا هباكن ليس الوجوب خمتص  ابلوجوب لصيغة األمر وإن كانت خمتصة 

موجبة  ملسو هيلع هللا ىلصحىت قالوا أفعال النيب  ،كما مسيت الصيغة به  اويسمى الفعل أمر   ،هو الفعلو  ،من غريها
وإن الصيغة  ،إال من األمر ال يستفاداإلجياب وأن  ،واحلاصل أهنم وافقوان على أن األمر موجب ،مرهكأوا

يسمى إنه  :فقالوا ،ولكنهم خالفوان يف الفعلاإلجياب،  به ا على احلقيقة فيحصلاملخصوصة يسمى أمر  
 ا بينهما.، ويكون اللفظ مشرتك  اإلجيابحقيقة فيحصل به  اأمر  

ا خمتص   ، ويكون لفظ األمراإلجيابيستفاد منه  فال ا على احلقيقة.أمر   (2) وعندان ال يسمى الفعل
 ابلصيغة.

                                      
توضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة  قيانصر الدين الدمش بقدم، ابنالواقفية طائفة يقفون يف القرآن فال يقولون خبلق وال ( 1) 

 .60ص  ٤د. ط، ج ناهم.وكوأنساهبم وألقاهبم 
 سالمياإل ، جملة جممع الفقهالواقفية هلم رأي وهلم وجهة نظر، مبعىن أهنم نظروا يف األدلة ونظروا يف املرجحات ووجدوها قد تساوت 

 .909ص10جد.ط.  ،سالمي جبدةالتابع ملنظمة املؤمتر اإل
  .علمأوهللا  ،مر والنهي والوعد والوعيدلفصل بني اإلخبار والوعد والوعيد واألاوكذلك الواقفية يف  :قلت  
( اتفق العلماء على أن لفظ األمر يطلق على القول املخصوص الطالب للفعل حقيقة، وإمنا اختلفوا يف إطالقه على الفعل كما (2

أو أطلق ىلع الشأن كما هود: َّىه مه جه ين  ُّ ، وقوهل تعاىل 159آل عمران:  ٍَّّ ٌّ ٰى  ُّ يف قوله تعاىل
 :أو أطلق ىلع الصفة كقول الشاعر ٩٧هود:  َّ خم حم جم هل  ُّ  يف قوهل تعاىل

 ألمر ما يَسود من يَسود
 ؟ اختلف العلماء على مذاهب: طالق حقيقي أو جمازيفهل هذا اإل 

األول: يطلق على كليهما حقيقة وهو عند بعض املالكية، ونصره ابن برهان وأبو الطيب من الشافعية، وقال اجملد ابن تيمية: "هو 
 صحيح ملن أنصف".ال

 من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة.  الثاين: أنه يطلق على القول املخصوص حقيقة وعلى الفعل جماز ا، وهو مذهب أكثر العلماء
 والصفة، وهو عند أيب حسني البصري.  الثالث: أنه حقيقة يف القول والشأن والطريقة والشيء

 رتك بينهما دفع ا لالشرتاك واجملاز. الرابع: أنه حقيقة يف القدر املش

اإلحكام، ، اآلمدي 206ص، 1ط، امليزان، السمرقندي 11ص1، د.ط، جأصول لسرخسياانظر: هذه املذاهب وأدلتها يف: 
 كشف األسرارالبخاري  ،16ص مسودةآل تيمية ، 192ص1، ج2ط  اللمع، شرحالشريازي،  ،10٤ص2ج، 1ط

هناية  اإلسنوي، 39ص1،ج1ط: ، املعتمد، أيب حسني البصري 122ص د.طإحكام الفصول ، الباجي 102ص1د.ط، ج
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ع مثل بْ الت وال طَ اليت ليست بسهو مثل الزَ  ملسو هيلع هللا ىلصوصورة املسألة أنه إذا نقل إلينا من أفعاله 
وتزوج الزايدة على  مثل وجوب الضحى والسواك والتهجد،هي من خصائصه  وال ،ألكل والشربا

 (1)چٿ  ٺ چ :ألنه بيان لقوله تعاىل ؛األربع، وال بيان جممل مثل قطع يد السارق من الكوع
هل  (2) چچ ڇ ڇ ڇچ  :فإنه بيان لقوله تعاىل عز امسه ،وتيممه إىل املرفقني

 ذا.بكأمر النيب عليه الصالة والسالم ك، وهل يسعنا أن نقول حيب علينا اتباعه يف ذل
وأيب علي اإلصطخري وأيب سعيد  (3) الروايتني عنه وأيب العباس بن سريحإحدى فعند مالك رمحه هللا يف 

ويصح  ،من أصحاب الشافعي رمحه هللا جيب علينا االتباع فيه (5) هريرة وأيب علي بن خريانأيب  (4) بن
األمر عليه  إطالقوال يصح  ،وعند عامة العلماء ال جيب االتباع عليه بطريق احلقيقة. األمرإطالق 

 بطريق احلقيقة.
ی ی جئ حئ چ  يف قوله عز ذكرهأمر ا متسك الفريق األول يف ذلك أبن هللا تعاىل مسى الفعل 

ں ں چ :وقوله جل جالله ،ألن الفعل هو الذي يوصف ابلرشد ال القول ؛أي فعله وطريقته (6)چ

                                      
، 72ص 1ج احملصول الرازي ،76-75ص2ج العضد على ابن احلاجب،، اإلجيي 2٤0-293ص2ج ،1ط:  السول،
 ،1ط: إرشاد الفحول،، 22٤-223ص1ج، 2ط: العدة.، أيب يعلى، 3٤٤-3٤3ص2ج، 1: طلبحر احمليط، ا يالزركش
 . 92-91ص

  38من آية ورة املائدة جزءس( 1) 
  6من آية:سورة املائدة جزء ( 2) 
ابن ُسَرْيج: أمحد بن عمر بن سريج، اإلمام احلرب البحر العالمة جمدد الدين على رأس املائة الثالثة الشيخ أبو العباس البغدادي ( 3) 

 53ص1ج د. ط، اإلسالمديوان الغزي  ابنا  306الشافعي، زادت تصانيفه على ثالمثائة مصنف. تويف سنة 
الشافعية، أبو علي، احلسن بن احلسني بن أيب هريرة، البغدادي القاضي من أصحاب الوجوه. تويف سنة مخس  االمام شيخ( ٤) 

 ٤30ص 15وأربعني وثالث مئة.ج
أهل طلق عليهم م.وكذلك يمن ختريج الوجوه على نصوص إمامه وناملتمكن وناملذهب و املتبحر ون يف تهداجملأصحاب الوجوه:هم  

ختريج عند الفقهاء الباحسني التميمي، ال، اهـ بتصرف بسري التخريج( وا)جمتهدواملذهب(؛  وا)جمتهدج أو التخري
 .323ص2د.ط، ج العلوي الشنقيطي نشر البنود على مراقي السعود 312ص1، د.ط، جواألصوليني

كان إماما زاهدا ورعا تقيا نقيا متقشفا من كبار األئمة ببغداد   احلسني بن صاحل بن خريان الشيخ أبو على أحد أركان املذهب( 5) 
السبكي، حدود العشر والثالمثائة  احلجة سنة عشرين وثالمثائة وقال الدارقطىن توىف يف ييوم الثالاثء لثالث عشرة بقيت من ذ

 :273ص2ج، 2، ط:الكربىالشافعية  طبقات
   97جزء من آية: سورة هود( 6) 
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أي فيما تقدمون  (2)چڎ ڈ ڈ چ  :وقوله تعاىل ،أي فعلهم (1) چڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

فإن صيغة األمر: لفظ  ،أي من صنعه (3)چ ٺ ٺ ٿ ٿ چإخبار ا: وقوله عز امسه  ،عليه من الفعل
بال خالف بيننا  هو على احلقيقة موجب  ا ، وماحلقيقةاإلطالق واألصل يف  ،خاص من تصاريف الفعل

ربع صلوات يوم اخلندق فقضاها مرتبة. أشغل عن  ملسو هيلع هللا ىلصكالصفة، وأبن النيب موجب ا  الفعل وبينهم فكان 
امرؤ ))خذوا عين مناسككم فإين  :يف حجة الوداعأيض ا  وقال (4)((أصلي رأيتموين كما  صلوا)) :وقال

 وهو قول هللا ،فعله موجب كما ثبت ابلتنصيصأن فجعل املتابعة الزمة فثبت ابلتنصيص  (5)مقبوض((
 إن قوله موجب. (6) چ ڦ ڄ ڄ ڄچ  :تعاىل

ا بني القول املخصوص والفعل سبق واحتج اجلمهور يف نفي االشرتاك أبن األمر لو كان مشرتك  
وأبنه حقيقة يف  ،ألن تناول املشرتك للمعاين على السواء واألمر خبالفه؛ أحدمها إىل الفهم دون اآلخر
يوضحه أنه ال يصح نفي األمر عن  ،ا لالشرتاكه دفع  يكون حقيقة يف غري  أالالقول املخصوص فوجب 

 ،ويصح نفيه عن الفعل حىت صح أن يقال مل أيمر فالن اليوم بشيء مع كثرة أفعاله ،القول املخصوص
مارات مات اجملاز كما أن عدم صحته من أوصحة النفي من عال ،تكلم بعبارة األمر إذاومل يصح ذلك 

إطالق ا فإن األمر يطلق على الفعل بطريق اجملاز  ،سكوا به من اآلايتوبه خرج اجلواب عما مت ،احلقيقة
 سبب وجوب الفعل.إذ األمر السم السبب على املسبب 

قوه يف صوم الوصال فوما ذكروا من السنة معارض إبنكاره عليه السالم على أصحابه حني وا
))فما لكم خلعتم  :الصالة بقوله ويف خلع النعال يف (7)وأيكم مثلي يطعمين ريب ويسقيين(( )) :بقوله

ا كاألمر مل يكن إلنكاره عليه السالم معىن كما لو كان أمرهم احلديث، ولو كان فعله موجب   (8)( نعالكم(
                                      

  38آية:جزءمن رى سورة الشو ( 1) 
  152 آية:جزء من  سورة آل عمران( 2) 
  73آية: جزء من  سورة هود( 3) 
وأخرجه ابن حبان يف  ٤86ص 2ج ، 3ط ،ابب َمْن َسَها َفرَتََك رُْكن ا َعاَد ِإىَل َما تـََركَ  كتاب الصالة السنن الكربى البيهقي( ٤) 

 ".إسناده صحيح على شرط البخاري األرنؤوط:عيب قال ش، "5٤1ص٤ج ،2ط األذان كتاب الصالة ابب  صحيحه
 .62ص٤، ج1راكب ا، طرمي اجلمرة ابب  كتاب احلجالسنن الكربى لنسائي ا( 5) 
 .12ية: اآلسورة التغابن جزء من ( 6) 
 .133ص3.ط، جبزايدة لفظ: )إين أبيت( د ابب النَـْهِى َعِن اْلِوَصاِل ىِف الَصْومِ  كتاب الصيام  الصحيح أخرجه مسلم يف( 7) 
ص 1ج 3: ط ،ابب املصلي يصلي يف نعليه وقد أصاهبما قذر ال يعلم به كتاب الصالة،  صحيحيف ال ابن خزميةأخرجه ( 8) 
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ر اتباعهم للبعض صاإهنم مل يتبعوه يف مجيع أفعاله فكيف  :(1)قال الغزايل رمحه هللا ،وامتثلوا بهبذلك 
منا وجبت فيما ذكروا بلفظ األمر يف ذلك الفعل إواملتابعة  ،ض دليال  ومل يصر خمالفتهم يف البع دليال  

 احتيج ا ملاموجب   بنفسه الفعل ولو كان، اجلميعذ األمر مل يتناول إ ؛املعني املأمور به ال يف مجيع أفعاله
 حيتاج كما ال  (2)چ  ڦ ڄ ڄ ڄچ  :تعاىل قوله بعدكما رأيتموين أصلي(   صلوا): قوله ىلإ

 (3).به االمتثال يوجب آخر شيء إىل كذا  اافعلو  قوله
 فيه العلماء واختالف األمر موجب بيان 

 ( بدليل إال اإللزام (4)اجلمهور  عند )وموجبه 
 وأن ،متصال   االستثناء هذا يكون أن حيتمل بدليل إال (5)اإللزام  اجلمهور عند وموجبه: قوله

 فعلى ،الوجوب عن الصرف ودليل الوجوب يلدل الدليل من املراد يكون أن وحيتمل، امنقطع   يكون

                                      
501. 

ه 505املتوىف سنة  األصويلالفقيه الشافعي  الطوسين أمحد الغزايل بهو حجة اإلسالم علم األعالم: حممد بن حممد بن حممد ( 1) 
 216ص٤د.ط،ج وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان،ىل.رمحه هللا تعا

  .12ية: جزء من اآلسورة التغابن ( 2) 
يف كل أموره على وجه الندب إال إذا كان مأمور ا به على الوجوب كما ثبت يف  ملسو هيلع هللا ىلص( الراجح قول اجلمهور؛ ألن التأسي ابلنيب (3

عين مناسككم.. وغري ذلك. ولو كانت متابعته الزمة يف كل شيء  كثري من األمور مثل: صلوا كما رأيتموين أصلي، وخذوا
 لشق ذلك على األمة، وهو األمر الذي ترك ألجله فرض السواك عليه عند كل صالة. 

له واملراد به عامة ا هي الرملة املشرفة على ما حوهلا، ومجهور الشيء جُ ن اجلمهور أيض  : إ عن األصمعي( قال األزهري نقال  ٤)
إهنا جمموعة من كلمتني  :ومجهرة القوم إذا مجعتهم، وقال ابن فارس ،مجهور الرتاب إذا مجع بعضه فوق بعض اوأيض   ،العلماء

 .مجاع، والثانية على العلو، فاجلمهور: شيء متجمع عال  )مجر( و )جهر( األوىل تدل على اإل
  .506ص1د. ط ج س اللغةمعجم مقايي ، ابن فارس513-512ص6ج، 1، ط: هتذيب اللغةانظر األزهري يف 

( األمر املطلق اجملرد عن القرائن يدل على الوجوب، ويعرب بعضهم بقوله: "األمر حال جترده عن القرائن يدل على الوجوب حقيقة 5)
وعلى غريه من املعاين جمازا" وهو مذهب مجهور العلماء من أرابب املذاهب األربعة، قال أبو بكر اجلصاص من احلنفية: "هو 

" ءب أصحابنا وإليه ذهب شيخنا أبو احلسن الكرخي" وقال القاضي أبو زيد الدبوسي منهم أيض ا: "هو قول مجهور العلمامذه
وقال القاضي عبد الوهاب من املالكية: "إنه قول مالك وكافة أصحابه"، وقال الشيخ أبو إسحاق الشريازي من الشافعية: "هو 

الشيخ أيب إسحاق املروزي بغداد"، وقال األستاذ أبو إسحاق: "إنه ال جيوز غريه، الذي أماله الشيخ أبو احلسن على أصحاب 
ويف تركه دفع الشريعة"، وقال إمام احلرمني: "وهو مذهب الشافعي رمحه هللا" وقال القاضي أبو يعلى من احلنابلة: "هو ظاهر 

اختيار أيب احلسني البصري وابن احلاجب، كالم أمحد" وقذ ذكر الفخر الرازي ستة عشر وجه ا لرتجيح هذ القول، وهو 
 والبيضاوي، ويف املسألة تسعة مذاهب أخرى. 
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 ،ابلدليل املقرتن األمر إال البعض دون البعض عند اإللزام األمر موجب الكالم تقدير االتصال تقدير
كان   إن اإللزام لعدم أو ،الوجوب دليل املقرتن كان  إن الكل عند لإللزام هو بل فيه خمتلف ليس فإنه

 إبطالق األمر ألن ؛الكالم صدر حتت داخل لوجها هذا على ىنفاملستث ،الوجوب عدم دليل املقرتن
 عند اإللزام القرائن من اجملرد األمر موجب هتقدير  االنقطاع تقدير وعلى ،وغريه ابلدليل املقرتن يتناول
 يكون فال ،ابالتفاق اإللزام لعدم أو ابالتفاق لإللزام فإنه بدليل املقرتن األمر إال البعض دون البعض
 .(1) قيل كذا  لكن مبعىن إال ويكون، الوجه هذا على  يف الصدرداخال   ىناملستث

 :تعاىل قوله فإن (2)چک  ک ک کچ  :تعاىل قوله الوجوب دليل به املقرتن األمر ومثال 
ڍ ڍ ڌ ڌ چ  :ذكره جل وقوله(3) چ ہ ۀ ہ ہ ہ ۀ ڻچ 

 .واملرض اخلوف شدة حال ابلصالة، ويف التكليف من ورد وما ،اآلية (4)چ
 .للوجوب أهنما على دلت والزكاة الصالة ترك يف التهديدات من ورد وما

                                      
 انظر هذه املذاهب، واستدالالهتا كل على حدة والرد عليه يف املراجع التالية: 

السرخسي يف ، 120د.ط، ص أصوله،الشاشي يف ، 36ص  ،1: ط تقومي األدلة، الدبوسي 85ص2، ج2ط جلصاصا أصول 
، 209ص، 1ط مليزان،، السمرقندي ا107ص1، د.ط، جأصول البزدوي مع الكشف، 19-15ص1د،ط، ج، أصوله

د.ط،  فتح الغفار، ابن جنيم، 153ص،1ج التوضيح، ، صدر الشريعة57-53ص1، د.ط، جكشف األسرارالنسفي 
تنقيح يف ، القرا79د.ط، ص إحكام الفصول، الباجي 57-50ص1ج ،1ط: ملعتمد ، أيب حسني البصري ا3٤-31ص1ج

 ،31-21ص2د.ط، ج بيان املختصر، األصفهاين 81-79ص 2ج العضد، ابن احلاجب، 128-127، صالفصول
 التبيني اإلتقاين، 138-133ص1د.ط، ج الوصول إىل األصول، ابن برهان ٤35-٤19ص1د.ط، جاملستصفى  الغزايل،

، ابن 377- 375ص/1/2ج، 3: ، طاحملصول، 388د،ط، ص شرح النسفي على املنتخب، 399ص 1ج ،1ط
، أيب 22-21٤، جاإلحكام، اآلمدي 173-1٤5ص1ج  لتمهيد،، الكلوذاين ا٤2-22ص2د،ط، جاإلهباج، السبكي، 

 التقرير والتحبري، ابن أمري حاج 370-365ص2، ج1ط:  البحر احمليطالزركشي  ،2٤7-22٤ص1ج، 1ط: العدة يعلى
ط:  شرح كوكب املنري، ابن النجار 75-70ص2:ط، جمع النزهة د روضة الناظر ، ابن قدامة307-303ص1ج3ط، 
 . ٤2-39ص3ج، 2

 ومن النسخة األخرية. )اثبتة يف نسخة )ط( وساقطة من نسخة )أ( ومن نسخة )م -كذا قيل -كلمة (  1) 
 .20 ية:اآلسورة املزمل ( 2) 
 .103 ية:جزء من اآل سورة النساء( 3) 
  .3٤ية: جزء من اآل سورة التوبة( ٤) 
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 األحاديث فإن (1) اجلمعة أداء بعد ابالنتشار الوجوب: األمر عدم دليل به املقرتن األمر ومثال 
 ليس أنه على دلت الشمس غروب إىل وأ العصر إىل اجلمعة بعد اجلامع يف التوقف فضائل يف الواردة

  .ا األمر ابالصطياد بعد التحلل ملا سنبينهكذ.  للوجوب
 چک ک ک کچ  :لوجوه للوجوب كما يف قوله تعاىلاصيغة األمر استعملت أن واعلم 

ڈ چ :تعاىل كقوله  األوثق إىل ولإلرشاد (3)چ ڃ ڃ چ ڃ ڃچ  :تعاىل كقوله  وللندب (2)

 على للتنبيه رشادواإل ،اآلخرة لثواب الندب أن :والندب اإلرشاد بني والفرق (4) چ ڈ ژ ژ
 . بفعله يزيد وال املداينات يف اإلشهاد برتك اآلخرة ثواب ينقص وال الدنيا مصلحة

ٴۇ  ۈ ۈچ  :تعاىل كقوله  ولإلكرام ،(5) چھ  ہ ہ ھچ  :تعاىل كقوله  ولإلابحة

ژ  ڈ ژچ  :تعاىل كقوله  ، ولإلهانة(7) چۀ ۀ ہ ہ چ  : تعاىل كقوله  ولالمتنان(6) چ ۋ

 حب جبچ  :كقوله  ، أو للتعجب(9) چ ڀ ڀ ڀ پ پچ  :لتسويةول (8) چڑ ک  ڑ

 ،(12) َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ   (11) چۅ ۅ چ  : تعاىل كقوله  أبصرهم وما أمسعهم ما(10) چ خب
  القدرة وكمال وللتكوين

                                      
 .١٠اجلمعة:  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  ُّ وارد يف قوله تعاىل ال( 1) 
  .20 ية:اآلسورة املزمل جزء من ( 2) 
  .33ية: اآلجزء من  سورة النور( 3) 
 .2 ية:اآلسورة الطالق جزء من ( ٤) 
  .٤ ية:اآلسورة املائد ة جزء من ( 5) 
  .٤6 ية:اآلسورة احلجر جزء من ( 6) 
  . 88 ية:جزء من اآل سورة املائدة( 7) 
  .٤9 ية:اآلسورة الدخان ( 8) 
 16سورة الطور آية:( 9) 
 .38 ية:اآلسورة مرمي ( 10) 
  .82 ية:اآلسورة يس جزء من ( 11) 

 .٤3( سورة الشعراء جزء من اآلية: (12
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 چ ڇ ڇ ڇچ  : تعاىل كقوله  وللتهديد، (2)چژ ڑ ڑ کچ  : تعاىل كقوله  ولإلخبار( 1)
 ين ىن نن  ُّ  تعاىل كقوله  اإلنذار منه ويقرب (4) چۓ  ے ے ۓچ  : تعاىل وكقوله (3)

  َّ مي زي ري ٰى

 

وللتخيري كقوله ، (6)چۆ  ۇ ۇچ :تعاىل كقوله  وللتعجيز آخر اقسم   جعلوه كانوا  وإن(5)
 .(8)وللتمين كقول الشاعر: أال أيها الليل الطويل أال اجنلي (7)چگ گ  گچ : تعاىل

وهو قريب من  (9)مما يليك(())كل  :عنه الم البن عباس رضي هللاوللتأديب كقوله عليه الس
 اللهم اغفر يل. :وللدعاء ،مندوب إليهإذ األدب الندب 

ألن معىن التخيري والتعجيز  ؛مث ال خالف أن صيغة افعل ليست حقيقة يف مجيع هذه الوجوه
 .وإمنا يفهم ذلك من القرائن ، غري مستفادة من جمرد الصيغةوالتسوية مثال  

 :قفيةالواوالتهديد، فقال بعض واإلابحة الوجوب والندب  ؛الف فيه أمور أربعةأما الذي وقع اخل 
ونقل ذلك عن األشعري يف بعض  ،هي مشرتكة بني هذه الوجوه األربعة ابالشرتاك اللفظي كلفظ العني

ابالشرتاك واإلابحة هي مشرتكة بني الوجوب والندب  :الرواايت وابن سريح وبعض الشيعة، وقيل
وهو مذهب املرتضى من  ،الشامل للثالثةاإلذن وهو أن يكون حقيقة يف  ،يل ابملعنويوق ،اللفظي
ا وهو والندب لفظ  اإلجياب هي مشرتكة يف  :ا وقيلفعلى هذين القولني يكون للتهديد جماز   ،الشيعة

وهو ترجيح  ،وقيل معىن أبن جيعل حقيقة يف معىن الطلب الشامل هلما ،منقول عن الشافعي رمحه هللا
 الفعل على الرتك.

                                      
 .٤3 ية:اآلسورة الشعراء ( 1) 
  .82ية: جزء من اآلسورة التوبة ( 2) 
  .٤0ية: جزء من اآلسورة فصلت ( 3) 
  .6٤ية: جزء من اآلسراء سورة اإل( ٤) 
  .30ية: اآلسورة ابراهيم ( 5) 
 .38ية: جزء من اآلسورة يونس ( 6) 
  .65جزء من اآلية:  سورة البقرة( 7) 
 .وزنشرح املعلقات السبع للز بيت المرؤ القيس  ،بُصْبح  وما اإِلْصَباُح ِمنَك أبمَثل* أال أيّها اللّيُل الطويُل أال اجْنَِلي ( 8) 
، الثابت يف الرواايت قول النيب 2056ص 5ج ،3ط  ،ابب األكل مما يليهكتاب األطعمة   صحيحال يفالبخاري أخرجه ( 9) 

 لعمرو بن سلمة خالف ما يف الشرح أنه ابن عباس.
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حقيقة يف أهنا والغزايل ومن تبعهم ال ندري  (2) الباقالينوالقاضي  (1) وقال أبو احلسن األشعري
 ا ال حكم له أصال  ا ابالشرتاك. فعلى قول هؤالء مجيع  فيهما مع  أو الوجوب فقط أو يف الندب فقط، 
ألهنا جمملة الزدحام املعاين  ؛ها حقن ما أراد صاحب الشرع منأبدون القرينة إال التوقف مع اعتقاد 

  فيها وحكم اجململ التوقف، إال أن التوقف عند البعض يف نفس املوجب، وعند البعض يف تعيينه.
ا من غري اشرتاك وعامة العلماء من الفقهاء واملتكلمني قالوا إهنا حقيقة يف أحد هذه املعاين عين  

 ، إال أهنم اختلفوا يف تعيينه.إمجالوال 
يف أحد قوليه إهنا  (3) واجلبائيب اجلمهور من الفقهاء ومجاعة من املعتزلة كأيب احلسن فذه

 حقيقة يف الوجوب جماز فيما عداه.
إىل أهنا حقيقة يف الندب  (4)وذهب مجاعة من الفقهاء والشافعي يف أحد قوليه وعامة املعتزلة 

 .سواه فيماجماز 
 .ونقل ذلك عن بعض أصحاب مالك اإلابحة،حقيقة يف  وذهبت طائفة إىل أهنا 
خمتلفة من غري أن يثبت  قفية أبن صيغة األمر استقلت يف معان  الوااحتج الفريق األول من  

اإلمجال فيثبت االشرتاك الذي هو من أقسام  ،واألصل يف االستعمال احلقيقة ،ترجيح ألحدمها على الباقي
ها الستحالة ترجيح أحد املتساويني املعاين على سائر زائد يرجح أحد  بدليلإال عندهم فال جيب العمل هبا 

 بال مرجح.
اإلابحة محل األمر املطلق على  :أهنم قالواإال شرتاك اللفظي ابالوهذا هو متسك الباقني من القائلني 

ن إوقوله  ،ألان ندرك التفرقة يف اللغات كلها بني قوله افعل وبني قوله ال تفعل؛ والتهديد الذي هو املنع بعيد
ىل فهمنا اختالف معاين إذا قدران انتفاء القرائن كلها سبق إحىت  ،شئت فافعل وإن شئت فال تفعل

                                      
ئمة ن األشاعرة. كان معلي بن إمساعيل بن إسحاق، أبو احلسن، من نسل الصحايب أيب موسى: مؤسس مذهب األ شعري:األ( 1) 

 .2ص ٤ج، 15ط األعالملزركلي ا م(. 936- 87٤ه =  32٤- 260) املتكلمني اجملتهدين. ولد يف البصرة وتويف ببغداد
، من كبار علماء الكالم انتهت إليه الرايسة يف مذهب و بكر: قاض  بحممد بن الطيب بن حممد بن جعفر، أ الباقالين: (2) 

 .262ص6ج املرجع السابقم(.  1013- 950ه=  338- ٤03ها )د فتويف فيشاعرة. ولد يف البصرة، وسكن بغدااأل
  .90مرت ترمجته يف هامش ص ( 3) 
املعتزلة فرقة إسالمية نشأت يف أواخر العصر األموي وازدهرت يف العصر العباسي، وقد اعتمدت على العقل اجملرد يف فهم ( ٤) 

ة مما أدى إىل احنرافها عن عقيدة أهل السنة واجلماعة. الندوة العاملية العقيدة اإلسالمية لتأثرها ببعض الفلسفات املستورد
  .26ص1ج د.ط املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة اإلسالمي،للشباب 
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كما ندرك التفرقة بني قوهلم   ،علمنا قطعا إهنا ليست ابأللفاظ مرتادفة على معىن واحدو  ،هذه الصيغ
ملاضي عن املستقبل كان قد يعرب ابوإن   ،قام زيد ويقوم زيد يف أن األول للماضي والثاين للمستقبل

نا أن قوله افعل يدل على ترجيح جانب الفعل على جانب الرتك، فر عف ،وابلعكس لقرائن تدل عليه
شئت فال تفعل يرفع الرتجيح وإن شئت فافعل إن كذا قوله احبث لك   ،والتهديد الذي هو املنع خالفه

ن جعل افعل حقيقة يف ك أبشرتاك املعنوي متسابالاالشرتاك بني الندب والوجوب، ومن قال  بقيف
 ا لالشرتاك واجملاز.املشرتك بني الثالثة أو الطلب املشرتك بني الوجوب والندب أوىل دفع  اإلذن 

 ضرورة فدل ابالئتمار إال له وجود وال ،والقائلون ابإلابحة احتجوا أبن األمر لطلب وجود املأمور به 
 .اإلابحة وأدانه عليه االئتمار طريق انفتاح على

 من فيه بد وال، الفعل لطلب األمر ألن ؛اإلابحة موجبه يكون أن جيوز ال: فقالوا النادبون أماو 
 سواء فيها كليهما  ألن؛ ذلك اإلابحة يف وليس الرتك جانب على اراجح   الفعل إجياد جانب يكون أن
 .به للتيقن أدانمها يثبتف الندب أو ابلوجوب إال ذلك حيصل وال الرتجح من بد يكن مل وملا

 ،ضرورة غري من بعد زائدة صفة إلثبات معىن فال حتقق قد الطلب معىن ألن ؛الزايدة يثبت وال
 . به الثواب وتعلق الرتك من أحسن الفعل كون  القتضائه ابلندب الرتجيح حيصل وإمنا

فكقوله  :أما الكتاب واللغة.واإلمجاع ومتسك اجلمهور القائلون أبنه حقيقة يف الوجوب ابلكتاب 
يف فإنه  (2) چھ  ہ چ :واملراد من األمر قوله تعاىل (1) چ ٻ پ پ ٻ ٻ ٻچ  :عاىل إلبليست

وهو دليل الوجوب وإال ملا ذمه هللا تعاىل على  ،امعرض الذم على املخالفة ال يف معرض االستفهام اتفاق  
 (3) چمب  مئ ىئ يئ جب حب خبچ : قولهليس أن يقول إنك ما ألزمتين السجود، يف إلبالرتك، وكان 

گ گ گ  ک ک گ ڑ ک چ :وقوله عز امسه ،ذم على خمالفة األمر وهو دليل الوجوب

 ؛ا وخمالفة أمره: وهي ترك ما أمر بهمطلق   ملسو هيلع هللا ىلصالوعيد مبخالفة أمر النيب أحلق  (4) چڳ ڳ ڳ  ڳ
مره يكن خمالفة أولو مل  ،فيكون خمالفته ترك ذلكأمر به، ا مباإلتيان وموافقته  ،ذ املخالفة ضد املوافقةإ

اإلتيان ا يكون ا حرام  ا ملا أحلق الوعيد به، وإذا كانت خمالفة أمره وهي ترك املأمور به مطلق  ا مطلق  حرام  
                                      

  .12ية: اآلسورة األعراف جزء من ( 1) 
 .3٤ية: اآلسورة البقرة جزء من ( 2) 
 .٤8 ية:اآلسورة املرسالت ( 3) 
 .63ية: اآلسورة النور ( ٤) 
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مبا أمره هللا تعاىل كذلك اإلتيان ا كان مبا أمره الرسول واجب  اإلتيان ا ضرورة. وإذا كان ابملأمور به واجب  
 ابلطريق األوىل.
لكنا خمالفني أمر الشارع يف ترك النوافل  (1)املأمور به مطلق  لو كان املخالفة ترك ا :وال يقال

ألنه عرف ابلقرائن أن معناه األوىل لكم أن  ؛ألان نقول األمر ابلنوافل متضمن جواز الرتك ،املأمور هبا
؛ وجيوز لكم أن ال تفعلوا كذا، فال حتقق املخالفة خبالف األمر املطلق اخلايل عن القرينة ،تفعلوا كذا

 ه.فيتحقق املخالفة برتك ،على اإلتيان ابملأمور به ال حمالةبل يدل  ،ال ينبئ عن جواز الرتك ألنه
العبادات وغريها إىل األوامر إجياب فألن األمة يف كل عصر مل تزل يرجعون يف  :وأما اإلمجاع 

عنه على  كما استدل أبو بكر رضي هللا  ،ة اجملردة عن القرائن على الوجوبواالستدالل مبطلق الصيغ
استدل الصحابة رضوان هللا  ا، وكم(2) چائ ەئ چ  :وجوب الزكاة على أهل الردة بقوله تعاىل

ا إذَ فليصلها  ،(3)غري انكحي نسائهم الكتابأهل ))سنوا هبم سنة  :عليهم ابألمر يف قوله عليه السالم
الوجوب من غري توقف لى وحنوها ع (4)((و ثالاث  أا دكم فليغسل سبع  حب يف إانء ألالكإذا ولغ  ،ذكرها

وذاع ذلك فيما بينهم من غري نكري أحد فكان  وشاع (5)وما كانوا يعدلون إىل غري الوجوب إال لعارض
 .امنهم على أنه للوجوب كما يف العمل ابألخبار بعينهإمجاعا 

حسن من أهل اللغة  ،فلم يفعل ،الثوبهذا  فألن السيد إذا قال لعبده خط :وأما جهة اللغة
أنه ولوال أن ألمر للوجوب ملا حسن ذلك وال يلزم عليه  ،ااب وكونه عاصي  قم بذمه واستحقاقه العاحلك

 ،ا وهو غري مفيديذم شرع   (6)ألان ال نسلم أنه ال يذم لغة وإمنا ال ؛املأمور به معصيةلو كان ال يذم لغة 
 كالمهم على ظاهره.  سلمنا أنه ال يذم لغة لكن املعصية ملا خرجت بدليل وجب فيما وراءها محل

                                      
 موجودة يف نسخة )ط(. -مطلق ا-( كلمة  (1
 .83 ية:اآلسورة البقرة جزء من ( 2) 
 مثبتة يف النسخة األخرية فقط. -غري انكح نسائهم-( مجل  (3
 ،تـَْفرِيُع من تـُْؤَخُذ منه اجلِْْزيَةُ من أَْهِل اأْلَْواَثنِ  ، اببكَتاُب احلُْْكِم يف ِقَتاِل اْلُمْشرِِكنَي َوَمْسأََلةُ َماِل احْلَْريبِّ  األميف  أخرجه الشافعي( ٤) 

منقطع ألن حممد " :وقال( 6) :رقم 11٤ص2ابب اجليم د ط، جيف التمهيد  ابن عبد الرب أخرجهو  .17٤ص ٤ج د ط، 
 .اهـ "بن علي مل يلق عمر وال عبد الرمحن بن عوف

  .ال لعارض  إسخة )ط( ال ملعارض ويف نإأ( ونسخة )يف نسخة )م( ( 5) 
 .ط( مل) يف نسخة( 6) 
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املوضوع للشيء حممول على الكامل ألن  ؛وما ذكر النادبون أنه حيمل على أدىن الطلب فاسد
والكامل من الطلب ما  ،ألنه اثبت من وجه دون وجه ،ألنه اثبت من كل وجه دون الناقص منه ،منه

 ال يكون فيه رخصة الرتك يف الوجوب دون الندب.
 حلظر وقبلهموجب األمر املطلق بعد ا 

  )واألمر بعد احلظر وقبله سواء(
ذهب مجهور األصوليني إىل أن موجب األمر املطلق قبل  ،(1) سواءواألمر قبل احلظر وبعده  :قوله

 (2)قبل احلظر فكذلك يقول بعده. اإلابحة فمن قال أبن موجبه التوقف أو الندب أو  ،احلظر وبعده سواء
 ا.ظر فعامتهم على أن موجبه الوجوب بعد احلظر أيض  ومن قال أبن موجبه الوجوب قبل احل

                                      
( اختلف العلماء يف األمر قبل احلظر أو بعده للوجوب أو للحظر أو لإلابحة؟ فعند مجهور األصوليني سواء أي إذا كان قبل 1)

 احلظر للندب يرجع إليه كذلك اإلابحة والتوقف، وأقواهلم على النحو التايل:
: القائلون أبن موَجب األ   مر قبل احلظر هو الندب أو اإلابحة، فهو عندهم بعد التحرمي كذلك.أوال 

 اثنيا : أما القائلون أبن موَجب األمر قبل احلظر هو الوجوب، فقد اختلفوا فيه على مذاهب ثالثة:
 األول: األمر الوارد بعد احلظر لإلابحة، وإليه مال الشافعي وبعض أصحابه.

 لوجوب، واليه مال عامة احلنفية.الثاين: األمر الوارد بعد احلظر ل
 وهو اختيار ابن تيمية والكمال بن اهلمام. ،الثالث: األمر الوارد بعد احلظر يرجع احلكم فيه إىل ما كان عليه قبل احلظر

 كشف األسرار  البخاري ،19ص1ج لأصو السرخسي  ،525ص2ج ،1 ، ط:الو اض ح يف أص ول  الف قه انظر: ابن عقيل احلنبلي:
كشف األسرار  ،112-111ص، 1ط مليزان، السمرقندي، ا72-69ص النظر بذل، األ مسندي 121- 120ص1ج

، 218-213ص1ج، 2 ط ، شرح اللمعالشريازي ،86، د.ط، صالفصول إحكام، الباجي 57ص 1، جعلى شرح املنار
اجلويين  ،77-75ج ص، 1ط:  تمداملعأيب حسني البصري،  ،161-158ص1د.ط، ج الوصول إىل األصولابن برهان 

-56ص3ج ،2ط:  شرح الكوكب املنري بن النجار، ا211ص 1ج ،1ط املستصفى ، الغزايل،88ص1الربهان د. ط، ج 
د.ط،  مجع اجلوامع ، السبكي179ص1د.ط، جالتهميد ، الكلوذاين، ٤6-٤3ص2د.ط، جاإلهباج، ، السبكي 61
 البحر احمليط ، الزركشي119، ص1ط لشرح تنقيح الفصو ، القرايف 17-16د. ط، ص املسودةآل تيمية  ،378ص1ج
 .381- 378ص2ج، 1ط:

 .111ص2، ج1ط:املرجع نفسه الزركشي  :انظر( 2) 
= 
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وعليه اإلابحة، وبعده  ،الشافعي إىل أن موجبه قبل احلظر الوجوبأصحاب من  وذهبت طائفة
أصول ورأيته يف نسخة من  (2)كذا ذكره صاحب قواطع  ،يف أحكام القرآن (1)دل ظاهر قول الشافعي

فاألمر الوارد  ،رد حظر معلق بغاية أو بشرط أو بعلة عرضتا يف أصله مث و الفقه أن الفعل إن كان مباح  
 (3) چ ٴۇ ۋ ۋچ  : عند مجهور أهل العلم كقوله تعاىلاإلابحة بعد زوال ما علق احلظر به يفيد 

إعالم ا  چ ۋ چ :فكان قوله تعاىلاإلحرام مث حرم بسبب اإلطالق  على وألن الصيد كان حالال  
غري معلل بعلة عارضة  ابتداء   اكان احلظر وارد  وإن   ،ألمر إىل أصلهأبن سبب التحرمي قد ارتفع وعاد ا

 وال معلق بشرط وغاية فاألمر الوارد بعده هو املختلف فيه.
أبن هذا النوع من األمر لإلابحة يف أغلب االستعمال كقوله اإلابحة احتج من قال أبنه يفيد 

 چ ۓ ڭ ڭچ  (4) چ ٹ ٹ ڤ ڤچ  چ ٴۇ ۋ ۋچ  :تعاىل
عليه  وقوله (5)

 .(6) ((فانتبذوا أال واملزفت والنقري واحلنتم ابءالد   عن هنيتكم كنت)) :السالم

 دون اإلابحة منه يفهم فإنه، الدار تدخل ال له قال بعدما الدار ادخل :لعبده لالرج وكقول
عن  املأمور عجز أن كما  اإلجياب ال احلظر رفع املقصود أن على دالة قرينة احلظر ألن وهذا، الوجوب

                                      
ونقله ابن برهان يف الوجيز عن أكثر الفقهاء واملتكلمني، ورجحه ابن احلاجب، وتوقف إمام احلرمني اجلويين،  قاله الشريازي (1) 

 وصرح به اآلمدي. 
، 263ص1ج ،1ط:  الربهان، اجلويين 38، ص1ط: التبصرة ، الشريازي، 171ص 1، ج1 ط يو املنهاج مع شرح اإلسنانظر 

يف  ابن اللحام، و57-56ص3ج،2ط:  يف شرح الكوكب املنري ، وابن النجار261ص2ج ،1ط اإلحكام، واآلمدي
 . 229ص ،د.ط القواعد والفوائد األصولية

. وهذا القول نص عليه الشافعي كما نقله عنه ابن التلمسان 61ص1ج  1، ط:األصولقواطع األدلة يف  ،السمعاينابن ( 2) 
 واألصفهاين. 

 .2 ية:اآلسورة املائدة جزء من ( 3) 
 .10 ية:اآلسورة اجلمعة ( ٤) 
 .222 ية:اآلسورة البقرة جزء من ( 5) 
 106ص5ج ،1 املسكر طشراب  ذكر األخبار اليت اعتل هبا من أابح كتاب األشربة، ابب  السنن الكربىأخرجه النسائي يف ( 6) 

  ويف اللفظ اختالف، ومل أجده هبذا اللفظ الذي أثبت الشارح هنا؟ وأما معاين الكلمات: (5168)
أصل النخلة ينقر وسطه مث ينتبذ فيه التمر، ويلقى على املاء  :النقري احلنتم: جرار مدهونة خضر كانت حتمل اخلمر فيها إىل املدينة،

ا.  النهاية يف غريب احلديث  ابن األثري : هو اإلانء الذي طلي ابلزفت وهو نوع من القار مث ينتبذ فيه. اهـاملزفتليصري نبيذ 
 .30٤ص2، و ج٤٤8ص1، جط. ، دواألثر

= 
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 كأن  فصار الفعل وجود ال عجزه ظهور املقصود أن على دالة قرينة ابملأمور به يف أمر التعجيزاإلتيان 
 .فيه لك وأذنت املنع ذلك فرفعت كذا  عن منعتك كنت  قد قال اآلمر

إذ الوجوب  ؛العامة أبن املقتضي للوجوب قائم، وهو الصيغة الدالة على الوجوب تواحتج 
ن املنع إىل اإلذن عألنه كما جاز االنتقال  ،ا لذلكاملوجود ال يصلح معارض   رضهو األصل فيها والعا

 .اوالعلم به ضروري، كيف وقد ورد األمر بعد احلظر للوجوب أيض  ، جاز االنتقال منه إىل اإلجياب
 ۀ ہ ہچ وقوله عز امسه:  (1) چھ ھ  ھ ہ ہ ھچ : كقوله تعاىل

وكاألمر ابلصالة بعد  ،الصوم بعد زوال احليض والنفاسوكاألمر للحائض والنفساء ابلصالة و  چہ 
أو الذمة ابرتكاب أسباب موجبة  إلسالموكاألمر ابلقتل يف شخص حرام القتل اب (2)زوال السكر، 

 . للقتل من احلراب والردة وقطع الطريق
ا اسقين بعدم :ا، وكقول الرجل لعبدهوكاألمر ابحلدود بسبب اجلناايت بعدما كان ذلك حمظور  

 .قال له ال تسقين فهذه األوامر كلها تفيد الوجوب
وإن كان بعد احلظر فثبت مبا ذكران أن احلظر املتقدم ال يصلح قرينة لصرف الصيغة عن الوجوب 
إىل اإلابحة كما أن اإلجياب املتقدم ال يصلح قرينة لصرف النهي الوارد بعده عن التحرمي إىل الكراهة 

 . أو التنزيه ابالتفاق
فإنه لوال احلظر املتقدم  ،ا فهمت اإلابحة فيما ذكروا من النظائر بقرائن غري احلظر املتقدموإمن

ا للعبد، فلو وجبت عليه لصارت ق  قو ا، وهي أن االصطياد وأخواهتا شرعت حلفهمت منها اإلابحة أيض  
 .ا عليه فيعود األمر على موضوعه ابلنقضحق  

وإن مل يتقدمه  ،اينة وال األمر ابإلشهاد عند املبايعة على اإلجيابوهلذا مل حيمل األمر ابلكتابة عند املد
  ا لنا.ا علينا بعدما شرع حق  لئال يصري حق   ؛حظر

 طلب موجب األمر املطلق يف التكرار

                                      
 . 5/آيةالتوبة جزء من سورة ( 1) 
 ."19ص1د. ط، ج "أصول السرخسي ،األمر بعد احلظر: الصحيح عندان أن مطلقه اإلجياب( 2) 
، 121،120ص1د.ط، ج األسراركشف  البخاري، .300ص1د.ط، ج شرح التلويح على التوضيح التفتازاين :انظر للمزيد 

 .3٤5ص1، د.ط، جالتحرير تيسري أمري ابدشاه
= 
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لكن  صيغة اختصرت ملعناها من طلب الفعل لفظة "األمر" حيتمله؛ ألن وال وال موجب له يف التكرار)
 (العددحيتمل  فال "فرد" "الفعل"لفظ 

أي التكرار، اختلف القائلون ابلوجوب  (تملهيف التكرار وال حي)أي لألمر  (وال موجب له): قوله
 مث بعد فراغه عنه يعود إليه، وقال ، ومعىن التكرار أن تفعل فعال  (1) التكرارفادته إيف األمر املطلق يف 

نه وحيكى هذا عن املزين. مام دليل مينع إنه يوجب التكرار املستوعب جلميع العمر إال إذا ق :بعضهم
ة أئمالبغدادي من  (3)من أصحايب الشافعي وعبد القاهر  (2)ين اإلسفراييق اسحإوهو اختيار أيب 

 من هذا ويروى ،حيتمله ولكن ،التكرار يوجب ال إنه :الشافعي أصحاب بعض وقالوغريهم. احلديث 
 .الشافعي
 وقال. بدوهنا يثبت ال واحملتمل قرينة غري من يثبت وجبامل أن: واحملتمل املوجب بني والفرق 

ٿ  ٿ ٿچ  :بشرط كقوله املعلق لكن حيتمله وال التكرار يوجب ال املطلق األمر: مشاخينا بعض

 بعض قول فهو بتكراره يتكرر (5) چڀ ڀ ڀ چ  تعاىل: بوصف كقوله  أو املقيد (4)چ  ٹ
 .حيتمله لكنو  التكرار يوجب إنه ال قال ممن الشافعي أصحاب

                                      
 املطلق أي اجملرد وكذلك املعلق بشرط أو صفة، ويف كال احلالني ال يقتضي التكرار عند احلنفية، ويف املسألتني مذاهب.  ر( األم(1

أصول  ، الشاشي٤9، ص1ط تقومي األدلة، الدبوسي 21-20ص1د.ط، جأصول يل املذاهب وأدلتها يف: السرخسي انظر تفاص
 شرح تنقيح الفصول،، القرايف، 111-98ص1ج ،1ط:  ، املعتمد،133-122ص1د.ط، ج أصول البزدوي، 123ص
، 231-219ص1ج اللمع،الشريازي  ،112، ص1ط، امليزان،السمرقندي  130، صم 1973 -هـ  1393، 1ط: 

، ابن 20ص املسودة،، آل تيمية ٤6ص1ج ،2ط روضة الناظر ، ابن قدامة 1٤8-، 1٤1ص1، ج1طالربهان اجلويين، 
 ،البحر احمليط، 75ص ،2ط:  ختريج الفروع على األصول،، الزجناين، ٤5-٤3ص3ج 2ط: ، الكوكب املنري حشر النجار، 

، 3ط،  والتحرير رالتقري ابن أمري حاج ،275- 26٤ص1ج ،2ط:لعدة ، أيب يعلى، ا392-385ص2ج، 1ط:
 . 311ص1ج

جتهاد لتبحره يف العلوم أحد من بلغ حد اال اإلسفراييينسحاق إإبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن مهران األستاذ اإلمام أبو ( 2) 
 . 112ص1جد. ط،  . املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابوروالسنة -اإلمامة واستجماعه شرائط 

يني يف سنة استاذ، أبو منصور البغدادي، وأحد أعالم الشافعية. مات إبسفر عبد القاهر بن طاهر، العالمة البارع، املتفنن األ( 3) 
 .360، املرجع السابق ص ه وقد شاخ٤29

 .6 ية:اآلسورة املائدة جزء من ( ٤) 
 .2ية: اآلسور النور جزء من ( 5) 
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 أو بشرط امعلق   أو امطلق   كان  سواء حيتمله وال التكرار يوجب ال أنه عندان الصحيح واملذهب
 كل  وحيتمل ،ممتثال   به يعد ما أدىن وهو ،جنسه قلأ على يقع ابلفعل األمر أن إال ،بوصف اخمصوص  
 الشافعي. أصحاب من احملققني بعض قول وهو ،النية وهو ،بدليل اجلنس

 "اضرب" فإن ،األمر ذلك يصدر الفعل طلب من خمتص األمر لفظ أبن األول الفريق جاحتو  
 فعل :قوله من خمتصر ربضَ  أن كما  ،الضرب فعل افعل أو ،الضرب منك أطلبُ  :قولك من خمتصر
هذا  قولك فإن. سواء املعىن إفادة يف واملطول الكالم من واملختصر ،املاضي الزمان يف الضربهذا 
 واشتد غال وقد العنب من معتصر مسكر شراب هذا وقولك، سواء انر هذا وقولك حمرق مضيء جوهر
 .سواء الضرب فعل افعلو  اضرب قوله فيكون ،سواء مخر هذا وقولك

لوجود حرف  ؛ميع أفرادهاسم عام جلنس الفعل شامل جبمث املصدر الذي دل عليه األمر 
 سائر ألفاظ العموم.كما يف اإلمكان  االستغراق فوجب القول بعمومه عند 

ه نإو  ،النهي يف طلب الكف عن الفعل مثل األمر يف طلب الفعلفإن واعتربوا األمر ابلنهي، 
يوجب الدوام األمر فكذلك  ،ا للنهييوجب التكرار والدوام حىت لو ترك الفعل مرة مث فعل يكون اترك  

فعل مرة وجب أن ال جيوز عليه النسخ وأبنه لو اقتضى ال ،ا لألمرحىت لو فعل مرة مث مل يفعل يكون اترك  
ا يف زمن بيح  ا وقالفعل الواحد ال يكون حسن   إذ ؛اءدَ إىل البَ مؤدّ  ألن النسخ  ؛وال يصح االستثناء منه

 ىل استثناء الكل من الكل وكالمها فاسد.إواالستثناء يؤدي واحد، 
صدر غري أن الثابت مصدر أن األمر خمتصر من طلب الفعل ابمل :واحتج الفريق الثاين مبا ذكران

 ألنه ال داللة يف صيغة األمر على األلف والالم. ؛نكرة
 ألن داللتها على جمرد حصول مدلوالهتا ال على التعريف.؛ وهلذا جعل أهل النحو اجلمل نكرات

 يقبل وهو جنس اسم ألهنا ؛هبا يقرتن بدليل العموم تقبل ولكنها ،ختتص اإلثبات يف والنكرة
 وصف تعاىل فإنه چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ  (1) :تعاىل قوله إىل ترى العموم، أال

 األمر بني الفرق ظهر ذكران ومبا ،هبا الثبور وصف صح ملا العموم اللفظ حيتمل ولو مل ابلكثرة الثبور
 اإلثبات موضع يف فهي ههنا فأما .ضرورة فتعم النفي موضع يف نكرة النهي يف املصدر ألن ؛والنهي
 .خالفه على دليل قام اإذ إال فتخص

                                      
  1٤ية: اآلسورة الفرقان ( 1) 
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 أن كما  العموم به أريد أنه على دالة قرينة عليه ورودمها فألن :واالستثناء النسخ صحة فأما
 قرعاأل حبديث واستدلوا، إنسان منه املستثىن أن على دليل ازيد   إال القوم رأيت ما :قولك يف االستثناء

 اي رسول عام يف كلأ ،فحجوا احلج معليك هللا فرض قد)) :قال حني ملسو هيلع هللا ىلص النيب سأل حيث حابس بن
 فصحاء من وهو فسؤاله (1)((استطعتم وملا ،لوجبت نعم قلت لو :وقال ،ثالاث   قاهلا حىت فسكت ؟هللا

 .التكرار حيتمل األمر أن على واضح دليل   ؛لوجبت نعم قلت لو ملسو هيلع هللا ىلص النيب وقول العرب
 :تعاىل قوله مثل يدة ومعلقةمق والسنة الكتاب يف الواردة ابلنصوص الثالث الفريق ومتسك 

 چٿ ٹ ٿ ٿچ  (2)چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڤچ
 "،أدوا عمن متونون"و (3)

، فإهنا تتكرر بتكرير الشروط واألوصاف لتعلقها هبا، وأبن الشرط كالعلة وإذا وجد "صوموا شهركم"
تفاء النتفاء املشروط ابن ؛الشرط وجد املشروط مثل ما إذا وجدت العلة وجد املعلول بل أقوى منها

كم مث اخلالف أن احل ،ألن املعلول ال ينتفي ابنتفاء العلة ابالتفاق ،الشرط عند البعض خبالف العلة
 .علق ابلشرطتفكذا امل املعلق ابلعلة يتكرر بتكررها،

 ،ملعناها من طلب الفعلاختصرت وجه قول العامة ما قال الفريق األول والثاين أن صيغة األمر  
 كما  امنكر   أو ،األول الفريق قال كما،  امعرف   قدرته سواءفرد  ةت عليه الصيغلكن لفظ الفعل الذي دل

 ما والعدد فيه تركب الا م الفرد ذإ اتنافي   والعدد الفرد بني ألن ؛العدد حيتمل فال ،الثاين الفريق قال
الفرد  ال حيتمل العدد معىن الفرد مع أنحكم ا، فكما والرتكيب وعدمه متنافيان ، فراداأل من تركب

 .موجود يف العدد وال حيتمل الفرد معىن العدد مع أنه ليس مبوجود فيه أصال  
كالضرب ال يدل على مخس ضرابت   بوجه  األفعال فثبت أنه ال داللة هلذا اللفظ على عدد من 

أن املصدر إال  ،وعشر ضرابت، وال حيتمل ذلك بل داللته على مطلق الضرب الذي هو معىن واحد
يحتمل كله ابعتبار معىن الفردية فيه قع على األدىن املتيقن بفرديته، فوإنه ي ،ر اسم جنسالثابت ابألم

ألن ذلك ابعتبار  ؛جلنسوال يقدح كونه ذا أجزاء يف اخلارج يف تفرده من حيث ا ،ال ابعتبار التعدد
 ا من حيث املعىن صح أن يكون حمتمل اللفظ.فلما كان فرد   ،هىن وال تعدد فيهاملعىن الذ

                                      
  .102ص٤.ج د.ط، ابب فـَْرِض احلَْجِّ َمرَة  ىِف اْلُعْمرِ كتاب احلج الصحيح مسلم يف  أخرجه( 1) 
 .78 ية:اآلسراء جزء من سورة اإل( 2) 
 .6ية: اآلسورة املائدة جزء من ( 3) 

= 
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 ،النية فيه تعمل فال ؛لبتةا اللفظ حمتمل يكون فال بوجه   بفرد فليس، واألقل الكل بني ما فأما
لكن لفظ  :. وتبني مبا ذكران أن االستدراك يف قولهحيتمله ال ما إلثبات ال اللفظ حمتمل لتعينيا ألهن

فعل فيوهم هذا أنه والتقدير أن لفظ األمر صيغة اختصرت ملعناها يف طلب ال ،متعلق مبحذوف ،الفعل
 .(1)قوم لكن لفظ الفعل كذا إليه يوجب وحيتمله كما ذهب 

 .( الواحدة نفسك(( إنه يقع على طلقيألمرته: )) الرجل قول يف)وهلذا قلنا 
طلقي  :قلنا يف قول الرجل المرأته)أي وألن األمر ال يوجب التكرار وال حيتمله  (وهلذا)قوله: 

ألن  فعلى ما نوى وإن نوى ثالاث   ،و نوى واحدة أو ثنتنيأا شيئ  ينِو إن مل  (يقع على الواحدةإنه  ،نفسك
الطالق جنس  :وهلذا يصح وصفه ابلواحدة فيقال ،ا من حيث اجلنسالثلث كل جنس الطالق فكان واحد  

 وقعن طلقت نفسها ثالاث  فإن  ، للفظهفيصلح حمتمال  واإلجارة واحد من التصرفات الشرعية كالنكاح والبيع 
 طلقت نفسها واحدة فلها أن تطلق نفسها اثنية واثلثة يف اجمللس.وإن ا مجيع  

 مجلة أو تطلق نفسها واحدة وثنتني وثالاث  أن فتملك  ،ثوعند الفريق األول يقع على الثال 
 .نوى ثالاث  أو  اشيئ   وهذا إذا مل ينو الزوج ،(2) على التفاريق. كذا ذكره أبو اليسر

وجب التكرار أألنه وإن  ؛و ثنتني فينبغي أن يقتصر على ما نوى عندهمفأما إذا نوى واحدة أ
 عندهم قد ميتنع عنه بدليل والنية دليل.

وإن نوى ثنتني أو  ،و نوى واحدةأا الزوج شيئ  ينِو وعند الفريق الثاين يقع على الواحدة إن مل 
  فهو على ما نوى.ثالاث  

ال أن تكون املرأة أمة، ألن ذلك جنس طالقها، فصار )وال نعمل بنية الثنتني؛ ألهنا نية العدد، إ
 ا.(من طريق اجلنس واحد  

أي ما نوى  (ألنه)يعين ال يصح وال يؤثر يف تغيري موجب الكالم  (وال نعمل بنية الثنتني) :قوله
إال أن تكون ) ،كما إذا قال اسقين ونوى به الطالق  ،نيتهفيلغو ، والكالم ال حيتمله بوجه (نية العدد)
 (ذلك)أن يصح نية الثنتني ال ابعتبار أنه عدد ولكن ابعتبار  ذالغري وليس حتته حرة فحينئ (ملرأة أمةا

                                      
  .190ص1ج  د.ط، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي  :انظر( 1) 
عبد الكرمي، أبو اليسر، صدر االسالم البز د وي: فقيه خباري، ويل القضاء بسمرقند. انتهت حممد بن حممد بن احلسني بن ( 2) 

 3ص 7ج15 ط:ألعالم اا لزركلي  (.م 1100- 1030ه =  ٤93- ٤21وراء النهر ) فيماإليه رايسة احلنفية 
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يد للطالق يف حقها على الثنتني فصار ال مز ذ إ ؛أي كل جنس طالق األمة (جنس طالقها)أي الثنتني 
  .اللفظ أيض  فيصلح حمتمل ا ،ث يف حق احلرةكالثل  ا(من طريق اجلنس واحد  ) حقها الثنتان يف

ان ال نسلم صحة النسخ يف األمر املطلق الذي أل ،وال يصح متسكهم بصحة النسخ واالستثناء
وصحة االستثناء ال يدل على احتمال  ،ألنه يؤدي إىل البداء ؛مل يقم الدليل على أن املراد به التكرير

به أحلق أو  ،وهو الكل ،هو حمتمله نزلة قرينة دالة على أنه أريد به مامبألن ذلك  ؛أيض ا التكرار والعدد
يوم إال صم )): ملسو هيلع هللا ىلصقيل يف قوله فكأنه على وجه الزايدة ما ليس حمتمله لغة، كما يلحق الشرط به 

 .أو صم األسبوع إال يوم السبت ،إال يوم السبت كلها  صم األايم ((السبت
ألن ف يف التكرير ، ألنه ال أثر للشرط وال للوصأيض اليه الفريق الثالث غري صحيح إوما ذهب 

ال إبل ال يزيده  ؛أيض ا ا ال يقتضيهوإن كان قائم   "ااضربه قائم  "فقوله  ،مل يقتض التكرار "اضربه"قوله 
 اختصاص الضرب الذي يقتضيه حبالة القيام.

ن دخلت السوق، وقول إولعبده اشرت اللحم  ،دخلت الدارإن طلق زوجيت  :وهو كقوله لوكيله
ال يقتضي التكرار بتكرار الدخول واحلضور فإنه  ،حضر عندكإن  الزاين فالان  اجلد  :القاضي للجالد

وإذا زالت الشمس  (1) چ ہ ۀ ہ ہ ہچ  :وكان قول الشارع ،ابإلمجاع، فكذا أوامر الشرع
طلق تفل عليه زالت الشمسأو من ا، طلق نفسهتمن شهد منكن الشهر فل :كقول الرجل لزوجاته  ،فصلّ 

قال هللا  فقد شرعي يف كل شرط وامر الشرع فليس من موجب اللغة بل بدليلوأما تكرار أ نفسها،
 .(2) چ ۓ ڭ ڭ ڭ ے ۓ ھ ھ ےچ  :تعاىل

على أيض ا  ما تكررأحلنا أحالوا ذلك على الدليل فإن  ،وال يتكرر الوجوب بتكرار االستطاعة
لكن اتبع فيه  ،ارر مطلق  فلم يتك ،مل يرد الصالةإذا ا فليس عليه أن يطهر كيف ومن كان جنب    ،الدليل
 .(3) كذا ذكره الغزايل  ،الدليل الصالة موجب

واملوجب ال ينفك عن املوجب،  ،ألن العلة موجبة للحكم؛ واعتبارهم الشرط ابلعلة ضعيف
 وهلذا يوجد الشرط بدون املشروط واملشروط بدون الشرط عندان.  ،فأما الشرط ليس مبوجب

                                      
 .185 ية:من اآلسورة البقرة ( 1) 
 .97ية: اآلل عمران جزء من آسورة ( 2) 
 .215ص1ج  1األصول ط:فى يف علم املستص( 3) 
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ولكن ألنه رأى سائر العبادات  ،على احتمال التكرار لغة فلم يكن بناء   "األقرع"فأما سؤال 
وقد رأى احلج  ،ا أبسباب متكررة كتعليق الصالة ابألوقات والصوم ابلشهر والزكاة ابألموال الناميةمتعلق  
وابلبيت الذي هو غري متكرر فاشتبه فسأل  ،ا ابلوقت الذي هو يتكرر حبيث مل يصلح أداؤه قبلهمتعلق  

 .ومعىن شتباه ال الحتمال التكرار لغةااللدفع هذا 
نعم جيب يف كل عام لوجبت فريضة احلج يف كل لو قلت ، ((لو قلت نعم لوجبت)) :ملسو هيلع هللا ىلصقوله  

كذا ذكره   ،وإليه نصب الشرائع ،عليه السالم كان صاحب الشرعفإنه  ،اوحينئذ صار الوقت سبب   ،عام
 .رمحه هللا يف شرح خمتصر التقومي اإلسالمفخر 

 الوقت عن املطلق األمر- الزمان وهو فيه املأمور بيان :الثاين

. رمضان وقضاء، والعشر والكفارات، الفطر وصدقة، ابلزكاة كاألمر،  الوقت عن املطلق األمر )مث
 .هللا( رمحهم بناأصحا مذهب من الصحيح على الفور على األداء يوجب ال ،املطلق والنذر

الذي مل يتعلق أداء املأمور به بوقت حمدود وعلى وجه وهو  (مث األمر املطلق عن الوقت): قوله
 ،وصدقة الفطر والعشر والكفارة وقضاء رمضان والنذور املطلقة (1)كاألمر ابلزكاة   ،يفوت األداء بفواته

فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي وعامة املتكلمني إىل أنه  أنه على الفور أم على الرتاخي؟
 بقوله: يف الصحيح من مذهب أصحابنا. وإليه أشار ،(2) للرتاخي

                                      

أنقل  ولكن ،حاديث عدةأاألمر هبا يف وصدقة الفطر ثبت  ،٤3البقرة:  َّ ىن نن ُّ تعاىل( ثبت األمر ابلزكاة يف قوله 1) 
عن  ا من مترابب صدقة الفطر صاع  كتاب الزكاة، لصحيح، هنا إحدى رواايت الصحيحني وهي: ما أخرجه البخاري يف ا

يف البخاري اهـ  «ا من شعريا من متر، أو صاع  بزكاة الفطر صاع   ملسو هيلع هللا ىلص أمر»بن عمر رضي هللا عنهما، قال:  انفع أن عبد هللا
 (.1507) 131ص2ج 1: ط صحيحال

أشهر األقوال ، اختلفوا يف املراد هبا، و َوآُتوا َحَقهُ يـَْوَم َحصاِدهِ  ،1٤1األنعام:  َّحج مث هت مت ُّ  والعشر: يف قوله تعاىل  
يوم قطع العنب والنخل وحنومها بطريق الوجوب من غري تعيني  أيما كان يتصدق به على املساكني يوم احلصاد ن املراد أعلى 

، وبينت السنة و حنومهاأاملقدار حىت نسخه افرتاض العشر فيما يسقى مباء السماء ونصف العشر فيما يسقى ابلدلو والدالية 
ابب العشر فيما يسقى من ماء كتاب الزكاة،   الصحيح، جه البخاري يف، أخر فيما سقت السماء العشرمراد اآلية يف حديث: 
عن سامل بن عبد هللا، عن ، ولفظه، 126ص2، ج1ط «ايف العسل شيئ  »ومل ير عمر بن عبد العزيز:  ،السماء وابملاء اجلاري

 .«قي ابلنضح نصف العشرسُ   العشر، ومافيما سقت السماء والعيون أو كان عثراي  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأبيه رضي هللا عنه، عن النيب 
 فقد ثبت يف كتاب هللا بثالثة أايم بشهرين كما يف سورة املائدة والنساء واجملادلة. وأما الكفارات: 
أيب حسني  ،300ص1ج د.ط، شرح التلويح على التوضيح التفتازاين ،356ص1ج  د.ط، ،تيسري التحريرأمري ابدشاه  (2) 

= 
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وذهب بعض أصحابنا منهم الشيخ أبو احلسن الكرخي وبعض أصحاب الشافعي منهم أبو 
إىل أنه على الفور، وكذا كل من قال ابلتكرار والدوام يلزمه القول ابلفور  (2)وأبو حامد  (1) بكر الصرييف

 .اإلمكانالفعل يف أول أوقات أنه جيب تعجيل  ،على الفور :. ومعىن قولناال حمالة
عنه ال أنه جيب أتخريه عنه حبيث لو أتى أنه جيوز أتخريه  ،جيب على الرتاخي أنه :ومعىن قولنا
فاستعري  ،والفور يف األصل مصدر فارت القدر إذا غلت ألنه ليس مذهبا ألحد. ؛به فيه ال يعتد به

 أي من ساعته. ،جاء فالن من فوره :فقيل ،مث مسيت به احلالة اليت ال ريب فيها وال لبث ،للسرعة
بدليل أنه لو اإلمكان ومتسك القائلون ابلفور أبن األمر يقتضي وجوب الفعل يف أول أوقات 

وال ذ الواجب مما ال يسع تركه، إ ؛لوجوبه أتى به فيه سقط الفرض عنه ابالتفاق، فتأخريه عنه نقض  
يف التأخري نقض الوجوب يف وقت الوجوب وهو  أن أتخريه ترك لفعله يف وقت وجوبه، فثبت أن كش

ابإلمجاع. اإلمكان وقت أول األداء، وقد أريد إمكان ألنه ثبت ضرورة  ؛الوقت ثبت اقتضاءوأبن ابطل، 
ألنه ال يدري أيقدر ؛ وأبن التأخري تفويت ،ا ألن الثابت ابلضرورة يتقدر بقدرهافال يبقى غريه مراد  

وابالحتمال ال يثبت التمكن من وجه على األداء، أو يكون  ،و ال يقدرداء يف الوقت الثاين أعلى األ
 ا.تفويت  أوقات اإلمكان ا للمتيقن به فيكون أتخريه عن أول معارض  

أداء الوجوب و وأبن املتعلق ابألمر اعتقاد  ،عجز عن األداء إذاوهلذا يستحسن ذمه على ذلك 
للحال فكذا الثاين ويعترب األمر ابلنهي فإن االنتهاء  طلقألمر امليثبت اب دالعتقاوهو اوأحدمها  ،الفعل

 ثبت على الفور فكذا االئتمار الواجب ابألمر.
 ،أبن صيغة األمر ما وضعت إال لطلب الفعل إبمجاع أهل اللغة (3) ومتسك القائلون ابلرتاخي

 فال يقيد زايدة على موضوعها كسائر الصيغ املوضوعة لألشياء.
                                      

 .120ص1ج ،1ط: املعتمد البصري
 ،األعيان وفيات بن خلكانه، ا 330هو حممد بن عبد هللا الصرييف أبو بكر الشافعي الفقيه األصويل املتكلم تويف سنة ( 1) 

 .199ص٤د.ط، ج
 .209ص11 ، ج1ط والنهاية البدايةاملروروذي، ابن كثري هو القاضي أبو حامد بن بشر بن عامر العامري ( 2) 
ط: املعتمد ، أيب حسني البصري 26ص1د.ط، جأصول السرخسي  ،36ص1جد.ط،  ،كشف األسرار  انظر: البخاري( 3) 

، 60-58ص2د ط، جاإلهباج، ، السبكي 235-23٤ص1ج، 2ط  شرح اللمع، الشريازي، 11٤-111ص1ج ،1
د.ط،  ملستصفىالغزايل ا 31 -30ص2، ج1طاإلحكام  اآلمدي -399-369ص2، ج1، طالبحر احمليط الزركشي

-286ص2ج1ط هناية السول، 233-231ص1ج، ٤ط:  لربهان،، اجلويين ا212ص، 1ط امليزان، السمرقندي 9ص2ج
= 
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يف فعله، ويفعل لزمان قريب كما ال تعرض بوجه   "افعل"وقت يف صيغة ال تعرض لل هوهذا ألن
 ؛أيض ا أو بعيد أو متقدم أو متأخر فكما ال جيوز تقييد املاضي واملستقبل بزمان ال جيوز تقييد األمر به

 ألن القيد يف املطلق جيري جمرى النسخ.
والفور  ،طلب الفعل صيغةال أن مدلولإيضاح ا قلنا وهلذا مل يتقيد مبكان دون مكان يؤيد ما 

يف زمان، والزمان إال ألن الفعل ال يوجد  ؛ال أن الزمان من ضرورات حصول الفعلإوالرتاخي خارجان 
فاستوت األزمنة كلها، فصار كما لو قيل افعل يف أي زمان  ،األول والثاين يف صالحيته للمقصود واحد

 طل ختصيصه وتقييده بزمان دون زمان.بف ،شئت
ن كان إو  ،ا ال يتقيد آبلة دون آلة وبشخص دون شخصى أنه لو أمره ابلضرب مطلق  أال تر 

 ذلك من ضروراته ملا ذكران فكذا الزمان.
ألن الفعل جيوز أن يكون  ؛وكذا حبكمه وهو الوجوب ،فثبت أن األمر بصيغته ال يفيد الفور

يغلب على ظنه ما مل له التأخري  فيجوز ،ا بني فعله وتركهكان املكلف يف أول الوقت خمري  وإن  ا واجب  
ال خُيلَي زمان العمر  ا لطلب الفعل يف مدة عمره يشرتط أنفيكون هذا األمر مقتضي   ،فواته إن مل يفعله

 عليه بوصف التوسع ال بوصف التضيق. األمرفثبت  ،منه
يف هذا الشهر  لو قال لفالن افعل كذافألنه  :أما عقال   ،ا وشرع  الوجه جائز عقال  هذا  والتكليف على

  الوجوب صح، ومل يستنكر. املدة عنأو يف هذه السنة يف أي وقت شئت بشرط أن ال ختلي هذه 
 الصلوات املفروضات يف األزمنة املعلومة وقضاء الوجبات يف العمر هبذه املثاب.فألن  :اشرع  وأما 

الوجه الذي أمره، فثبت  ألنه أتى ابملأمور به على ؛ا يف أي وقت فعله ال قاضي  وهلذا يكون مؤداي  
 أنه ال دليل على الفور ال من جهة اللفظ وال من جهة احلكم فبطل القول به.

فأما املوسع  ،املضيق (1)فذلك حكم الواجب ذكروا أن يف التأخري نقض الوجوب، وأما ما
خري فال يلزم من التأ ،ولو أخلي عصى وأمث ،ال خيلي الوقتفيجوز أتخريه إىل وقت مثله بشرط أن 

                                      
كشف   ، النسفي150-1٤8ص1د:ط، جالوصول إىل علم األصول ابن برهان  ٤8، ص1ط تقومي األدلة، الدبوسي 288

، 1ط لتبيني،، األتقاين ا٤96د،ط، ص شرح النسفي ،122ص2، د.ط، جالوايفالسغناقي،  113ص1د.ط، ج األسرار
 .٤10ص 1ج

، 1ط الوصولهناية السول شرح منهاج اإلسنوي  وانظر: 31ص1ج ،1ط. املناظر:روضة الناظر وجنة  املقدسيبن قدامة ا( 1) 
 .٤1ص1ج
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ألنه ميكن من األداء يف جزء يدركه بعد اجلزء األول  ؛وليس يف جمرد التأخري تفويت ،نقض الوجوب
وموت الفجأة اندر ال يصلح لبناء األحكام عليه فيجوز له الـتأخري إىل  حسب متكنه يف اجلزء األول.

من دالئل الشرع  والظن عن أمارة دليل ،أن يغلب على ظنه أبمارة أنه إذا أخر يفوت املأمور به
ومن ضرورته  ،الوجوب يستغرق مجيع العمر هفيجوز بناء احلكم عليه واعتقاد ،كاالجتهاد يف األحكام

 وكذا االنتهاء يف النهي. ،تعجيل وجوبه
وال يتعني لألداء جزء من العمر إال بدليل على أان نقول  ،وأما أداء الواجب فال يستغرق مجيع العمر

التوسع كما يلزم فعله على التوسع فإذا وجب الفعل على حسب ما يعتقده  جيب اعتقاد وجوبه على
 علمأمن الوجوب. ووجب االعتقاد على حسب ما يفعله من الفعل مل يقع الفرق بينهما بوجه وهللا 

وقضاء رمضان من القبيل كما ذكر يف التقومي وأصول الفقه والنذور املطلقة مث ذكر الكفارات كلها ، (1)
 ت العمر.اتعيني وقت من األداء منها حىت مل يكن هلا فوات إال بفو  ئمة لعدماأللشمس 

ألهنا مقدرة  ؛صوم الكفارات وصوم النذر املطلق وقضاء رمضان يف أنواع املؤقتة اإلسالموذكر فخر 
بوقت حمدود، كتقدير صوم الكفارات ابلشهرين وثالثة أايم. ويقدر الصوم املنذور مبا مسي يف املدة 

 .(2)ر القضاء مبا فاته من الصوم وكال الوجهني حسن. ويقد
 األمر املقيد

ا للوجوب. ودخول ا لألداء، وسبب  ، وشرط  (1)ا للمؤدي: نوع جعل الوقيت ظرف  أنواع)واملقيد ابلوقت 
 وقت الصالة.(
بوقت حمدود حبيث لو فات ذلك الوقت فات أداؤه أي ما تعلق  (واملقيد ابلوقت أنواع) قوله:

ا أو ال يعرف توسعه ا أو مضيق  أن يكون موسع  إما ألنه  ؛كما ذكر يف الكتاب  ،ثالثة هأنواع ؛األداء
قيل فإن  ،ا لألداءا للمؤدى وشرط  نوع جعل الوقت ظرف   ،ا يف األقسام املذكورةفيكون منحصر   ،وتضيقه

ا فائدة قوله شرط  واحملال شروط على ما عرف فما  ،ألن الظروف حَمَال   ؛قد يستفاد الشرطية من ظرفيته
 لألداء؟

 دمن العدم إىل الوجو إخراجها ومن األداء  ،املراد من املؤدى الركعات اليت حتصل يف الوقت :قلنا
نفس تلك الدراهم واملؤَدى  ، إىل الفقريأداءها تسليم الدراهم مثال  فإن واعترب هذا ابلزكاة  ،ينِ ريَ فكان غَ 

                                      
  12٤ص2ج، 2: ط والتحبري رالتقري ابن أمري جاج، 366ص1ج البزدوي، د.ط،كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم (  1) 
 .19٤ص1ج ،1ط:  الغزايل، املستصفى( 2) 
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ذ ال يلزم من كون إ ؛شرطية األداءاملؤَدى فاد من ظرفية إذا كان كذلك ال يستو  ،حصلت يف يدهاليت 
ا لشيء على أان ال نسلم أنه يلزم من كون الشيء املعني ظرف   ،ا لغريها لشيء أن يكون شرط  الشيء شرط  

 الظرف.هذا  وليس بشرط له يوجد بدون ،ا لوجوده كالوعاء ظرف ملا فيهأن يكون شرط  
 ،ث بيان ما وقع به االشرتاك واالمتياز لوقت الصالة والصومهذه اجلمل الثالإيراد رض من غمث ال

 ا لألداء وبياان  شرط  واحد  منهما يف كون كل واشرتَكا ا وامتياز وقت الصالة عن وقت الصوم بكونه ظرف  
 فائدة عظيمة. (ا لألداءوشرط  يف قوله: )للوجوب فيكون 

ا، واألداء واألداء يفوت بفواته، فكان شرط  ا، ا ال معيار  يرى أنه يفضل عن األداء، فكان ظرف   )أال
  (.خيتلف ابختالف صفة الوقت

يعين إذا اكتفى يف األداء على القدر  ،يفضل عن أدائها ،أي وقت الصالة (أال يرى أنه): قوله
 ا منه ينقضي الوقت قبل متام األداء.ولو أطال ركن   ،املفروض يفضل الوقت عن األداء
ظرف ال أنه ا مل حيز فثبت ولو كان معيار   ،اء الوقتز جأزء شاء من وكذا جيوز األداء يف أي ج

 ا به.ا فيه وال يكون مقدر  إذ تفسري الظرف ههنا أن يكون الفعل واقع   ؛(1)معيار
فيزداد وينقص بطول الوقت  ،ا بها فيه ومقدر  وتفسري املعيار أن يكون الفعل املأمور به واقع  

واألداء يفوت بفواته فكان  ،الة من القبيل األول دون الثاينلصووقت ا ،كالكيل يف املكيالت  وقصره
ألن فعل الصالة ال خيتلف ابإلتيان به يف الوقت وخارج الوقت صورة ومعىن. فعلم أن التفاوت  ؛اشرط  

  (2) واألداء ،ا لألداءكان الوقت شرط  و ، قضاء  إمنا وقع ابعتبار الوقت حىت يسمى أحدمها أداء واآلخر 
الناقص فإن األداء يف الوقت الصحيح كامل ويف الوقت  -ى خيتلف ابختالف صفة الوقتملؤدأي ا-

 .انقص وإن وجد مجيع شرائطه
ا للملك تغري امللك بتغريه حىت لو ا له كالبيع سبب  وتغريه بتغري الوقت عالمة كون الوقت سبب   

حىت ظهر أثره يف حل الوطء  اا كان امللك فاسد  ولو كان فاسد   ،اا كان مللك صحيح  كان البيع صحيح  
 .وثبوت الشفعة وغريمها على ما عرف يف فروع الفقه

                                      
 .215ص 1 د.ط، جوي البزدكشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم (  1) 
 .وأثبته من )أ( و )م( (ط)أي املؤدى خيتلف ابختالف صفة الوقت سقط من ( 2) 
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ا ال لكوهنا وال يقال جيوز أن يكون اختالف صفة األداء ابختالف صفة الوقت لكوهنا ظرف  
فال يصح  ،بل السبب فيه اخلطاب ،والوقت ليس بسبب لألداء كيف  ،صوم يوم النحريف ا كما سبب  

يقم دليل مل ا مفيحمل عليه  ،ان نقول: األصل هو اختالف احلكم ابختالف السببأل ؛هذا االستدالل
ا بكمال أو انقص   جيب كامال   فإنه ،الذمةف األداء اختالف الواجب يف يصرفه عنه، وألن املراد يف اختال

تسليم ذلك الواجب الذي ثبت يف ال إووجوب األداء وإن كان ابخلطاب ولكنه ليس  ،الوقت ونقصانه
 فتبني أن االستدالل صحيح. ،ابختالف الواجبأيض ا  لذمة ابلسبب فيختلفا

 ا.()فيفسد التعجيل قبله، فكان سبب  
أي تعجيل األداء قبل الوقت دليل آخر على سببية الوقت. وال  (ويفسد التعجيل قبله) :قوله

أيض ا  وز قبل الشرطوال جي ،ألن التعجيل ال جيوز قبل السبب ؛ على السببيةيقال هذا ال يصلح دليال  
نقول ذلك إذا مل يوجد قرينة ترجح أحد اجلانبني وقد وجد ههنا ما يدل  انأل ؛كالصالة قبل الطهارة

إذ املشروط ال خيتلف ابختالف صيغة  ؛وهو تغيري األداء بتغيري الوقت ،أن الفساد لعدم السببعلى 
 السببية.   علىيال  الشرط، فتعني أن الفساد لعدم السبب ال لعدم الشرط فصلح دل

سباب ومسبباهتا كاملناسبة بني العقوابت واجلناايت. وال بد من مناسبة بني األ قيل الن إف
  ؟امناسبة بني األوقات ووجوب العبادات فكيف يصلح سبب  

وذلك  ،بل السبب تتابع النعم على العباد فيها ،األوقات ليست أبسباب على احلقيقة :قلنا
األوقات اليت  األوقات جعلت . لكن ترادف النعم ملا كان يفوعقال  ا شرع  كر الشوجوب ل سببايصلح 
بو أكذا ذكره   ،وأقيمت مقام النعم ،اشكر النعم تيسري    للعبادات اليت هيحمل حدوث النعم أسبااب   هي

  هللا.محه ر  اليسر
  بيان أن بعض الوقت سبب لألداء وال كله

ا للوجوب، مل ا للمؤدى، وشرطا لألداء، وسبب  وقت ظرف  النوع: أنه ملا جعل الهذا  واألصل يف)
 سببها؛ ألن ذلك يوجب أتخري األداء عن وقته، أو تقدميه على يكون كل الوقت سبب  ن أيستقم 

صل به األداء. فإن اتصل األداء ابجلزء األول كان هو السبب، تا، وهو اجلزء الذي يفوجب أن جيعل بعضه سبب  
ألنه ملا وجب نقل السببية عن اجلملة، وليس بعد اجلملة جزء مقدر، فوجب  ؛اجلزء الذي يليهوإال تنتقل السببية إىل 
  .(االقتصار على األدىن
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ا ملا جعل الوقت ظرف  )الضمري للشأن  (إنه)وقت الصالة وهو  (واألصل يف هذا النوع): قوله
يعين ال ميكن جعل مجيع  (امل يستقم أن يكون كل الوقت سبب   ،ا للوجوبا للوجوب وشرط  للمؤدى وسبب  
 ،ا يوجب فوات أحد املعنينيأي جعل كل الوقت سبب   (ألن ذلك) ؛ا مع رعاية هذين املعنينيالوقت سبب  

ألنه ال اعتبار للسبب قبل متامه، فال  ؛عن الوقتألداء ا أتخريفإنه لو روعي معىن السببية يلزم منه 
معىن الظرفية والشرطية بطال إوفيه  اء قبله.فال يصلح ألد ،يتحقق الوجوب إال بعد خروج الوقت

ولو روعي معىن الظرفية  (1) چہ ھ  ۀ ہ ہ ہ ۀ ڻچ  :املنصوص عليهما لقوله
وإذا مل ميكن أن  ،وهو ممتنع بداللة العقل ،الصالة يف الوقت يلزم منه تقدمي احلكم على السببديت أو 

وجب أن جيعل البعض  ،ن اعتبار معىن السببيةوليس بد م ،ا مع رعاية معىن الظرفيةجيعل كل الوقت سبب  
 ا ضرورة.سبب  

ا، واملطلق مغاير للكل والبعض، ألنه أمكن أن جيعل مطلق الوقت سبب   ؛وال يقال ال جيب ذلك
أن يصح جعل الكل  ، فيلزم حينئذ  طالقاإلألنه يدخل البعض والكل يف  ؛ألان نقول ال ميكن ذلك

 ،لبعضمن تقييده اب فيه دب أنه ال فثبت ،وقد بينا أن ذلك ال جيوز ،(2)ا من حيث هو مطلق الوقت سبب  
 ميكن ذلك يف مطلق الوقت. وال ،السبببد من تعيني  وألنه ال

ا ملا تجزي من الوقت سبب  يمث ملا سقط اعتبار الكل ووجب اعتبار البعض جعل اجلزء الذي ال 
 ؛األداء به تقررت السببية عليه حلصول املقصود فإن اتصل. واجلزء السابق به أوىل لعدم ما يزامحه ،سنذكره

وإال أي  ،وإن كان املقصود األصلي االبتالء ،ا إىل الظاهرل األداء نظر  يإذ املقصود من نفس الوجوب حتص
ويتقرر عليه أن اتصال  ،أي يلي اجلزء األول ،هيانتقلت السببية إىل اجلزء الذي يل وإن مل يتصل به األداء

  .األداء به
يعين ملا وجب نقل السببية من الكل إىل ما  ،به األداءصل تياجلزء الذي  متصل بقوله، وهو ،ألنه :ولهوق 

أي مقدار معلوم ميكن ترجيحه على سائر  ،وليس بعد الكل جزء مقدر، دونه للضرورة اليت ذكرانها
 روجب االقتصا ،مرجحاد الرتجيح بال لعدم الدليل عليه وفس ؛األجزاء مثل الربع واخلمس والعشر وحنوها

فتعني  ،وال دليل على الزائد عليه ،إذ هو املراد على بكل حال أ؛ز جيُ وهو اجلزء الذي ال  ،على األدىن

                                      
  103سورة النساء جزء من آية: ( 1) 

 180ص1ج،1ط: لبحر احمليط ا الزركشي (2)
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كان اجلزء   دىناألوملا وجب االقتصار على  ،وهلذا لو أدى بعد ما مضى جزء من الوقت جاز ،للسببية
 نتفال إىل الثاين والثالث إىل آخر الوقت.واال ،صل ابألداء ابجلزء األول كانت السببية متقررةتامل

ألنه لو ؛ الصالة جيب على املصلي ابجلزء القائم من الوقت ال ابلفائت :هللارمحه قال أبو اليسر 
  للصالة مبضي ذلك اجلزء.وجب ابجلزء الفائت يصري مفوات  
السببية  وال ضرورة يف اقتصار ،للضرورة ،كما هو سبب الوجوب  (1) ألن الوقت شرط األداء

أن جيعل مجيع ما تقدم من األجزاء على ابإلمكان ألداء ونقلها من اجلزء األول على اجلزء املتصل اب
مل جيز تقرير  :فقال ،وهو تقدم السبب مع صفة االتصال ابلسبب ،األداء سبب حلصول املقصود به

أي التجاوز من  ،التخطيأي التقدير يؤدي إىل  ،ألن ذلك ؛السابقة على األداءاألجزاء السببية على 
يدل على أن الكل سبب أو إمنا ألن الدليل  ؛وهو اجلزء املتصل ابألداء بال دليل يوجب ذلك ،القليل

 بال دليل.إثباات  فإثبات السببية ملا وراء الكل واألدىن يكون  ،اجلزء األدىن سبب
تقرير معىن السببية على اجلزء ا بنفسه مل جيز اجلزء املتصل ابألداء ملا صلح سبب  أن وإن قيل معناه 

وهو اجلزء املتصل ابألداء بال دليل.  ،لى التخطي عن القليلعجلزء، وألن ذلك يؤدي اهذا  األول وإلغاء
فرتك األقرب  ،واستقبله هنر وراءه هنر آخر ،نصرفوذلك ال جيوز كمن سبقه احلدث يف الصالة فا

هذا وجه  :قلتيعنيه فكذلك هذا. ما ال انتقال . ألنه (2) ومشى إىل األبعد ال جيوز وتفسد صالته
كان و  ولال يوافقه،  ،يؤدي إىل التخطي عن القليل :ولكن قوله ،ومل جيز تقريره :حسن ويشري إليه قوله

 يؤدي إىل التخطي عن القريب إىل البعيد بال دليل. :املعىن ما ذكر لوجب أن يقال
  (ذلك يؤدي إىل التخطي عن القليل بال دليل.ل األداء؛ ألن يومل جيز تقريره على ما سبق قب)

احرتاز من انتقال السببية من اجلزء األخري إىل الكل إن مل يوجد األداء يف  (بال دليل): وقوله
 .ري ولكنه ابلدليلثا عن القليل إىل الكالوقت فاته وإن كان ختطي  

املتقدمة على جزاء األيه ضم إلتأن ما إفأن السببية لو مل تنتقل من اجلزء األول  :وحاصل هذا
فإن مل تضم إليه يلزم ترجيح املعدوم على املوجود مع صالحية املوجود للسببية واتصال  ،األداء أم ال

 .يلزم التخطي عن القليل بال دليل وهو فاسد، فتعني االنتقالليه إن ضمت إو  ،وإنه فاسدد به املقصو 

                                      
 .511ص2، جد.طكشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي (  1) 
 (. من نسخة )ط ساقطة -صالته-كلمة (  2) 

= 
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ألهلية لو حدثت يف أثناء الوقت أبن أسلم الكافر فإن ا (1)بداللة اإلمجاعأيض ا  وقد استدلوا عليه
أو طهرت احلائض أو أفاق اجملنون بعد انقضاء اجلزء األول لزمت عليهم الصالة ابإلمجاع فلو استقرت 

ا كما وجبت الصالة عليهم كما لو حدثت األهلية بعد ا فجزء  السببية على اجلزء األول مل تنتقل جزء  
. ولوال االنتقال مل جيز كما امجاع  إو ا نص   جائز  ة العصر وقت االمحرار وكذلك أداء صال ،خروج الوقت

 إذا قضى عصر األمس يف هذه احلالة فهذه الضرورة دعتهم إىل القول ابالنتقال.
 أجزاء الوقتوإىل آخر جزء من  -رمحه هللا-عند زفر  الوقت أن يضيق ينتقل إىلكذلك   مث)

 .(عندان
كما انتقلت من اجلزء األول إىل الثاين عند عدم الشروع يف ي  أ ،ة: مث كذلك تنتقل السببيقوله

األداء ينتقل من الثاين إىل الثالث والرابع إىل أن يتضيق الوقت حبيث ال يسع فيه األداء املفروض عند 
 .، واىل آخر جزء من أجزاء الوقت عندان(2)هللازفر رمحه 

يق الوقت حبيث ال يسع فيه إال فرض الوقت اثبت إىل أن يتض (3) واعلم أن خيار أتخري األداء
 .ابإلمجاع حىت لو أخر عنه أيمث

                                      
ويطلق إبزاء تصميم العزم، يقال: أمجع فالن رأيه  يف اللغة: االتفاق، يقال: أمجعت اجلماعة على كذا: إذا اتفقوا عليه، اإلمجاع(  (1

 ".171 /1" واملصباح املنري "15 /3س احمليط "و انظر: القام، عزمه عليه على كذا: إذا صمم
ُعوا أَْمرَُكْم َوُشرََكاءَُكم{.-تعاىل-ال هللا ق  : }فََأمجِْ

، هذا تعريف ابن قدامة على أمر من أمور الدين -صلى هللا عليه وسلم-ومعىن اإلمجاع يف الشرع: اتفاق علماء العصر من أمة حممد 
 املقدسي.

 -صلى هللا عليه وسلم-ى أمر ديين بعد وفاة النيب مجهور األصوليني يقولون يف تعريفه: "اتفاق جمتهدي العصر من هذه األمة علو 
مجاع عبارة عن اتفاق مجلة أهل احلل والعقد من أمة حممد يف عصر من األعصار على حكم واقعة من "اإل وعرفه اآلمدي بقوله:

 "الوقائع.
يف قسمة السواد: لو قسمت بينكم  عن عمر رضي هللا عنه أنه قال يكما رو   فهو أن جتمع األمة على التعليل به :داللة اإلمجاعأما 

 .لصارت دولة بني أغنيائكم ومل خيالفوه
، د.ط، اإلحكام يف أصول األحكام ، اآلمدي،376-375، ج2، طروضة الناظر وجنة املناظرابن قدامةاملقدسي،  

 111ص1، ج2، طاللمع يف أصول الفقه ، الشريازي518ص1، ج2، طالفقيه واملتفقه اخلطيب البغدادي، 195ص1ج
 . 177مرت ترمجته يف هامش ص ( 2) 
ْغَناقي( 3)    .515ص1ج ،1، طيف حكم الوقت ابب بيان تقسيم املأمور به كتاب أقسام الدالالت،  الكايف شرح البزودوي ،السِّ
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ألنه مبين على ثبوت اخليار  ؛عند زفرأيض ا  فأما انتقال السببية فكذلك يثبت إىل تضييق الوقت
 ،عنده ومل يبق ذلك. وعندان االنتقال اثبت إىل آخر جزء من الوقت ملا ذكران أن كل جزء صاحل للسببية

  ال يسعه التأخري لكيال يفوت شرط األداء وهو الوقت.منا وإ ،املوجودملعدوم ال يعارض وأن ا
والطهر، والسفر،  واحليض، ، والبلوغ، والعقل، واجلنون،اإلسالمفيعترب حاله يف  إليهفتتعني السببية )

 .(، عن ذلك اجلزءقامةإلوا
اختيار التأخري  مل يبق فعنده ملا ،أيض ا بنااقول زفر ولقول أصحنتيجة ليصلح  ،تعني السببية فيهت: فقوله
 إذ مل يبق بعد ؛أي يف وقت التضيق جلزء يلي الشروع يف األداء ،الوقت تعينت السببية فيه قضا إذا

فإهنا لو انتقلت إىل ما بعده والواجب ال يسع فيه ألدى إىل  ،اجلزء ما حيتمل انتقال السببية إليههذا 
 .تكليف ما ليس يف الوسع

و أوكذا عند ذلك اجلزء فإن أسلم الكافر  ،والعقل والبلوغ اإلسالمأي حال املكلف يف  ، حالهربعتفي
اجلزء وجبت الصالة عليه. وإن هذا  احلائض عند أو ساالصيب أو أفاق اجملنون أو طهرت النفبلغ 

 ا.الصالة عنده وإن كان الوقت ابقي   هاجلزء ال يلزمهذا  حدثت هذه العوارض بعد مضي
ل السببية إىل آخر جزء من أجزاء الوقت لصالحية كل جزء للسببية تعينت وعندان ملا وجب انتقا 

يعين تعينت السببية للجزء األخري الذي  ،السببية يف آخر الوقت للجزء الذي يلي الشروع يف األداء
عترب حال املكلف يف في ،مل يبق بعد ذلك اجلزء جزء حيتمل انتقال السببية إليهإذ ا يتصل به األداء غالب  

ا من ا طاهر  ا مسلم   ابلغ  حدوث العوارض املذكورة وزواهلا عند ذلك اجلزء. فإن كان الشخص عاقال  
عليه الصالة. وإن فات واحد من هذه األوصاف يف ذلك اجلزء  تاحليض والنفاس يف ذلك اجلزء وجب

 يف سائر األجزاءمسافر ا ، وإن كان مةاإلقاا يف ذلك اجلزء وجبت عليه صالة مل جيب. وكذا إذا كان مقيم  
 .املتقدمةاألجزاء ا يف إن كان مقيم  وإن سافر يف ذلك اجلزء وجبت عليه صالة السفر و 

 فإن اعرتض ،كامال  وجب   يف الفجرصحيح ا كما اجلزء ن كان ذلك فإ اجلزء،وتعترب صفة ذلك ) 
  (.الفرضالفساد بطلوع الشمس بطل 

أي مل يوصف  ،افإن كان ذلك اجلزء صحيح   ،ايف الصحة والفساد أيض  أي  ،ويعترب صفة ذلك اجلزء
 .أي الفرض به كامال   ،وجب ،أي وقت الفجر ،كما يف الفجر  ،ومل ينسب إىل الشيطان ،ابلكراهية
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أي يف الوقت بطلوع الشمس يف خالل الفجر بطل الفرض عندان  ،(1) فإذا اعرتض الفساد
زء الذي تقررت السببية عليه وهو اجلزء الذي قبيل طلوع الشمس ألن اجل؛ رمحه هللا ا للشافعيخالف  

كالصوم املنذور املطلق ال   انقصبصفة الن فال يتأدى ، يف الذمةفيثبت به الواجب كامال   ،سبب صاحل
 ؛ال يتأدى به (2)ها ابإلمياء وسجد فركب يتأدى يف أايم النحر والتشريق، وكالسجدة إذا قرأها انزال  

جبات ا. وال يقال الكل قد يتأدى ابلناقص كما لو ترك بعض و ةفال يتأدى انقص املةألهنا وجبت ك
وإن حتقق فيه النقصان حىت وجب جربه  ،أبصل األركان خيرج به عن العهدةأي الصالة أو كلها، ولكنه 

من اخلروج عن العهدة،  إمنا مل مينع ذلك النقصان :ألان نقول ؛بسجود السهو إن كان الرتك ابلسهو
تى مبا أمر أوقد  ،فإنه أمر بنفس القيام والركوع والسجود والقراءة ،جع إىل نفس املأمور بهار ألنه ليس ب

به إال أنه مل يعمل ما يثبت أبخبار اآلحاد اليت ال يزاد هبا على الكتاب فتمكن به نقصان يف األداء 
 فيجرب ابلسهو.

فإنه أمر ابلصالة يف الوقت  ،ر بهفأما نقصان الواقع بسبب الوقت فراجع إىل نفس املأمو  
 .(3)چچ  چ ڃ ڃ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڤچ  :الكامل بقوله تعاىل
أدى فإذا مؤقتة  ا أي فروض   (4) چ ہ ھ ۀ ہ ہ ہ ۀ ڻچ ز ذكره: وقوله ع

نقص مما أمر به ألن هذا الوقت أ ؛املكروهة فقد أدخل النقصان يف نفس املأمور بهاألوقات الصالة يف 
 رج به عن العهدة.يه فال خيابألداء ف

 الشمس تطلع أن قبل الصبح من ركعة أدرك ))من :فإن قيل ما ذكرِت خمالف لقوله عليه السالم
أبو رواه  (5) ((العصر أدرك فقد الشمس تغرب أن قبل العصر من ركعة أدرك ومن ،الصبح أدرك فقد

                                      
 .٤2ص 1جالوصول د.ط،  كنز  -أصول البزدوي يف ( 1) 
ا ما كان مشروع   :فاسد، والأنه ال جيب فيه ابالستعمال أجروحكمه  ،الباطل ما ليس مبشروع أصال  الفرق بني الباطل والفاسد:  

 .أبصله دون وصفه فإنه جيب فيه به أجرة املثل
سجود السهو مشروع ملن ترك ركن ا أو واجب ا، أما الركن فيأيت به مث يسجد للسهو، وأما الواجب جيربه سجود السهو وال أييت به على 

 .تفاصيل يف النقص أو الزاية عند العلماء
 .322ص2ج أصول السرخسي( 2) 
 .78ية: اآلسراء سورة اإل( 3) 
  .103 سورة النساء آية:( ٤) 
 .19٤ص 1جد.ط،  ،مواقيت الصلوات اخلمس الصالة، ابب الصغرى كتابالبيهقي يف السنن أخرجه ( 5) 

= 
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 أن قبل العصر صالة من سجدة أحدكم أدرك إذا)) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال: قالويف رواية عنه  ،هريرة
 ((صالته فليتم الشمس تطلع أن قبل الصبح صالة من أدرك سجدة وإذا. صالته فليتم الشمس تغرب

(1). 
إن ورودمها كان قبل هنيه  (2) اآلاثر معاين أتويلها ما ذكر أبو جعفر الطحاوي يف شرح :قلنا

ا عن التطوع خاصة كالنهي عن ان ذلك هني  عليه السالم عن الصالة يف األوقات املكروهة. وال يقال ك
ألان نقول بل هو هني عن الفرائض والنوافل، ؛ فال يوجب نسخ هذا احلديث ،الصالة بعد الفجر والعصر

ملا فاتته صالة الفجر غداة ليلة التعريس انتظر  ملسو هيلع هللا ىلصائت فيهما ال جيوز. أال يرى أن النيب الفو فإن قضاء 
 فدل هذا على أن ما رواه نسخ به.الشمس. أن ارتفعت يف قضائها إىل 
ولكنه يصرب حىت إذا ارتفعت  ،يب يوسف رمحه هللا أن الفجر ال يفسد بطلوع الشمسأوعن 

 بعض الصالة يف الوقت، ولو أفسدها ليكون مؤداي   ؛هذا (3)الشمس أِت صالته هذا فكأنه استحسن
داء الكل خارج الوقت أوىل من أ  مجيع الصالة خارج الوقت، وأداء بعض الصالة يف الوقتكان مؤداي  

 .(4) وطكذا يف املبس
أن أصل الصالة تبطل ببطالن جهة  (5) عن حممدما روي إىل نفي إشارة  ،بطل الفرض :قوله ويف

 الفرضية على ما عرف.

                                      
  .20٤ص1ج، 3ط:  ،وبابب من أدرك ركعة من العصر قبل الغر  ،كتاب الصالةصحيح يف اجلامع ال البخاري خرجهأ( 1) 
 ،منها ركعة مث تطلع الشمس يابب الرجل يدخل يف صالة الغداة فيصل كتاب الصالة،  شرح معاين اآلاثرأخرجه الطحاوي يف  2) 

 . 399ص 1، ج 1ط
ا، يقول الرجل من أهل اللغة: ا أو يعتقده حسن  واالستحسان يف اللغة: استفعال من احلسن، وهو: أن يرى الشيء حسن   ( (3

 . استحسنت صورة زيد، ودار خالد
قال أبو احلسن الكرخي: واالستحسان: ترك احلكم إىل حكم أوىل  ويف االصطالح عرفه األصوليون بتعريفات عدة، وأحسنها ما

وقال قوم: االستحسان هو: ختصيص العلة. وقال قوم: هو ترك الطريقة املطردة لطريقة غري مطردة ألمر خيتص بذلك  منه.
 االستحسان استعمله األحناف وأقره املالكية ومنعه الشافعية. ال قوم: هو ترك القياس لدليل أخفى منه.احلكم. وق

 .102ص2، ج1. طالَواِضح يف أُصوِل الِفقهابن عقيل  انظر: 
 .15ص 1جد.ط، َمَواِقيِت الَصاَلِة  الصالة اَببُ كتاب   يف املبسوطالشيباين ( ٤) 
 187 تمن موايل بين شيبان، أبو عبد هللا: إمام ابلفقه واألصول، وهو الذي نشر علم أيب حنيفة. حممد بن احلسن بن فرقد، ( 5) 

 .93ص1ج ،1:ط ،واألوللتاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر ا الِقَنوجي ،ه
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ا فيتأدى وجب انقص   - كما يف العصر يستأنف يف وقت االمحرار  ااجلزء فاسد  وإن كان ذلك ) 
 .(النقصانبصفة 

ا(فاس)األخري الذي وصل الشروع فيه  (كان ذلك اجلزءن  إو ): قوله ا أبن صار أي انقص   د 
أي كوقت االمحرار إذا استؤنف فيه عصر  (كالعصر يستأنف يف وقت االمحرار)الشيطان   إىلمنسواب  

كالبيع الفاسد   ،ألن نقصان السبب يؤثر يف نقصان املسبب (اانقص  )أي الفرض  (وجب)ذلك اليوم 
ألنه أدى  ؛أي هبذا الشروع الواقع يف الوقت الناقص (بصفة النقصان فيتأدى) فساد امللك يؤثر يف

فإذا غربت الشمس بعد الشروع مل ينتقض  ،نذر صوم يوم النحر وأداه فيهذا إالواجب كما لزم مبنزلة ما 
نه أكمل مما أل ؛فيتأدى الواجب ابألداء فيه ،ص بل هو كاملقألن ما بعد الغروب ليس بنا ؛ومل يفسد

 وجب فيه فكان أوىل ابجلواز.
ليتأتى له تفريع طلوع  ؛قيد تعيني سببية اجلزء األخري ابلشروع يف األداءمنا إمث الشيخ رمحه هللا 

تعيني هذا اجلزء للسببية بعد ما مضى سائر األجزاء من غري ال إو الشمس يف الفجر وغروهبا يف العصر 
والبلوغ  اإلسالمسببيته يف حق املكلف حبسب أحواله من  تهر الشروع حىت ظىل إفتقر ي الو  ،أداء

ء وإن مل يشرع يف الصالة يف هذا اجلزء، وذلك ألان إمنا شرطنا الشروع للتعيني يف األجزا ،وسائر العوارض
 ،إىل األجزاء الباقية لرتجحه عليها ابتصال املقصود بهداء األبه  املتقدمة ليمنع انتقال السببية عما اتصل

مل حيتج إىل اشرتاط الشروع  حيتمل انتقال السببية إليه بعد ما اجلزء األخري وليس ذا انتقلت السببية إىلفإ
خبالف األجزاء  ،ا بعد املضيأبو اليسر أن اجلزء األخري يبقى سبب   اإلسالمويؤيدمها ذكر صدر  ،لتعيينه
ا للوجوب كما كان مضى يبقى سبب   للوجوب حال قيامه. فإذا مل يؤد فيه حىت ب اسبألنه كان  ؛املتقدمة
ألداء يف غري الوقت فال يتصور ذلك إال ببقاء األن الشروع أوجب  ؛ب األداء يف وقت آخرجي حىت

 ا للوجوب.هذا اجلزء سبب  
ا للوجوب بعد فعلمنا أن الشروع بقاؤه سبب للوجوب خبالف األجزاء األخر، فإن الشرع ما جعلها سبب  

  ليؤدي الواجب فيها ال يف غريها وبعد مضيها ال يتصور ذلك.اب  ألهنا جعلت أسبا ؛مضيها
ن الظاهر من حال أل ؛دون الشروعبإن تعينت السببية فيه  إمنا قيد ابلشروع يف األداء، :قيلو 

  يف هذا اجلزء إن مل يكن أداها قبله.داء األاملسلم أن ال يرتك الصالة وال يؤخرها عن وقتها فيشرع يف 
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 ال فإنه ،الشمس غربت أن إىل همدَّ  مث ،الوقت أول العصر يف ابتدأ إذا ما هذا على يلزم )وال 
ابلبناء  الفساد من به يتصل ما فجعل ،ابألداء الوقت كل  شغل حق له جعل لشرعا ألن ؛يفس د  
 متعذر(  الصالة على االقبال مع عنه االحرتاز ألن ؛عفو ا

 ،ا إىل آخرهكان ذلك اجلزء صحيح  وإن   ،جواب عن سؤال يرد على قوله (وال يلزم): قوله 
 ال يتأدى بصفة النقصان كله وال جزء منه حىت لو قضى وروده أنه قد ذكر أن ما وجب كامال   ووجه

جيوز، فإذا استأنف العصر يف أول الوقت ومده إىل أن امحرت  ال الكراهة وقت يف آخره الظهر ووقع
 لفجر بطلوع الشمس.يبقى أن يفسد العصر كما يفسد اأو غربت الشمس 

أن يكون األصل ألن  ؛وهو العزمية ،الشارع جعل للعبد والية شغل كل الوقت ابألداءإن  :فقال
 ؛وقات الصالةأال سيما يف  التوايل، خبدمة ربه يف مجيع األوقات لتوارد نعمه عليه على العبد مشغوال  

هذه األوقات إىل حوائج نفسه  ألهنا أوقات وجوب اخلدمة إال أنه تعاىل جعل له والية صرف بعض
 فثبت أن شغل كل الوقت ابلعبادة هو العزمية. ،رخصة

 ،حلاجته إىل شغل كل الوقت ابألداءاألداء وهلذا جعلنا الوقت يف حق صاحب العذر مقام  
على العزمية يف العصر إال أبن يقع بعض أدائها يف الوقت الناقص فيصري ذلك البعض اإلقبال وال ميكنه 

ا لتكميل العزمية ألنه حصل حكم  ؛ على العزمية سقط اعتبارهاإلقبال ا وملا ميكن االحرتاز عنه مع انقص  
يف النوادر أن من شرع يف اخلامسة بعدما قعد قدر رمحه هللا  بناء على األول كما قال حممد فيها ال قصد  

م أن التطوع بعد العصر ومعلو  ،ويكون ركعتان تطوعا ،التشهد يف صالة العصر يضيف إليها ركعة أخرى
ا مل يعترب حىت مل يثبت صفة الكراهة ا ال قصد  وقد حصل حكم   ،ولكن كان بناء على األول ،مكروه

 هكذا ذكره أبو اليسر رمحه هللا. ،كذا هذا
فالوجوب يضاف إىل كل الوقت لزوال الضرورة الداعية  األداء عن الوقت خال إذا )وأما

، (1)النقصان يف األوقات الثالثة املكروهة  ، وال يتأدى بصفةوجب كامال   -عن الكل إىل اجلزء 
 (مبنزلة سائر الفرائض.

                                      
َعِن  هَنَى -وسلمصلى هللا عليه - اَّللَِ األوقات الثالثة هي اليت ورد النهي عنها يف احلديث وهي: َعْن َأىِب ُهَريـْرََة أََن َرُسولَ ( 1) 

ابب اأَلْوقَاِت اَلىِت  صحيحاليف الص ْبِح َحىَت َتْطُلَع الَشْمُس. مسلم  َوَعِن الَصالَِة بـَْعدَ  ،الَصالَِة بـَْعَد اْلَعْصِر َحىَت تـَْغُرَب الَشْمسُ 
  .206ص2ِفيَها د.ط، ج َعِن الَصالَِة يَ هنُِ 

وسلم رسول هللا صلى هللا عليه  أتيتعند ابن ماجه حيث روي عن عمرو بن عبسة قال:  الثالثة يف حديث واحد  ومجعت األوقات 
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يكون جواب أن وحيتمل  ،جيوز أن يكون ابتداء كالم (خال الوقت عن األداء إذاوأما ) :قوله
نتقال وتعني هو للسببية لعدم ما حيتمل اال ،ملا انتقلت السببية إىل اجلزء األخري :وهو أن يقال ،سؤال  

ا كالعصر إذا فاتت عن إذا كان اجلزء األخري انقص   املكروهةلزم أن جيوز األداء يف األوقات  ،إليه بعده
وقال: إذا خال الوقت عن األداء  ،فأشار إىل اجلواب ،وقات املكروهةوقتها ينبغي أن جيوز قضاؤها يف األ

 ؛لوقتا ضرورة وقوع األداء يف اسبب  من الوقت  اجعلنا جزء  إمنا ألان  ؛الوجوب إىل كل الوقت فيضا
  .أيض ا وسبب الوجوبألن الوقت شرط األداء وظرفه 

وهذه الضرورة  ،اا والباقي ظرف  ا منه سبب  فجعلنا جزء   ،اا وسبب  يكون الوقت الواحد ظرف  أن وال جيوز 
الضرورة ووجب ا أبن مل يؤد يف الوقت حىت فات سقطت فإذا مل جيعل ظرف   ،ا متحققةجعله ظرف   إذافيما 
مجيع  إىلألن اإلضافة الدالة على السببية وجدت ؛ ها بكمالوهو أن جيعل الوقت سبب  ، ل ابألصلعمال

يف كل الوقت فساَد ا وال وملا جعل الكل سبب   ،والظهر اسم جلميع الوقت ،يقال صالة الظهر ،الوقت
والظهر وقت قت الطلوع فال يصح أداؤه يف وقت انقص كما يف الفجر وو  ،كان الواجب على وفقه

 االستواء.
فوجب  ،يف الوقتاثبت ا لو أضيف الوجوب إىل الكامل لزم منه أن ال يكون الوجوب  :وال يقال

ينتقل السببية إىل الكامل بعد اليأس عن األداء يف الوقت فال إمنا  :ألان نقول ؛ا برتك األداءأال يكون آمث  
ضيف الوجوب إىل مجيع الوقت وبعضه انقص يف ألو  :لفإن قي ،يلزم منه انتقاء الوجوب يف الوقت

 .ينبغي أن جيوز قضاؤه يف وقت مثلهو  ،ا ضرورةب انقص  و العصر يكون الواج
وال يتأدى يف الوقت الناقص  ،والواجب كذلك ،السبب كامل من وجه انقص من وجه :قلنا

ه لو قضي العصر يف اليوم الثاين أنه يقتضي أنإال  فيت رمحه هللامن كل وجه كذا يف خمتلفات القاضي امل
شيء من  ءوقت التعيني ليس بوقت لقضافإن  ،وليس كذلك ،افوقع آخره يف الوقت الناقص كان جائز  

 فخر الدين يف شرح اجلامع الصغري.اإلمام  كذا ذكر  ،الصالة

                                      
قال )نعم. جوف الليل األوسط. فصل ما بدا لك حىت يطلع الصبح. مث انته  أخرى؟هل من ساعة أحب إىل هللا من  فقلت:

ا بدا لك حىت يقوم العمود على ظله. مث انته حىت تزيغ حىت تطلع الشمس وما دامت كأهنا حجفة حىت تبشبش. مث صل م
الشمس فإن جهنم تسجر نصف النهار. مث صل ما بدا لك حىت تصلي العصر. مث انته حىت تغرب الشمس فإهنا تغرب بني 

 .396ص1جد.ط يف السنن  ماجهقرين الشيطان وتطلع بني قرين الشيطان( ابن 
 .1٤0ص 2ج ،19ط ،. اهـاحَلَجَفة، وهي الرتس الَصغري" مادة "حجف معجم مقاييس اللغة ن فارساب
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أن الوقت الكامل من العصر أكثر من الوقت الناقص، فكان اعتبار  :وقيل يف اجلواب عنه
وكذا الكامل موجود أبصله ووصفه  ،ثر الذي له حكم الكل يف بعض املواضيع أوىل من اعتبار األقلاألك

ال أصال  ا على املوجود ، راجح  (1) ا ووصف  فكان املوجود أصال   ،والناقص موجود أبصله دون وصفه
كأن فصار   ،ناقصواملرجوح يف مقابلة الراجح مبنزلة املعدوم فكان االعتبار للكامل منه دون ال ،اوصف  

التفويت الكل كامل، واجلواب الصحيح ما ذكره مشس األئمة: أنه إذا مل يشتغل ابألداء حىت حتقق 
وإمنا يتأدى بصفة النقصان عند ضعف السبب،  ،لاا يف ذمته، فيثبت بصفة الكممبضي الوقت صار دين  

 ا يف الذمة.ورته دين  ألنه مينع صري  ؛ا يف الذمة، وذلك أبن يشتغل ابألداءدين  يصر مل إذا 
وهذا هو اجلواب عما إذا أسلم الكافر أو بلغ الصيب أو طهرت احلائض يف آخر وقت العصر، 

ا يف الواجب دين   الوقت صارا مضى إذ ألنه ؛مث قضوها يف اليوم الثاين يف ذلك الوقت حيث ال جيوز
ذكرا  اإلسالموفخر  اإلسالمصدر أن على األئمة ا كذا ذكر مشس ذمته بصفة الكمال فال يتأدى انقص  

وال يقال ثبوته يف الذمة بصفة الكمال غري  ،جيوزفيحتمل أن  ،أنه ال رواية يف هذه املسألة عن السلف
ا، فبعد مضي الوقت ال يتصف ا أيض  ا كان ما ثبت به يف الذمة انقص  ألن السبب ملا كان انقص   ؛مسلم

 ،بل ملعىن يف غريه ،ألنه وقت كسائر األوقات ؛عىن فيهألان نقول النقصان يف الوقت مل يكن مل ؛ابلكمال
ونه آهلة يعتقدا بعبادة أهل الكفر وتعظيمهم ما يف هذه الوقت تشبيه   ةيف االشتغال ابلعبادفإن  ،وهو الفعل

ىل كسائر األوقات يف حق ما يرجع إوصار   ،فإذا مضى من غري فعل مل يتحقق فيه نقصان ،الوقتهذا  يف
ألن الواجب حتقق ؛ مال  تفإذا مضى مل يبق حم ،لألمر ابألداء يف الوقت مال  تالنقصان كان حم أناإلجياب إال 

 بيان ما ذكر يف الكتاب.هذا  ،ا فال يتأدى انقص  يف الذمة كامال  
وحاصل ما ذكر يف الشروح واعرتض عليه أبن ما ذكرِت من تعيني اجلزء األخري للسببية غري 

الوقت متعني أجزاء نه على تقدير الشروع فيه دون غريه، فكل جزء من فإنكم إن قلتم بتعيي ،مستقيم
ا وجد فيه الشروع أو على ذلك التقدير، فال معىن لتخصيصه ابحلكم ابلتعيني، وإن قلتم بتعيينه مطلق  

 ؛ا على تقدير عدم الشروعفال يستقيم بعد ذلك إضافة الوجوب إىل كل الوقت، وجعله سبب   ،مل يوجد
 عيني ذلك اجلزء للسببية.تامها عدم دالوجوب إىل غريه، الستإضافة زء للسببية مانع من ألن تعيني ج

حىت اعتربان حال املكلف يف  ،أبان قد حكمنا بتعيينه وجد فيه الشروع، أو مل يوجد عنه وأجيب
 ت،منه شروع يف األداء ولكن تعيينه ال مينع من إضافة الوجوب إىل كل الوق وإن مل يوجد هذا اجلزء.

                                      
 .٤07ص1جد، ط،  البزدويكشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البخاري ( 1) 
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واألداء يف  ،ا حال قيام الوقت ضرورة وقوع األداء يف الوقتجعلنا جزء من الوقت سبب  إمنا أان  :وبيانه
ألن الشرع خريه يف  ؛إىل العبد قبل اجلزء األخري خبطاب، واخلطاب ابألداء ال يتوجهإال الوقت ال جيب 

ليس مبفرط، فلذلك ال يتعني  ريألنه يف التأخ ؛مه شيءز يلقبل آخر الوقت ال مات و لهلذا و األداء. 
 وجه ا كما يف اجلزء األخري، والألنه لو تعني ومل يتصل به كان تفويت   ؛لشروعاب إالا للسببية جزء منه

ا للوجوب فإذا شرع يف األداء يف جزء تعيني ذلك اجلزء سبب   ،اريالختوا  مع بقاء الوقتجلعله مفوات  
 .شروع فيهالفتوجه اخلطاب إليه ابختياره 

وهلذا لو مل يشرع  ،ا لسقوط اختيارهيف اجلزء األخري فقد توجه إليه اخلطاب ابألداء حتم   فأما 
 ا.ا آمث  فيه كان مفرط  

ألن اخلطاب ابألداء الذي هو  ؛يوجدمل و أ اجلزء للسببية وجد الشروع فيه افال جرم تعيني هذ
مث  ،ن ضرورة تعني هذا اجلزء للسببيةفكان م ،بار اجلو ييف الذمة ال يتحقق إال بتقر  مطالبته للواجب

  .خيتلفمل و أالتعني سواء اختلف حال املكلف يف آخر الوقت  اإذا وجد الشروع فيه فقد تقرر هذ
فقد فات الفرض الذي ثبت التعيني ألجله وهو  الوقت حىت مضىالشروع  جد فيهو  يملفأما إذا 

الوجوب إىل ضافة إالعمل ابألصل وهو مكان إا مع سبب  بقائه إحصول األداء يف الوقت، فال وجه إىل 
فيضاف الوجوب  ،كل الوقت، مث العمل ابألصل إمنا يكون يف حق من مل خيتلف حاله يف آخر الوقت

 إىل كل الوقت يف حقه.
فأما يف حق من اختلف حاله فيها كالكافر الذي أسلم يف آخر الوقت والصيب الذي بلغ فيه 

فتقرر تعني اجلزء األخري للسببية يف حقهم،  ،تهم للوجوب يف مجيع األجزاءلعدم أهليمكان إفال . وحنومها
وال يلزم عليه عدم جواز قضاء العصر ممن أسلم أو بلغ يف آخر  ،وإن مل يوجد منهم الشروع يف األداء

 .انن السلف كما بيعألن ذلك ال يروى  ؛وقت العصر يف وقت مثله
ابجلزء األخري الختصاص  فيختص ،من ضرورتهألنه  ؛يثبت بتوجه اخلطاب فاحلاصل أن التعيني

أو ابختالف حال املكلف يف آخر  ،أبحد شيئني ابلشروع يف األداء التعينيهذا  ويقرر ،التوجه به
إىل  ويضاف الوجوب ،الوقت سقط هذا التعيني لفوت غرضه ىمنهما ومضد واحفإذا مل يوجد  ،الوقت

إىل كل  يضاف الوجوبن أغري  من للسببيةاألخري متعني  اليسر إىل أن اجلزءبو أوذهب  ،كل الوقت
 .عليه عدم جواز قضاء العصر الفائت يف األوقات املكروهة يلزم ولكن ،حبال مضيهالوقت بعد 
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ا موجب   األخري فكان اجلزء ،الوقتال يف  عنه مبا أشران إليه أن النقصان يف الفعل وميكن أن جياب
فإن أداء األداء، حمافظة الوقت الذي هو شرط  ا يف الوقت ضرورةلصفة الكمال إال أنه يتأدى انقص  
ذهبت  فإذا مضى الوقت ،بدون النقصان من أدائها خارج الوقت العبادة يف وقتها مع النقصان أوىل

 .افال يتأدى انقص   وقد حتقق الواجب يف الذمة كامال   ،النقصان إىل حتمل الضرورة الداعية
قدر به يرى أنه أال  ا لوجوبه، وهو صوم الشهرا له، وسبب   الوقت معيار  نوع الثاين: ما ج ع ل  لا) 

  (وأضيف إليه
ا وسبب  )ا له أي مقدر   (اجعل الوقت معيار  ) (1) أي أنواع املقيد ابلوقت (النوع الثاين): قوله

داء يف كل الوقت شرط األذ إا ألنه يعرف بكونه موقت   ؛أنه مل يذكرهال إأيض ا  وهو شرط ألدائه (لوجوبه
ا إال أنه عدل عنه إىل وميكن أن جياب عنه بوجه آخر وهو أن األصل أن جيعل كل الوقت سبب   ،مؤقت

 ،البعض ليتحقق األداء يف الوقت، فكان اعتبار اجلزء األول للسبية واالنتقال إىل األجزاء اليت بعده
ى تقدير عدم األداء فكل الوقت علما إف (2). وتعيني اجلزء األخري على تقدير وجود األداء يف الوقت

قبل االنتقال من الكل إىل اجلزء  فكأنهتعني للجزء األخري و أسبب ابتداء من غري أن يثبت انتقال 
الكل سبب كما  ،األول مث إىل ما بعده مث تعني اجلزء األخري كلها يف حق املؤدي ويف حق غري املؤدي

ألن  ؛اا أو معيار  وقت معني خبالف كونه سبب  لى الع فعلى هذا ال يرد االعرتاض املذكور ،هو األصل
ا كوقت وقد ال يكون معيار   ،ا كما يف الصوم املنذور املضاف إىل وقت معنيالوقت قد ال يكون سبب  

 .فلذلك خصها ابلذكر ،الصالة
ومل  ،أي ابلوقت حىت ازداد ابزدايد الوقت وانتقص ابنتقاصه (قدر به)أي الصوم  (أال ترى أنه)

وهذا  املعيار ما يقاس به غريه ويسوى فيه به.ذ إا ال ظرف   ر امعياالوقت عن األداء فيه، فكان ل صيف
 .الوقت هبذه املثابة خبالف وقت الصالة فإنه ظرف على ما مر بيانه

الصالة  فتأضيأي أضيف الصوم إىل الوقت، فقيل صوم شهر رمضان كما  (وأضيف إليه) 
 ،دليل السببيةضافة اإلألن  ؛ا كوقت الصالة هلاة العصر فكان سبب  إىل الوقت، فقيل صالة الظهر وصال

                                      
 .65ص1ج1. طاملنارخالصة األفكار شرح خمتصر  ُقْطُلْوبـََغا،( 1) 
 .260ص1ج ،1ط التمهيد يف أصول الفقه الَكْلَوَذاين أَبُو اخلطاب( 2) 

= 
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وسيأتيك بيانه إن شاء  ،(1) وأقوى وجوه االختصاص اختصاص املسبب ابلسبب ،فإهنا لالختصاص
 .هللا

 .االسم( مبطلق فيصاب، فيه امشروع   غريه يبقى ال أن حكمه )ومن
ا أي غري هذا الوقت ال يبقى مشروع   ،النوع من الوقت أن غريههذا  أي حكم ،ومن حكمه

 واحد. ألنه معيار   ؛أي يف هذا الوقت ،فيه
فكان من ضرورة تعيني الفرض  ،ا له ال يسع فيه غريه مع قيامه فيهفإذا شرع فيه صوم صار معيار  

 ألنه ال يتصور أداء صومني إبمساك واحد. ؛ا انتفاء مشروعية غريه عنهمشروع  
ا فال يكون غريه مشروع   ،واحد وهو ال يفضل عن املستحقمساك إال إوال يتصور يف هذا الوقت 

أي يتأدى الواجب عن الصحيح املقيم بنية مطلق الصوم  ،وإذا كان كذلك يصاب مطلق االسم ،فيه
النذر  نوى صوم القضاء أو نأبأي وصف الواجب  ،من غري تعرض جلهة الفرض مع اخلطأ يف الوصف

 ة أو النفل.ر الكفاأو 
ألن الصوم متنوع يف أوصافه  ؛فرض رمضانبنية  الإ أحدشافعي رمحه هللا: ال يتأدى عن قال ال

ومعىن العبادة معترب يف الوصف كما هو معترب  متنوع إىل عادة وعبادة.مساك اإل، كأصل ا ونفال  رض  ف
الوصف  ويستحق اتركه زايدة تغليظ يف العقاب، فكان ،مور به، وحيصل به زايدة ثوابأيف األصل فإنه م

 بنفسه عبادة كاألصل.
 ،ا للجربيار من العبد فكما شرطت العزمية لألصل نفي  تومن املمتنع حصول عبادة ال عن اخ

فكذلك يشرتط للوصف هلذا املعىن كما يف الصالة. وتعيني احملل بقبول املشروع دون غريه ال يغين عن 
 ارها بتعيني احملل.ألان ما اعتربان النية للتمييز حىت يسقط اعتب ؛تعني الوصف

بد للوصف من التحصيل ابلنية على ما  وإمنا اعتربت للتحصيل على ما بينا، وحنن نقول ال
أان أمجعنا على أن الشرط نية الصوم املشروع  :بيانهو  ،قلت إال أن النية املوجودة شاملة لألصل والوصف

 ؛ا وهو نية أصل الصوم نوى مشروع الوقتوإن مل ينو فرض   ،فيه حىت إذا نوى هبذا الطريق أجزأه ابالتفاق

                                      
 .260ص1ج ،1ط التمهيد يف أصول الفقه الَكْلَوَذاين اخلطاب أَبُو (1) 
 واالختصاص حِبَسب اأْلَْغَلب، َفاَل يرد أَن اْلَمْوت قد يَقع ِبُدونِ  ،والنبت على اْلَغْيث (،املهلك)كإطالق اْلَمْوت على اْلَمَرض   

 ني بن حممود البخاري املعروف أبمري ابد شاه احلنفي تتيسري التحرير حملمد أم .اهـ ،والنبت قد يْنبت ِبُدوِن اْلَغْيث ،اْلَمَرض
 .9ص2هـ( ج972)
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والواحد يف زمان أو مكان ينال ابسم جنسه كما ينال  ،واحد وهو الفرض بال خالف ألن املشروع فيه
 وهو منفرد يف الدار كان كما قيل اي ،أو اي رجلنسان إاي  ينودلو  افإن زيد   ،ابسم نوعه ابسم العلم

فيتناوله مطلق  ،ألنه نوى الصوم وهو واحد ؛د بصورته ومعناهقد وجمساك اإلفكذا فيما حنن فيه  ،زيد
 .االسم

، وبقيت نية الصوم ،ألن املوصوف أبنه نفل غري مشروع فلغت نية النفل ؛ذا نوى النفلإ وكذلك
 ؛ا مبنزلة ما إذا نوى الفرض يف غري رمضان ال فرض عليه يكون نفالفصار كما لو نوى الصوم مطلق  

 ،اموجود   ذا كانإالواحد يف املكان إمنا ينال اسم جنسه  فإن قيل ،مطلق النيةألن الوصف لغا فبقي 
يتأدى صوم الشهر عنها  حيث ال ،وأداء الواجب ابلعقد خبالف املريض واملسافر وهنا الصوم معدوم

ا فصار كما لو نوى الصوم مطلق   ة،ألن األداء غري مستحق يف هذا الوقت، فال يقني إال ابلني ؛ةيّ نبال 
 .فبقي مطلق النية الغألن الوصف  ؛نفال  ون يكمبنزلة إذا نوى الفرض يف غري رمضان ال فرض عليه 

ا مل مينع أن ينال ابسم نوعه كونه معدوم    :قلنا ،قيل الواحد يف املكان إمنا ينال ابسم جنسهن إف
أن اسم نوعه . كما (1)هألن اسم جنسه امسُ  ؛فكذلك ابسم جنسه، نوى الصوم املشروع يف الوقتن أب
 فهو موجود من حيث الشرعية، وهو من حيث الشرعية ا حتصيال  ه، وهذا ألنه وإن مل يكن موجود  امسُ 

 واحد فينال اسم اجلنس مع اخلطأ يف الوصف.
أن إال بنية التطوع أو بنية القضاء دى أسلمنا أنه يتأدى مبطلق النية ال نسلم أنه يتن إ :فإن قيل

 .سم جنسه وال ينال ابسم غريهينال ا احمللاملتوحد يف 
كيف وإنه هبذه النية معرض عن   ،ورجلنسان إن كان اسم إو  ،ا ال ينال اسم عمروفإن زيد  

 فال ميكن أن جيعله مع اإلعراض عنه مقبال   ،ألن ما نواه من الوصف ال جيتمع مع فرض الوقت ؛الفرض
فلغت نية الوصف وبقيت نية األصل  ،نوى أصل الصوم ووصفه والوقت ال يقبل الوصفنه إ :قلنا، عليه
 ألن قوام األصل ليس ابلوصف. ؛ليس من ضرورة بطالن الوصف بطالن األصلذ إ

وهو كما لو اندى لرجل أبيض منفرد يف الدار ابلرجل األسود  ،غريهسم  االوأصل الصوم جنسه 
فإنه ليس  ،ف عمروخبالا له امس  ألن األسود وإن بطل بقي اسم اجلنس الذي يصلح  ؛ينال هبذا االسم

وقد لغت ابالتفاق  ،القضاء إمنا يثبت يف ضمن نية النفل أوعراض واإل، فال ينال به ابسم جنس أصال  
 ونظريه احلج على مذهبه. ،يف ضمنها وفيلغ

                                      
 .718ص2، د.ط، جاجلوامعتشنيف املسامع جبمع  ،السبكي( 1) 
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ن يتأدى بال نية يف الصحيح املقيم أا يف هذا الوقت ينبغي ملا تعني الفرض مشروع   :فإن قيل
فصار ما ، ألن األمر ابلفعل مىت تعلق مبحل بعينه أخذ حكم العني املستحق ؛كما قال زفر رمحه هللا

به ن املأمور عفعلى أي وجه وجد وقع  ،ا على املكلفيتصور من االمساك يف هذا الوقت مستحق  
 ،وقع اجلهة املستحقة على أي وجه عنا مبحل بعينه وقع كاألمر برد املغصوب والودائع ملا كان متعلق  

ينِو مل املستحقة وإن ا عن اجلهة ملا تعلق مبحل عني كان الصرف إىل الفقري واقع   داء الزكاةوكاألمر أب
ة ما استحق عليه ل بعينه كان الفعل الواقع فيه من مجا ليخيط له ثواب  وهذا كمن استأجر خياط   ،الزكاة

يتأدى صوم  حيث ال ؛فرخبالف املريض واملسا (1) الواجب ابلعقد أداء  أو  سواء قصد به التربع ابتداء.
 إال ابلنية. تعنيألن األداء غري مستحق يف هذا الوقت، فال ي ؛ةيّ نا بال مالشهر عنه
منافع العبد اليت هبا  أبقىلكن  ،الشارع وإن عني الوقت ألداء الفرض مل يشرع غريه فيه :قلنا

 ،ابختياره عليه من العبادةيؤدي هبا ما هو مستحق ن مره أبأو يتمكن من أداء العبادة وغريها على ملكه 
 ؛صل ذلك لعدم العزميةوال حي ،عليه إىل ماله ا ما يعزم ال يكون صارف  مل ا مألنه  ؛فلم يكن بد من العزمية

فال حاجة إىل النية لتحصيل  ،اقد وجدت منه اختيار  مساك اإلألن العدم ليس بشيء. وال يقال 
ف هذا الفعل عن العادة إىل العبادة، ال اختيار أصل ألان نقول إمنا شرطنا االختيار يف صر  ؛االختيار

 الفعل ومل يوجد.
ع مستحقة عليه ال ألن املناف، غري مشروع ألنهميكنه صرف منافعه إىل أداء صوم آخر  ملوإمنا 

، وهذا خبالف الزكاة فإن املستحق صرف جزء من املال إىل احملتاج ليكون ليلاليف كما ال ميكنه ذلك 
  تعاىل وقد حتقق ذلك.كفاية له من هللا

ألن املبتغى  ؛هايالرجوع ف ا حىت ال ميلك الواهبفاهلبة صارت عبارة عن الصدقة يف حقه جماز  
عبارة  على الغين صارت كما أن الصدقة  ،وقد حصل هللا تعاىل دون العوض من املصروف إليههبا وجه 

 الرجوع بداللة يف احملل. لك املتصدقميعن اهلبة حىت 
كان ن  إ ،الوصف الذي يف الثوبو ا كان األجري واحد  ن  إري فإن املستحق منافعه جاألوخبالف 

لصالة عند ا على ما ذكران اشرتط نية تعيني وال يلزم ،ا فيه، وذلك ال يتوقف على عزم منها مشرتك  أجري  
 .ةالعبادوهو التعيني فال يسقط ابلعوارض وال بتقصري  ،اا زائد  ألن التوسعة أفادت شرط   ؛ضيق الوقت

                                      

 .22٤ص1د.ط، ج، كشف األسرار شرح أصول البزدوي  ( عالء الدين البخاري،1)
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ففيه  ،ولو نوى النفل ،هللاا آخر عند أيب حنيفة رمحه املسافر ينوي واجب   إال الوصف يف اخلطأ )ومع
 ( .روايتان

 :ال بقوله (ومع اخلطأ يف الوصف) :متعلق بقوله استثناء الإ (ا آخرفر ينوي واجب  ملساال إ)قوله: 
م الشهر بنية أصل الصوم مع اخلطأ صو  ابأي يص ،على األصح كما ستعرفه (فيصاب مبطلق االسم)

فإن هذا الصوم ال يصاب يف حقه هبذه  ،ا آخريف الوصف يف حق اجلميع إال يف املسافر إذا نوى واجب  
 النية بل يقع صومه عما نوى عند أيب حنيفة رمحه هللا.
خر يف ا آكاملقيم يف هذه احلكم حىت إذا نوى واجب    وقال أبو يوسف وحممد رمحهما هللا: املسافر

 ،شرع الصوم عام يف حق املقيم واملسافر ألن؛ ق ابلنية وقع عن فرض الوقتا أو أطلرمضان أو تطوع  
صام عن فرض الوقت  لووهلذ  ،قد حتقق يف حقه كما يتحقق يف حق املقيم (1) ألن وجوبه بشهود الشهر

 .جيزئه عند مجهور الصحابة رضي هللا عنهم والفقهاء رمحهم هللا
 ا يف حق املسافرشرعية الغري، فال يبقى يف صوم الوقت مشروع  نفي  عينيشرعه  وقد بينا أن

ا للمشقة، فإذا ترك الرتخيص كان هو واملقيم سواء ابلفطر دفع   إال أن الشرع أثبت له الرتخيصأيض ا 
 بكل حال. فيقع صومه عن فرض الوقت

ا يف حق املسافر لوجود اثبت  وأليب حنيفة رمحه هللا طريقان: أحدمها أن نفس الوجوب وإن كان 
ا عليه، عند وجود السفر سببه وهو شهود الشهر، فال أن الشرع أثبت له الرتخص برتك الصوم ختفيف  

انتفاع  :وانتفاعه نوعان ،املشاق، ومعىن الرتخص أن يدع مشروع الوقت لنفع يرجع إليه الذي هو حمل
 آلخرة بدفع ضرر العقاب.وانتفاع ا ،ا للضرر العاجليف الدنيا ابإلفطار ودفع  

 ؛اوللمرء أن يصرف ماله إىل ما شاء ابمليل إىل األخف، فإذا اشتغل بواجب آخر كان مرتخص  
فرض الوقت. ألنه لو مل يدرك عدة من أايم سقاط إمن ذمته لكونه أهم أخف عليه من سقاطه إألن 

ألنه  ؛جاز له الرتخص ابلفطرا ملا بذلك الواجب، و ويكون مؤاخذ   ،ا بفرض الوقتأخر ال يكون مؤاخذ  
ا إىل مصاحل دينه كان فألن جيوز له الرتخص مبا هو أخف عليه نظر   ،منافع بدنهىل إا عليه نظر   أخف
 أوىل.

                                      
 .36ص1أصول السرخسي ج( 1) 

= 
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عنه، ألنه  (1)الوجه يوجب أنه إذا نوى النفل يقع عن فرض الوقت كما روى ابن مساعة اوهذ 
م للحال مرارة اجلوع. ويلزمه قضاء فرض الوقت هو يتجشذ إ ؛معىن الرخصة هبذه النيةإثبات  ال ميكن
 إىل األثقل ال إىل فكان هذا ميال   ،وهو يف فرض الوقت أكثر ،الثوابال إوال فائدة يف النفل  ،يف الثاين
 .كما يف حق املقيم  بنية النفل ا، فيتأدىمشروع  ص بقي صوم الوقت يخالرت مل يثبت معىن  وإذااألخف، 
 له كان الوقت قابال    إذاالرتخص ابلفطر  كما جاز  لرتخص أبداء واجب آخرجيوز له امنا إ :قيلن إف

 وهلذا فرض الوقت.ال إوالوقت ليس بقابل هلذا الرتخيص لعدم شرعية صوم آخر فيه، فإن املشروع فيه ليس 
 ملا أثبت سواء قلناونية النفل  ،يتأدى مبطلق النية ونية النفل، وال جيب التعيني فكان نية واجب آخر

الوقت يف حقه بطريق هذا  لشرعية واجب آخر يف ثباات  إالشرع شرعية الفطر له يف هذا الوقت كان ذلك 
 ب عليه التعيني.له كصوم الوقت، وكان ينبغي أن جي الداللة، وكان الوقت قابال  

 أن ثبوت املضيق إال حقه كالظهر يتأدى فرض الوقت مبطلق النية لتعدد املشروع فيه يف وال
 وال حيقق ذلك هبذه النية. ،عن العزميةعراض واإل على الرتخصقبال اإل على تقدير واجب آخرشرعية 

بل  ؛موجود يف الوسعفإنه  ،أن انتفاء شرعية سائر الصيامات ليس من حكم الوجوب :والثاين
 عدة من حكم تعني هذا الزمان ألداء الفرض، وال تعني يف حق املسافر خمري بني األداء فيه والتأخري إىل

فيصح منه أداء  ،فصار هذا الوقت يف حق تسليم ما عليه من الواجب مبنزلة شعبان ،من أايم أخر
 واجب آخر، كما يصح أداء فرض الوقت.

 وهو رواية احلسن عن أيب حنيفة. ،يقع عما نوى (2)وهذا الطريق يوجب أنه لو نوى النفل 
ألن ؛ نفل ال شك أنه يقع من رمضاننية الالرواية اليت ال تصح منه  وأما إذا أطلق النية فعلى

صومه بنية النفل ملا وقع عن فرض الوقت مع أهنا ال حتتمل الفرض فالنية املطلقة اليت حتتمله أوىل أن 
النية ال يقع عن الفرض، ألن رمضان  أطلقإذا وعلى الرواية اليت تصح نية النفل ويقع عنه قيل  يقع عنه.

                                      
و عبد هللا، التميمي. فقيه، حمدث، أصويل حافظ حدث عن الليث بن سعد وأيب هو حممد بن مساعة بن عبد هللا بن هالل، أب( 1) 

 . هـ 233وتويف سنة  ه 130. ولد سنة قاضي بغداد، وصاحب أيب يوسف القاضي وكان خذ الفقه عنهمأيوسف ومحد، و 
اإلسالم  ، اتريخيبلذها .23ص7 ،ج15: ، طألعالم، الزركلي ا58 ص 2ج، د. ط، املضية اجلواهر انظر ترمجته: القرشي،

 .م 2003، 1.ط ،و و فيات املشاهري و األعالم
غمز  ،احلموي احلنفي .،31ص1ج،1: ط ،شباه والنظائراأل، ابن جنيم ،18ص1،ج1: ط ،األشباه والنظائر: السيوطي ((2

 .135ص1، ج1: ط ،عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر
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الظهر املضيق، وألن كما يف بد من تعيني النية   يل سائر أنواع الصيام الشعبان حىت قكيف حقه ملا صار  
النفل والوقت يقبلهما فكان احلمل على النفل الذي هو أدىن أوىل كما يف خارج الفرض و املطلق حيتمل 

 رمضان.
وهي  ،وترك العزمية (1)ألن الرتخص ؛والصحيح أنه يقع عن فرض الوقت على مجيع الرواايت

يثبت بنية واجب آخر أو بنية صريح النفل على رواية إمنا ألنه  ؛الوقت ال يثبت هبذه النيةأداء صوم 
هبذه النية يف غري رمضان ففيه ال يتأدى ، ألنه ا آخر غري فرض الوقتاحلسن وهذه النية ال حيتمل واجب  
 .كما حيتمل فرض الوقت  هحيتملهي  بل ،أيض ا أوىل، وليست بنيته صريح النفل

صار احلاصل فالنية منه ينصرف إىل صوم الوقت فإطالق يثبت الرتخص التحق ابملقيم  وملا مل
  وعندمها هي متعلقة ابلفطر ال غري.إليه، أن الرخصة عنده متعلقة ابلفطر وما يف معناه من ترفيه يرجع 

 (.حال بكل الفرض عن صومه يقع أنه فالصحيح: املريض وأما) 
أن  رمحه هللا اهـ احرتز عما روى أبو احلسن الكرخي عندان.فالصحيح  (2): وأما املريضقوله

 .هللاأيب حنيفة رمحه اجلواب يف املريض واملسافر سواء على قول 
فصام رمضان أو مسافر ا ا هر زاده فقال: وإذا كان مريض  خوا اإلسالموهبذه الرواية أخذ شيخ 

م بنية التطوع ففي ظاهر الرواية يصري ولو صا ،ا عما نوىحنيفة يصري صائم  أيب بنية واجب آخر فعند 
 ا من رمضان.صائم  

صاحب  اإلسالموهو اختيار شيخ  ،ا عما نوى صائم  ريحنيفة أنه يصأيب وروى احلسن عن 
البخاري  (4)ظهري الديناإلمام  والقاضي (3)ظهري الدين الولواجليواإلمام اهلداية والقاضي فخر الدين، 

                                      

 
 
 -2الذي يرجى برؤه -1واملرض نوعان  ،ك خبروج البدن عن حدِّ االعتدال واالعتياداملرض: نقيض الصحة، وهو الس قم، وذل ((2

يوجب أداء الصوم إذا برأ الذي ال يرجى برؤه، املراد به هنا: املرض الذي يشق معه الصوم، وهو املرض الذي يرجى برؤه؛ ألنه 
  .كالسل والفاَلوأما الذي ال يرجى برؤه   منه، وقضاء ما فاته من رمضان.

 .1106ص2، ج٤ط ،الصحاح اجلوهري،
انظر معجم  .فقيه حنفي ،هـ 5٤0املتوىف سنة  ،ي عبد الرشيد بن أيب حنيفة بن عبد الرزاق أبو الفتحجلوالظهري الدين الو ( 3) 

 . 231ص2د.ط، جاملؤلفني 
ه 619- 000 ،تسب يف خبارىظهري الدين )حممد بن أمحد بن عمر البخاري، أبو بكر، ظهري الدين: فقيه حنفي، كان احمل( ٤) 

= 
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، وكان بعض مشاخينا يفصل اإليضاحالفضل يف ذكر أبو فقد ، (1)ينوالشيخ الكبري أيب الفضل الكرما
وما ذكر ههنا اختيار املصنف اتبع  ،والصحيح أهنما يستوايناملسافر واملريض وأنه ليس بصحيح،  بني

أن الرخصة ال يتعلق بنفس املرض  اذهبوكشف  :قلت ،ومشس األئمة رمحهما هللا اإلسالمفيه فخر 
ما يضر به الصوم حنو احلميات املطبقة ووجع الرأس والعني إىل ألن املرض متنوع ؛ إبمجاع بني الفقهاء

 وغري ذلك. ..ض الرطوبية وفساد اهلضمامر كاأليضر به الصوم  وإىل ما ال وغريمها، 
فمن البعيد أن يثبت فيما ال حاجة  ،اإىل دفع املشقة والضرر ترفيه   يثبت للحاجةإمنا والرتخص 

يوجب املشقة بكل حال فإنه احلرج خبالف السفر إىل ا لذلك شرط كونه مفضي  دفع ضرر. فإىل فيها 
 وأقيم السفر مقام املشقة ملا عرف. ،فيتعلق الرتخص بنفس السفر

مث عندان يثبت الرتخص للمريض خبوف ازدايد املرض أبنه غلب على ظنه ذلك. أو أخرب 
من ازداد وجعه أو داؤه ابلصوم يباح فإّن أصحابنا الطبيب كما يثبت حبقيقة العجز ال خالف فيه بني 

حتمل إن فهذا املريض  مل يعجز عن الصوم. ومل يرو عن أحد من أصحابنا خالف ذلك.وإن له الفطر 
ال فرق بينه وبني إذ  ؛أنه يقع عما نوى عند أيب حنيفة كال شزايدة املرض وصام عن واجب آخر 

ع كما بتأويل، وهو أن املرض ملا تنوّ إال ور يف الكتاب فعلى هذا ال يستقيم الفرق املذك ،املسافر بوجه
ومل يشرتط فيه  ،وهو الذي يضر به الصوم خبوف ازدايد املرض ،ذكران تعلق الرتخص يف النوع األول

ألنه وإن مل يضر به الصوم لكن ملا  ؛وتعلق يف النوع الثاين حبقيقة العجز ا للحرج.العجز احلقيقي دفع  
ا للهالك بد من أن يثبت الرتخص ابلفطر دفع   ضعف الذي عجز به عن الصوم الالإىل آل أمر املرض 

 ا.غالب   إذ معىن العجز أنه لو صام هللك ؛وكما يثبت يف حق الشيخ الفاينعن نفسه كما يثبت ابإلكراه، 
ثبت ا ومل يفإذا صام هذا املريض عن واجب آخر أو عن النفل ومل يهلك ظهر أنه مل يكن عاجز  

وظهر أنه مراد الشيخ أيب احلسن من قوله اجلواب يف املريض واملسافر  ص فيقع عن فرض الوقت،له الرتخ
 سواء املريض الذي أضر به الصوم وتعلق ترخصه ابزدايد املرض.

 ابلصحيح.( فيلحق الرخصة الصوم فوات شرط بنفسالعجز فيظهر رخصته متعلقة حبقيقة  )ألن

                                      
 .325ص 5ج ،15ط: األعالم،الزركلي م(  1222- 000= 

انظر  .هـ 5٤3وتويف يف  ،هـ ٤57ولد سنة  ،هو ركن الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن حممد بن أمريويه الكرماين الفقيه احلنفي( 1) 
 .327ص3ج، 15طألعالم لزركلي اا راسان.. فقيه حنفي انتهت إليه رايسة املذهب خب92- 91 ، ص1ط الفوائد البهية
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الصوم ه ب يضرض الذي مل ياملر  (متعلقة حبقيقة العجزألن الرخصة )ومراد املصنف من قوله: 
احلسن أن يب أألن رواية  ؛فالصحيح عندان :قالمنا إ رمحه هللا مث الشيخ ،وتعلق ترخيصه حبقيقة العجز

اجلواب يف املرض واملسافر سواء على قول أيب حنيفة لو أجريت على ظاهرها وعمومها من غري أتويل 
نظر  رمحه هللا فالشيخ .كل مريض كعمومه يف حق املسافر وذلك فاسد  ألوجبت تعميم احلكم يف حق

يوضح ما ذكران ما  اأي عندي كذ ،فالصحيح عندان :الظاهري وأشار إىل الفساد بقوله عمومهاىل إ
 .(1) قال مشس األئمة يف املبسوط

 فطر لهالإابحة ألن  ؛نيقع صومه عن رمضا فالصحيح أنه :ا آخرذى نوى واجب  لفأما املريض ا
 بوأ روذك :مث قال ر.فالصوم، فأما عند القدرة فهو والصحيح سواء خبالف املساداء أعن  عندان العجز

و أحنيفة رمحه هللا وهو سهو يب أأن اجلواب يف املرض واملسافر على قول  رمحه هللا احلسن الكرخي
  ل على صحة ما ذكران.أتم أبدىنيدلك  افهذ ،مؤول، ومراده مريض يطيق الصوم وخياف زايدة املرض

جب الرخصة بعجز مقدر بقيام سببه وهو السفر، فال يظهر بنفس الصوم فيستو املسافر: وأما )
 فيتعدى حينئذ بطريق النية إىل حاجته الدينية.( ،فوات شرط الرخصة، فال يبطل الرتخص

بعجز  راطفابإليعين أنه يستحق الرتخص  (بعجز مقدر (2)أما املسافر فيستوجب الرخصة): قوله
 :وهلذا قيل يف الغالب مفض اىل املشقة والتعب.نه إف ،حتقيقي لقيام سبب العجز وهو السفر تقديري ال

 ا كما عرف يفوالغالب يف حكم املتحقق شرع   ،السفر قطعة من السقر ويف قطع املسافات من اآلفات
صام ذا إف ،املسبب وهو املشقة قيم السبب وهو السفر مقامأف ،نزالاإلوالتقاء اخلتانني مع  (3)النوم 

                                      
 .101ص 3ج د.ط، ُب َصَدَقِة اْلِفْطرِ للشيباين كتاب االستحسان، اب( 1) 
 عن معارض   الرخصة: هي كل ما ثبت على خالف دليل شرعي ملعارض راجح. العزمية: هي احلكم الثابت بدليل شرعي خال   ((2 

 احلضر.مثل وجوب الصلوات اخلمس اتمة يف أوقاهتا يف 
، 1، طموسوعة الفقه اإلسالمي . التوجيري،العزمية هي األصل، والرخصة استثناء من األصل ألعذار تبيح ذلكالفرق بينهما: 

 .372ص2ج
لتقاء اخلتانني وإن الة وجوب الغسل من أومس ،ااط  يألنه أقيم مقام املسبب احت ؛لعله يقصد مسألة انتقاض الوضوء من النوم( 3) 

ن اجلمهور الذين هم احلجة على من خالفهم من السلف واخللف. إحيث }قال: و  ؛قال ابن عبد الرب يف التمهيدمل ينزل كما 
التمهيد ملا  ابن عبد الرب، وهو احلق إن شاء هللا. ،وجماوزة اخلتان اخلتان ،انعقد إمجاعهم على إجياب الغسل من التقاء اخلتانني

 .113ص23 جد.ط،  ،يف املوطأ من املعاين واألسانيد
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وهو العجز التقديري لقيام سبب  ،هر بقدرته على الصوم فوات شرط ترخصه ابإلفطارظاملسافر ال ي
 .العجز وهو السفر، فال يبطل حق ترخصه هبذا الصوم

أي حني مل تبطل، وألنه ترخصه بظهور قدرته على الصوم  ،حينئذ أي حق الرتخص ،فيتعدى
 أداء الصومر عن ابإلفطايعين جواز الرتخص  ،حاجته الدينيةىل إأي بطريق الداللة  ،نبيهحقيقة بطريق الت

على جواز الرتخص أبداء الصوم حلاجته  تنبيهدفع املشقة من البدن يف العاجل  يوهيوية، الدنحلاجته 
 وهي دفع العذاب عن نفسه يف اآلجل ابلطريق األوىل ألنه أهم. ،الدينية

ا مل بعينه، ملا انقلب ابلنذر صوم الوقت واجب   الصوم املنذور يف وقت  اجلنس هذا  )ومن 
ا، فأصيب ؛ ألنه واحد ال يقبل وصفني متضادين. فصار الواجب من هذا الوجه واحد  يبق نفال  

 لكنه، املنذور وهو، الوقت صوم على االمساك مطلق مبطلق االسم ومع اخلطأ يف الوصف ويوقف
ال  الناذر ووالية، الناذر بوالية حصل التعيني ألن؛ نوىا مع يقع ءقضا أو كفارة  عن صامه إذا

 إىل حق يرجع فيما أما، االنفل مشروع   يبقى ال أن وهو، حقه إىل يرجع مبا التعيني فيصح، تعدوه
  (فال.  حلقهيبقى الوقت حمتمال   ال الشرع وهو أن صاحب

له كشهر رمضان للصوم املشروع  اأي من جنس ما صار الوقت متعين   (ومن هذا اجلنس): قوله
أن أصوم رجب أو يوم علَي هلل  :وقت معني مثل أن يقولأي  (الصوم املنذور يف وقت بعينه)فيه 

  .اخلميس
ا أو سنة، ملا انقلب ابلنذر ا أو شهر  نذرت أن أصوم يوم   :واحرتز به عن النذر املطلق مثل أن يقول

غري رمضان وسائر الصيامات مبنزلة العوارض. وهلذا شرط فيها ألنه هو األصل يف  ؛وهو النفل ،صوم الوقت
أي متنافيني،  (1) ألن الصوم املشروع يف وقت ال يقبل وصفني متضادين؛ ا مل يبق نفال  التعيني والتثبيت واجب  

ثبت فإذا ألن النفل ما ال يستحق العبد العقوبة برتكه والواجب ما يستحقها يرتكه.  ؛ا وواجب  ومها كونه نفال  
أي من  ،ا من هذا الوجهفصار أي الصوم املشروع يف هذا الوقت واحد   ،الوجوب ابلنذر انتفى النفل ضرورة

 بقي بصفة القضاء والكفارة.وإن مل حيتمل صفة النفلية، إنه حيث 
ألان نقول لك حبسب ؛ مساكات كثريةإا وأنه مشتمل على وال يقال كيف يكون الصوم واحد   

وألن اجلملة  ،بار احلكم هو شيء واحد. وهلذا لو وجد املفسد يف جزء يشيع يف الكلاحلقيقة ولكن ابعت

                                      
 .2٤6ص1د،ط ج األسرار شرح أصول البزدوي لبخاري، كشفا (1) 

= 
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مىت ثبتت خبطاب واحد صارت كشيء واحد حىت صار مجيع البدن كشيء واحد يف الغسل لدخوله 
 عضو يف الغسل خبالف الوضوء.إىل وهلذا جاز له نقل البلة من عضو  (1) چ ٹچ حتت خطاب 

أي بنية النفل  ،يف الوصفاخلطأ ومع  ،يقع عن املنذور ابلنية املطلقة يأ ،االسمفأصيب مبطلق 
 كصوم رمضان.

ية من النهار كصوم النفل جاز بنعلى صوم الوقت وهو املنذور حىت اإلمساك وتوقف مطلق 
أي صوم الوقت أو صام الوقت على طريق االتساع عن  ،صامه إذاولكنه أي الناذر  ،وصوم رمضان

يقع فإنه نواه من النهار  إذاأما  نواه من الليل. إذايعين  ،اء أو كفارة يقع عما نوىواجب آخر من قض
ألهنما من حمتمالت  ؛ألن النية من النهار يف حق القضاء والكفارة لغو؛ عن صوم الوقت وهو املنذور

ناذر الوقت ألن التعيني أي تعيني ال ؛فيقع عن صوم الوقت ،اللفظ وصارت نية القضاء ونية النفل مبنزلة
 ،حصل بواليته ،وهو النفل املنذور وخروجه عن كونه نفال   ،للصوم املنذور فيه أو تعيينه الصوم املشروع

فصح التعيني الذي هو تصرف يف مشروع الوقت فيما  ،أي ال جتاوز عنه إىل غريه ،وواليته ال تعدوه
ا للعبد لينفتح سائر األايم شرع حق   النفل يففإن  ،ا فيهيرجع اىل حقه، وهو أن ال يبقى النفل مشروع  

 .الرتك تقدير على ذلك يف عليه إمث عود غري من السعادات ونيل عليه طريق اكتساب اخلريات
 يبقى الوقت حمتمال   ال حقه أنىل إالرجوع ي أ حق صاحب الشرع وهوىل إفيما يرجع  فأما

ا للعبد وصوم هذا اليوم هو النفل حق  يعين كان املوجب األصلي يف  ،أي فال يصح التعيني ،فال ،حلقه
ال فيما هو  ابإلجيايبا هو حقه منذر صوم ذلك اليوم فقد تصرف فيذا إف ،والكفارة كان حمتمله القضاء

 يف ذلك صار العبد مبدال  ثره أظهر  لوذ إاحتمال الوقت صوم القضاء والكفارة  ق الشرع، وهوح
 يصح كمن سلم وعليه سجدة السهو يريد به قطع للمشروع الذي ليس حبقه من قبل نفسه، وذلك ال

 ألنه تبديل للمشروع فكذا هذا. ؛فيهرادته إتعمل  الصالة ال
ن أفينبغي  ،يف ذلك حيث جعل له والية االلتزامايه إالشارع  إبذنيقال التعيني حصل بفعله لكن  وال

قتصر على التصرف فيما مذنه إألان نقول  ؛لو عينه بنفسه كماأيض ا   حق صاحب الشرعىل إيتعدى 
 .حقهىل إهو حق العبد دون غريه فال يتعدى 

                                      
 .6 سورة املائدة جزء من آية:( 1) 
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و الكفارة فينبغي أن يشرتط التعيني، أ لصوم القضاء حقه بقي الوقت حمتمال  ىل إملا مل يتعد  :ن قيلإف
ألن صحبته هباتني النيتني من ضرورة احتاد مشروع  ؛دى مبطلق النية، ونية النفل كالظهر املضيقأوال يت
 ومل يوجد. الوقت
 اصار واجب   ع فيه صوم النفل الذيو والوقت مشر  ،وحمتمالته هضمن عوار  صوم القضاء والكفارة :قلنا

خبالف الظهر املضيق، فان تعني الوقت للواجب ليه إفينصرف مطلق النية ونية النفل  ،ابلنذر وهو واحد
يف حق سقوط التعيني الواجب ا زمان التضيق فيجعل عدم  ىل إحصل ابلعارض وهو التقصري يف األداء 

 يف حال التوسع كما مر بيانه.
يف هذا القسم  بب  كان يوهم أن الوقت سن  إو  ،واعلم أن ظاهر اللفظ وهو قوله ومن هذا اجلنس

ا لوجوبه لكنه ليس بسبب بل وسبب   (1)ا له ىل النوع الثاين الذي جعل الوقت معيار  إاإلشارة  عود اسمي
 يف هذا النوع ابعتبار تعني الوقت به اليراده إفكان  ،الوقت على ما عرفالسبب فيه هو النذر دون 

 غري وهللا تعاىل أعلم.
  النوع الثالث

ا، وهو احلج، فإنه فرض العمر، ووقته أشهر احلج، )املؤقت بوقت مشكل توسعة وتضيق  
 (.أخرىيفضل بعضها حلجة  وال ندري حياته مدة  

 ،ةاملؤقت بوقت مشكل توسعة وتضيق (2) املقيد ابلوقت من أنواعي أ (والنوع الثالث)قوله: 
 من وجهني: شكاال  إيف وقته ن إفوهو احلج 

 يستغرق األداء ن احلج عبادة يتأدى أبركان معلومة، والإف ،سنة واحدةىل إابلنسبة  :أحدمها
داء ال يتصور يف سنة واحدة إال أنه إمجيع الوقت، فمن هذا الوجه يشبه وقت الصالة، ومن حيث 

 حجة واحدة يشبه وقت الصوم.
فإن احلج فرض العمر ووقته أشهر  ،وهو املذكور يف الكتاب ابلنسبة إىل سين العمر :والثاين 

وابعتبار أشهر احلج من السنني اليت  ،يفضل عن األداء وهي من السنة األوىل يتعني على وجه ال ،احلج

                                      
، خالصة األفكار شرح خمتصر املنار، بن ُقْطُلْوبـََغا .2٤7ص1ج، د، ط، البزدوياألسرار شرح أصول  البخاري، كشف (1)

 .67ص1ج ،1: ط

 .31٤ص1د.ط، ج زدوي "ابب تقسيم املأمور به يف حكم الوقت"كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم الب(  2)
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وهكذا  ،كذا ذكره مشس األئمة  ،اكان مشتبه  ف ،وذلك حمتمل يف نفسه ،أييت يفضل الوقت عن األداء
 .ا ألداء احلجوقت احلج وقت عني جعل ظرف   :يف شرح التقومي فقال اإلسالمذكر فخر 

ا يف هذه السنة وقع الشك أخرج احلج عن هذا الوقت املعلوم له ظرف   إذاأنه شكاله إ ومعىن
 وهكذا يف التقومي ،فسميناه مشكال   ،ن مات حتقق الفواتإو  ،دىأن عاش إنه إف ،يف أدائهشكال واإل

 وهو الصحيح.أيض ا 
خر وقت الصالة آالعام األول لألداء ك أشهريتعني  :مث أبو يوسف اعترب جانب التضيق وقال

شهر العام أوجوبه بطريق التوسع حىت ال يتعني  رمحه هللا وعند حممد ،أخر عنه أيمث للصالة حىت لو
 يفوته عن العمر.  ال ىل العام الثاين والثالث بشرط أنإوجيوز له التأخري  ،األول لألداء

 وملا ثبت أنه . كوقت الصومأيب يوسف مل يبق مشكال   ملا ثبت أن وقته متضيق عند :فإن قيل
 .كوقت الصالةاإلشكال عنه  متوسع عند حممد زال 

ادة ال إمنا حكم أبو يوسف ابلتضييق على سبيل االحتياط حىت ال يؤدي إىل تفويت العب :قلنا
وإمنا قال  ،فيه ابالتفاقأداؤه انقطع جهة التوسع ابلكلية، فإنه لو أدرك العام الثاين جاز إنه من حيث 

األشهر  إدراكا إىل ظاهر احلال ال أنه ال حيتمل التضييق عنده بدليل أنه لو مات قبل حممد ابلتوسع نظر  
. مث إنه لو مبا قاالمل يزل اإلشكال ن أفثبت  من العام الثاين كان أشهر العام األول متعينة لألداء عنده

 السنة الثانية أيمث ابالتفاق. إدراكأخره ومات قبل 
وأما عند حممد فألن التأخري كان بشرط عدم الفوات وقد فوت  ،أما عند أيب يوسف فظاهر

سنة  وقد نزلت فرضيته ،(1) حج سنة عشر من اهلجرة ملسو هيلع هللا ىلص: أن النيب هللاحممد رمحه مث استدل  ،فيأمث
وأبن احلج فرض العمر فكأن مجيع العمر وقت أدائه، إال أنه  ،(3)خري جائزأفعلم أن الت (2)ست منها 

شهر ا من أفراد أشهر احلج ال فيكون وقته فرد  وقت خاص وهو أشهر احلج يف  الإال يتأدى يف كل عام 
 .(4)العام بعينها امن هذاحلج 

                                      
 ،صلى هللا عليه وسلم -كتاب: احلج، ابب: حجة النيب ،  حديث جابر الطويليف  لصحيحاكما ثبت عند مسلم يف (  1) 

 .٤3ص٤ج
 .٤9ص2ج .ط،داألحكام، إلحكام يف أصول احزم األندلسي بن ا (2) 
 .29ص1جد، ط، أصول السرخسي ( 3) 
 .57ص 1، ج1 :طاألصول، يف علم  : املستصفىالغزايل( ٤) 
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منا يثبت العجز بعارض املوت فرجحنا إو  ،بعدها الوقتدراك إوما من سنة متضي إال ويتوهم  
كان كذلك   ذاإفلم يعتربوا  ،ظاهر بقاؤه إىل أن يظهر املزيل وفيه شكلا فاألنه ما كان اثبت   ؛احلياة عليه
أشهر ن أر دون الليايل كما اهن كصوم القضاء فإنه مؤقت ابلعمر ووقت أدائه البتعيينه فعال  ال إال يتعني 

  فكذا هذا.بتعيني العبد فعال  ال إدون ابقي السنة مث ال يتعني وىل ألااحلج من السنة 
عنه خري أالتواحتج أبو يوسف أبن أشهر احلج يف حق املخاطب به آخر الوقت فيحرم عليه 

شهر ألوامجيع الدهر من  الوذلك ألن الوقت يف حقه أشهر احلج من عمره  ،كما يف آخر وقت الصالة
بعد غري  ئجتا واليت مل املتصلة هي املتصلة بعمره يقين  شهر األوهذه  ،بعمره ال  متصاليت من عمره ما كان 

فال يرتفع  ،ابالتصال، وذلك مشكوك واالنفصال يف احلال اثبتال إ هحجِّ متصلة بعمره فال تصري وقت 
 اتفويت   عنهفيكون التأخري  ،وقت حلجته غري الوقت احلاضريبقى  الابلشك، وعلى اعتبار االنفصال 

داء األيتعني عليه  :وهو معىن قوله ،(1) خري الصالة عن آخر وقتها. فلذلك يتعني العام األول لألداءأكت
  ا عن الفوات.ا واحرتاز  يف أشهر احلج من العام األول احتياط  

 الثالث النوع أحكام
  .(يف عمرهال يفوته ن أ يشرتطلكنه  يسعه التأخري، )ر(أن عند حممد  )ومن حكمه 

ن وقت أ :حتقيقهغريه  (يفوته ال أن يشرتط لكنه، التأخري يسعه( ر) حممد عند أن حكمه ومن) :قوله
 ؛وفيه شك ،العام القابلىل إيش عالال إوال يرجى عوده إال ابلتعيني  ،احلج يفوت للحال مبضي يوم عرفة

وات خبالف الف ألن العيش إىل سنة ليس أبرجح من املوت، فال يثبت العود ابلشك وال يرتفع حكم
ن الفوت فيه ابملوت والعمر اثبت للحال واملوت حمتمل أل ؛الواجب املطلق يف الوقت حيث جيوز أتخريه

 .فال يرتفع الثابت ابحملتمل
وخبالف  ،مبضي الوقت فال يرتفع ابحملتمل وهو العيش إىل السنة القابلة فأما الثابت ههنا فالفوت

 ا.فلم يعد تفويت   يف ليلة اندر  ألن املوت  ؛صوم القضاء والكفارةخري أت
على  ،وهو اشتغاله أبمر احلروب وغريه ،ليه الصالة والسالم فقد كان بعذرعفأما أتخري النيب 

فإنه  ،وقد ارتفع ذلك يف حقه عليه السالم ،وذلك يف الشك يف العيش ،منا حرم للفوتإأن التأخري 
 يكن ومل، املناسك الناس ويعلم أركان الدين احلج الذي هو أحدمر أكان يعلم أنه يعيش إىل أن يبني 

                                      
 .211ص2د.ط، ج: تيسري التحر أمري ابدشاه احلنفي( 1) 
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 مل الدليل وهذا. الصالة وقت كأول  وصار الوقت اتسع حقه يف الشك ارتفع فلما. احلج عام قبل علم
 .األسرار يف كذا  ،غريه حق يف يثبت

 الكتاب يف ذكر ما العاقبة سالمة بشرط التأخري جبواز القول من حممد إليه ذهب ما أن واعلم
 قال وقد سائل سألنا إذا فإنه، عليها األمر بناء ميكن فال مستورة العاقبة ألن ؛مشكل لكتبا وعامة
 اجلهل مع التأخري يل حيل هل عين مستورة والعاقبة أتيت اليت السنة إىل خرهؤ أ أن وأريد حج عليّ  وجب
 نإو  ،مذهبه خالف هوف ال حيل قلنا فإن، ليهإ ليس الذي ابملوت أيمث فلم نعم ناقل ال؟ فإن أم ابلعاقبة

 علمه يف كان  التأخري وإن لك ال حيل الثانية السنة إدراك قبل متوت أنك تعاىل هللا علم يف كان  إن قلنا
 اجلزم من بد فال ؟اجلاهل حق يف فتواكم فما هللا علم يف ماذا يدريين وما :فيقول، التأخري فلك احتي أنك

 بنفس أمث ،أوال   الشافعي مذهب هو كما  مات وإن إلمثا بعدم القول منه فيلزم التحرمي أو ابلتحليل
 .الفقه أصول يف احملققني بعض ذكر كذا  ،يوسف أيب مذهب هو كما  ميت مل وإن التأخري

 أن (1)األسرار إشارات يف الكرماين الفضل أبو الشيخ ذكر ما حممد قول من الصحيح أن فثبت
. حممد كالم  آخر يف ذكر مث، يفوت أخر إذا ظنه على غلب إذا إال التأخري فيه حيل اموسع   جيب احلج
 قلبه يشهد ماراتأ ظهور بعد كان  وإن إمث يلحقه مل فجأة املوت كانفإن   حيج أن قبل مات إذا وأما
 واجب القلب بدليل العمل فإن الدليل لقيام عليه امتضيق   التأخري ويصري له حيل يفوت مل أخر لو أبنه
 .األدلة عدم عند

 اواحرتاز   ،ااحتياط   األول العام من احلج أشهر يف األداء عليه يتعني هللا     رمحه  سفيو  أيب )وعند
 ( .امشروع   النفل يبقى حىت، غري ال املأمث حق يف ذلك الفوات. فظهر عن

 يف لألداء األول العام األشهر من ظهر أثر تعني يعين (املأمث ال غري حق ذلك يف وظهر) :قوله
الثالث  أو الثاين العام يف ابحلج أتى لو حىت ال غري املأمث حق يف املذكور الختالفا ظهر أو اإلمث، حق
، الفوات عن التحرز ضرورة ثبت األول العام من احلج أشهر تعني ألن ؛قضاء ال ابالتفاق أداء كان

 وكذا ،لألداء الثاين وتعني األول العام فسقط الفوات عن األمن وقع الثاين العام من األشهر وإبدراك
 حق يف ال يظهر وكذا ،عنه ابلفوات قضاء احلج ضرورة يف التعيني أثر يظهر فال ،عام كل  يف احلكم

                                      
 .نآسرار التكرار يف القر أولكن للمؤلف كتاب  ،على االسم املطابق للكتاب أقفمل ( 1) 
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 هذا ألن ؛عندان الفرض عن ال النفل عن وقع اإلسالم حجة عليه من النفل حج نوى لو حىت النفل
 .للفرض قابل هو كما للنفل قابل نفسه يف الوقت

 للفرض بتعيينه حكمنا انأ إال ابالتفاق اإلسالم حجة دىأ نمم فيه النفل احلج أداء صح وهلذا
 وقت كآخر  النفل صحة عن املنع حق يف التعيني هذا يظهر فال، الفوات عن التحرز ضرورة حقه يف

 .أخرى صالة صحة عن املنع ويف ،التأخري حرمة يف ذلك ظهر الفرض تعني ملا الصالة
 حجة وترك الكشاف حتمل ألن ؛اإلسالم حجة عن ويقع النفل نية يلغو: الشافعي وقال

 من التمكن بعد تركه على العقاب وأن ،أكثر الفرض داءأ يف الثواب أن مع عليه النفل واختيار اإلسالم
 الدين مرأ ففي ملاله صيانة الدنيا مرأ يف احلجر مستحق عندي والسفيه، السفه من عليه مستحق أدائه
. ابإلمجاع احلج فرض يتأدى وبه ،احلج نية أصل ويبقى ،احلجر ملعىن احتقيق   الغو   النفل نية فيجعل ،أوىل

 الفرض عن اواقع   حجه وجعل النفل عن حج فلو اختيار عن إال ال يتأدى وأنه ،عبادة احلج أن واجلواب
 فكان ،اختيار غري للفرض مؤداي   لكان النية أصل ترك من أببلغ الفرض عن أعراض النفل نية أن مع

 .(1) الكشف يف متامه وقد عرف ،ابطال   القول
 .(اإلسالم حجة وعليه النفل إذ الظاهر أنه ال قصد؛ املؤدّ ي من تعيني بداللة اإلطالق عند )وجوازه

 مشروع كان  امشروع   بقي حىت النفل حق يف التعيني يظهر ملا مل جواب اإلطالق( عند وجوازه) :قوله
 آخر يف كالصالة  النية مبطلق الواجب وال يتأدى ،نيةال يف التعيني يشرتط أن فينبغي امتعدد   الوقت
 جواز :اجلواب يف فقال ،يوجد ومل الوقت يف عاملشرو  احتاد ضرورات من النية مبطلق التأدي ألن ؛الوقت
 حال من الظاهر ألن؛ ساقط التعيني أن ال املؤدي من تعيني بداللة النية إطالق عند اإلسالم حج
فصار  ،النفل حلج يتكلف وال الكثرية املشاق حيتمل ال أنه اإلسالم حجة عليه وجب الذي املسلم

ا ا آخر صرحي  وانصرف مطلق النية إليه فإذا مسى شيئ   ،افاستغىن عن التعيني صرحي   ا بداللةالغرض متعين  
تعني يف عقود املعاوضة بداللة تقاوم الصريح كنقد البلد يألن الداللة ال ؛ احلالبه اندفع به ما تعني 

وتبطل عند التصريح بذكر نقد بلد آخر خبالف صوم الشهر فإنه متعني اإلصابة، وهي تيسري  ،حلالا
 فيتأدى جبميع الن ،ال مزاحم له بوجه

 
                                      

 .2٤9ص1ج". د.ط، "ابب تقسيم املأمور به يف حكم الوقتالشارح يف كشف األسرار ( 1) 
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 الثالث يف بيان املأمور به وهو ))الفعل((

 (1) حكم الواجب ابألمر

 وهو تسليم عني الواجب  بسببه إىل مستحقه( ،)الواجب ابألمر نوعان: أداء
وإىل أداء الذي له  ،ىل أداء حمض  إ. واألداء ينقسم (3) داء وقضاءأابألمر نوعان:  (2)و أي الواجبوه

وإىل القضاء  ينقسم إىل القضاء احملضأيض ا  شبه القضاء. واحملض منه ينقسم إىل كامل وقاصر، والقضاء
  .الذي له شبه األداء

واملثل املعقول ينقسم إىل  ،ثل غري معقولواألول ينقسم إىل القضاء مبثل معقول، وإىل القضاء مب
فصارت األقسام سبعة. مث هذه  ؛املثل الكامل كقضاء الفائتة جبماعة وإىل القاصر كقضائها ابالنفراد

 ،فكانت األقسام أربعة عشرة هبذا االعتبار ،يوجد يف حقوق هللا تعاىل ويوجد يف حقوق العباداألقسام 
 ما ستعرف.يف الكتاب على إشارة وإىل الكل 

                                      
 .302ص 1، ج3ط، على التوضيح شرح التلويح التفتازاين، 161 ص2ج3ط، لتقرير والتحريرا ،ابن أمري احلاج: انظر( 1) 

 ٣٦الحج:  َّ مج حج مث  ُّ  ومنه قوله تعاىل: و: الساقط، يقال: " وجب احلائط ": إذا سقطالواجب لغة ه ( 

هو ما طلب الشارع فعله من املكلف طلب ا أو  شرعا  مطلقا  ". ا: هو: " ما ُذَم اتركهلواجب اصطالح  . اأي: سقطت على األرض 
 .306ص1، ج2، ط الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي. مصطفى الزحيلي الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب اتركه، أو حتم ا

 .عالمةال: الشرط لغة 
 عالماهتا. أي ،وهو العالمة. ومجعه: أشراط، ومنه أشراط الساعة - بفتح الراء -الشَرط  
( بقوله: )تعليق شيء بشيء وجودا  أو عدما  إبن الشرطية ٤0يف "األصول" )ص/ -رمحه هللا  -عرفه الشيخ العثيمني واصطالح ا:  

 أو إحدى أخواهتا(.
وء ما يف . الوضوء شرط للصالة. ما يف وضعرفه ابن النجار بقوله: ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاتهو 

 صالة، وال يلزم من وجود الوضوء وجود الصالة. 
 ( هذا التقسيم عند احلنفية، وأما عند غريهم فاألقسام ثالثة: أداء وإعادة وقضاء.3)

 يالسمرقند ،٤٤ص1جد. ط، أصول السرخسي ، 71ص 1ط ،تقومي األدلةالدبوسي انظر: أقوال العلماء يف هذه املسالة يف: 
-332ص1ج، 1 ط البحر احمليط يالزركش ،95ص1ج ،1طاملستصفى  الغزايل، 6٤-62ص  ،1.، طميزان األصول

 .161-160ص1ج، 1ط ،التفتازاين: نفس املرجع ،82ص1ج،1ط ،اإلحكاماآلمدي،  ،33٤
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الباء السببية وهي تعلق ابلوجب وإىل ما  (وهو تسليم عني الواجب بسببه إىل مستحقه): قوله
واألداء تسليم نفس الواجب الثابت يف الذمة  ،والضمري يف سببه للواجب أو للتسليم ،يتعلق ابلتسليم

ملوجب أو إىل من ابلسبب املوجب له كالوقت للصالة والشهر للصوم وحنومها إىل من يستحق ذلك ا
يم غري املؤقت وهذا التعريف يشمل تسليم املؤقت يف وقته كالصالة والصوم وتسل ،ليهإيستحق التسليم 

 .ركالزكاة وصدقة الفط
؛ وال يقال كيف يكون تسليم عني الواجب وهو وصف يف الذمة ال يقبل التصرف من العبد

ذلك  يغها أخذ ما حيصل به فراغ الذمة حكمملا شغل الشرع الذمة ابلواجب مث أمر بتفر  :ألان نقول
  عينه، ألنه ال يتصور تسليم إال هبذا الطريق. كأنهالواجب  

ألن  ؛التعريفإلمتام  قوله بسببه إىل مستحقه بيان ملا حيصل به تسليم عني الواجبإن  :وقيل
الواجب خيتلف ألن  ؛بل يكون تسليم واجب آخر التسليم لو مل يكن بسببه مل يكن تسليم عني الواجب

 الواجب.ال يكون تسليم إليه ا ملا سلم يكن املسلم إليه مستحق   لو ملوكذا  ،ابختالف األسباب
 حقه( هوو  عنده من مبثل الواجب إسقاط وهو: وقضاء) 

أي  ،. الباء يتعلق ابإلسقاط(مبثل من عنده وهو حقه (1) الواجبإسقاط وقضاء وهو ): قوله
وهو )أي بتسليم الواجب من عنده املكلف  (مبثل من عنده)ذمة بسببه ما وجب يف الإسقاط القضاء 
 أي ذلك املثل حق املكلف. (حقه

 ،عن مثل صرف العصر إىل الظهر أو ظهر اليوم إىل ظهر األمس (من عنده) :واحرتز بقوله
يس ألن ذلك لإليه؛ ن كانت املماثلة اثبتة بني الفائت وبني ما يصرفه إذلك ال يكون قضاء، و فإن 

الدين يصرف إسقاط لمتوهم أن يتوهم أن لألن  (وهو حقه) :وهلذا أكده بقوله ،عنده بل هو حق الغري
أي املراد  (هو حقه) :ثل من عنده فدفعه بقولهمبإسقاط ألنه  حقيقة ؛يكون قضاء إليه دراهم الوديعة 

نهما يف اصطالح هذا حقيقة كل واحد م ،أن يكون ذلك حقه ال جمرد احلضرة (من عنده) :من قوله
نزل يف تسليم مفتاح فإنه  (2) چۅ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۆچ  :قولهالشرع. ويدل على ما ذكران 

                                      
 .٤5ص 1د.ط، جأصول السرخسي ( 1) 
 .58 ية:اآلمن  جزء سورة النساء( 2) 

= 
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فلما نزل رده إىل عثمان،  ،وسلمه إىل العباس (1)من عثمان بن طلحة ملسو هيلع هللا ىلص الكعبة حني أخذه النيب
 تسليم عني الواجب.األداء فعرفنا أن 

  .(2)((افاقضو فاتكم فصلوا وما أدركتم ))ما  :وقوله عليه السالم
 ..دين فقضيته أكان يقبل منكأبيك أرأيت لو كان على )) :للخثعمي ،وقوله عليه السالم

 فوات األصل.  بعد فعلم أنه مستعمل يف تسليم املثل (3)احلديث((
أي  (4)چ ں ں ڻچ  : فأما استعمال القضاء يف موضع األداء مثل قوله تعاىل

تقضى، أي أديت بدليل أن اجلمعة ال  (5) چ ڤ ڤٹ ٹ ڤ ڤ چ :وقوله تعاىلأديتم، 
ألن القضاء حقيقة الدين  ؛أي قضاه ،دينه فالنأدى  :واستعمال األداء يف موضع القضاء كما يقال

 ،نويت أن أؤدي ظهر أمس :كما يقال  ،بل الديون تقضى أبمثاهلا ال أبعياهنا على ما عرف ،متعذر
يف القضاء معىن التسليم، فإن فهو من ابب اجملاز  ،الألن أداء ظهر األمس بعد مضيه حم ؛أي أقضي

 ليه أشري يف التقومي.إالعبارتني يف األخرى إحدى ، فيجوز استعمال اإلسقاطويف األداء معىن 
 القضاء جيب مبا وجب به األداء

أم ابلسبب  ايخ يف أن القضاء جيب بنص مقصود،املشاألداء، واختلف القضاء جيب مبا وجب به )
الواجب بقاء أصل ألن ؛ وهو اخلطاب قال عامتهم: إنه جيب بذلك السبب ،وجب األداءالذي ي

 .للقدرة على مثل من عنده قربة(
                                      

أسلم عثمان بن طلحة يف  ،ير بن عثمان بن عبد الدار العبد ىن عبد العز وامسه عبد هللا ب ،عثمان بن طلحة بن أيب طلحة( 1) 
اإلصابة يف  ،فأعطاه مفتاح الكعبة. ابن حجر العسقالين ملسو هيلع هللا ىلصهدنة احلديبية وهاجر مع خالد بن الوليد وشهد الفتح مع النيب 

 .٤50ص٤ج،1ط متييز الصحابة،
يف  ُخَزميةابن وأخرجه  ،300ص1ج، 1طإىل الصالة  السعي ابب كتاب اإلمامة واجلماعة السنن الكربىلنسائي يف ا( 2) 

 .528ص1ج ،3تاب الصالة ابب ذكر الدليل على أن املسبوق بركعة أو ثالث ال جتب عليه سجدة السهو طك يهصحيح
 . 1513، رقم132ص2،ج1، طاحلج ابب وجوب احلج وفضله كتاب  الصحيح أخرجه البخاري يف( 3) 

 ،973ص2د،ط، ج ،133٤ حديث رقم ،ابب احلج عن العاجز لزمانة وهرم وحنومها، أو للموت احلج كتاب  الصحيح يفومسلم 
 .928حديث  367ص3ج ،ابب ما جاء يف احلج عن الشيخ الكبري وامليت احلج، كتابالسنن  والرتمذي يف

 (. 928) 258ص2ج ،2: ، طابب ما جاء يف احلج عن الشيخ الكبري، وامليتكتاب املناسك   السنن وأبو داود يف 
 (.  2907) 970ص2، د.ط، جاملناسك ابب احلج عن احلي، إذا مل يستطعكتاب  السنن يف وابن ماجه 
 .200 ية:اآلجزء من  سورة البقرة( ٤) 
  .10ية: جزء من اآلسورة اجلمعة ( 5) 
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 (يف أن القضاء جيب بنص مقصوداإلضافة )والالم بدل  ،أي مشاخينا (واختلف املشايخ)قوله: 
وجوب األداء يضاف  فإنوهو األمر  ،ابلسبب الذي يوجب األداءإجياب القضاء أم أي بنص قصد به 

أهبمه السبب كما أهبمت وإن شئت  ،نفس الوجوبإال ابلسبب ال يثبت إذ  ؛ىل األمر ال إىل السببإ
 ا أو غريه.، سواء كان املوجوب نص  األداءجيب القضاء مبا جيب به  :فقلت ،الشيخ

 ،لهبسبب ابتدائي غري سبب األداء عرف ابلنص أنه سبب  (بنص مقصود) :وقيل معىن قوله 
خرج الوقت قبل إذ ويدل على صحة وجه األول ما ذكر يف امليزان أن مشاخينا اختلفوا يف األمر املؤقت 

ابألمر -قال بعضهم جيب مبتدأ، أو أبمر ابألمر السابق حتصيل الفعل حىت وجب القضاء أنه جيب 
 وهكذا ذكر يف عامة نسخ أصول الفقه.مبتدأ.. جيب أبمر  :وقال بعضهمالسابق، 
 وإمنا جيب ابألمر األول عند القاضي ،على أمر جديدال يتوقف احلاصل أن وجوب القضاء و  
واملصنف ومن اتبعهم، وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي  اإلسالمأيب زيد ومشس األئمة وفخر اإلمام 

يب اليسر وصاحب أ اإلسالموصدر  (1) وعند العراقيني من أصحابنا ،واحلنابلة وعامة أصحاب احلديث
 وهو مذهب عامة أصحاب الشافعي ،بل أبمر آخر أو بدليل آخر ،ال جيب ابألمر األول (2) امليزان

 وعامة املعتزلة.  رمحهم هللا
إال بنص جديد إجيابه واخلالف يف القضاء مبثل معقول، فأما القضاء مبثل غري معقول فال ميكن 

ألمر أداء العبادة وال مدخل للرأي يف الواجب ابمبتدأ أبن جيب أبمر أبنه احتج من قال  ،ابالتفاق
أيض ا  ا بها بوقت كان كون املأمور به عبادة مقيد  فإذا كان األمر مقيد   ،معرفتها، وإمنا تعرف ابلنص

 مره.هنا فعل أييت به املرء على وجه التعظيم هلل تعاىل أبذ العبادة معتربة أبإ ؛ضرورة توقفه على األمر
، كمن األمراألمر لعدم دخوله حتت هبذا يف وقت آخر عبادة  كان كذلك ال يكون الفعلوإذا  

ا األمر ما عدا اجلمعة حبكم الصيغة كما لو كان مقيد  هذا  قال لغريه افعل كذا يوم اجلمعة ال يتناول
ذا مل يتناوله األمر كان الفعل إمن مل يكن فيها، و ال يتناول ان أبن قيل اضرب من كان يف الدار ابملك

                                      
 .80ص1ج د.ط، كشف األسرار(  1) 
ا كان فقيه  " :قال ابن السمعاين ،هجري 552ندي املتويف عام امليزان يف أصول الفقه للشيخ حممد بن عبد احلميد السمرق( 2) 

نه تنسك وترك املناظرة أمسعت  :بن اجلوزياوقال  .انتهى ،فما روى عنه ،ولكنه تركه إلدمانه شرب اخلمر ،اا ابرع   مناظر  فاضال  
  .2٤3ص5ج، 1ط بن حجر لسان امليزاناىل أن مات سنة ثالث وستني ومخسمائة. إواشتغل ابخلري 
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وال ميتنع أن يكون الفعل مصلحة يف وقت دون  ،بله سواء فيحتاج إىل أمر آخر ضرورةبعد الوقت وق
 وهلذا كانت الصالة خمصوصة أبوقات والصوم كذلك. ،غريه

ولكنا  ،ألنه لو كان كذلك ملا مسي قضاء ؛أنه يتناوله من حيث الصيغةال ندعي حنن وال يقال 
وألان نقول من  ،وقف أمر آخر كما يف حقوق العبادنقول املأمور به ملا فات يضمن ابملثل من غري ت

  الضمان املماثلة.إجياب شرط 
وكيف  ،املماثلة فيها ابلرأيإثبات  فال ميكن ،وال مدخل للرأي يف مقادير العبادات وهيآهتا

وهلذا مل جيز قبل الوقت وقد فاتت فضيلته  ،فضيلة الوقتوإحراز ميكن ذلك واألداء مشتمل على الفعل 
  ال ميكن تداركه.حبيث 

كيف يكون   (1)((من فاته صوم يوم من رمضان مل يقضه صيام الدهر كله)) :قال عليه السالم
 ابألمر األول توقف على دليل آخر ضرورة.إجيابه وملا مل ميكن  ، للفعل يف الوقتمثال  بعد الوقت الفعل 

                                      
-وأما لفظ . 2٤٤ص 2ج ،1ط ابلفظ من أفطر يوم  ، إمث من أفطر قبل حتلة الفطر ،كتاب الصيام السنن الكربى لنسائيا( 1) 

املطوس، عن أبيه، عن أيب هريرة قال: قال ، وقريب منه ما أخرجه الرتمذي والدارقطين والدارمي عن أيب قف عليهأمل  -من فاته
ا من رمضان من غري رخصة وال مرض، مل يقض عنه صوم الدهر كله وإن من أفطر يوم  »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 . «صامه
حديث أيب هريرة »: (، وقال723) 92ص3، ج2: ، طاابب ما جاء يف اإلفطار متعمد  كتاب الصوم السنن  واخرجه الرتمذي يف

املطوس: امسه يزيد بن املطوس وال أعرف له غري يقول: " أبو  -يعين البخاري- ، ومسعت حممدا«ال نعرفه إال من هذا الوجه
 .هذا احلديث "
 ص2ج، 1ط ا، وقال حمققه: "إسناده ضعيف" ا من رمضان متعمد  ابب من أفطر يوم  كتاب الصوم   السنن وأخرجه الدارمي يف

1069 (1755.) 
عن أنس بن مالك رضي هللا عنه، وقال: عن عبد الوارث األنصاري  ابب القبلة للصائم كتاب الصيام  السننوأخرجه الدارقطين يف 

 (.2310) 168ص2ج ،1 " طوال يثبت هذا اإلسناد وال يصح عن عمرو بن مرة"
. وحكم األلباين عن أيب املطوس، عن أبيه، عن أيب هريرة اابب التغليظ يف من أفطر عمد   كتاب الصوم  السنن أبو داود يف وأخرجه 

 (.2396) 31٤ ص2أبنه ضعيف. د.ط، ج
 (.1672) 535ص1، د.ط، جا من رمضانابب ما جاء يف كفارة من أفطر يوم   كتاب الصوميف السنن ابن ماجه  هوأخرج

ا من غري رخصة إن صح اخلرب، فإين ال أعرف ابن ابب التغليظ يف إفطار يوم من رمضان متعمد   صحيحهخزمية يف  وأخرجه ابن
 (.1987) 95٤ص2، ج3ط ،ه لقي أاب املطوساملطوس وال أابه غري ]أن[ حبيب بن أيب اثبت قد ذكر أن

= 
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وجوب القضاء يف الصوم وهو أن الشرع ورد ب ،األول ابلقياسابألمر نه جيب واحتج من قال أب
فعليه عدة من فأفطر أي  (1) چ چ ڇ ڇڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڃ چ :والصالة قال هلل تعاىل

فإن ذلك يف وقتها  (2)((إذا ذكرهافليصلها أو نسيها من انم عن صالة )) :وقال عليه السالم ،أايم أخر
 غري املنصوص به.إحلاق فوجب  ،فيه معقول املعىنوما ورد 

ومعلوم ابالستقراء يف قواعد الشرع  ،يف الوقتابألمر ا عليه ألداء قد صار مستحق  أن ا :وبيانه
فبقي  ،ومل يوجد الكل ،أو ابلعجزابإلسقاط ابألداء أو إال عن املستحق عليه ال يسقط أن املستحق 
وال ا بيقني ألنه مل يوجد صرحي  اإلسقاط؛ وكذا عدم  ،فظاهر (3) أما عدم وجوب األداء ،كما كان قبله

ا، ألنه ترك االمتثال تقرر خبروج مسقط  ال يصلح الوقت وهو بنفسه إال خروج مل حيدث ألنه داللة له 
 ا بل هو يقرر ما عليه من العهدة.ن يكون مسقط  أوذلك ال جيوز  ،الوقت

الفضيلة لبقاء إدراك يف حق إال ومل يوجد العجز  ،ا ابعتبار العجزمنا يصلح اخلروج مسقط  إو 
فيتقدر السقوط بقدر العجز ويسقط  ،اوحكم  الوجود حقيقة أصل العبادة لكونه متصور  القدرة على

 ،مل يكن تعمد للعجزإن تعمد التفويت أو إىل عدم الثواب اإلمث إن عنه استدراك شرف الوقت إىل 
 كماإليه  روج عن عهدته بصرف املثل خلفيطالب اب ، عليهالعبادة الذي هو املقصود مضموان  أصل ويبقى 

وألن األمر مقيد ابلوقت  ،أن القدرة على أصل الواجب يبقى بعد فوات الوقتال نسلم قيل فإن يف حقوق العباد. 
 ا بصفة. موصوف  فيكون الواجب فعال   حىت يضع الطهورال يصح حبيث لو قدم األداء عليه 

ال  بدون تلك الصفة كالواجب ابلقدرة امليسرةال يبقى ومن وجب عليه فعل موصوف بصفة  
أن ا وحنن نعلم هذا إذا كان الوصف مقصود   :وهو اليسر، قلنا بعد فوات تلك القدرة لفوات وصفهيبقى 

                                      
  .18٤ ية:اآلسورة البقرة جزء من ( 1) 
ابب ما جاء يف النوم عن كتاب الصالة   السنن . وأخرجه الرتمذي يف283ص6ج، د.ط، املعجم األوسط ،الطرباينأخرجه ( 2) 

 (.177) 33٤ص1،ج2ط، فإذا نسي أحدكم صالة، أو انم عنها، فليصلها إذا ذكرها الصالة
(، وأخرجه النسائي يف 696) 227ص1، د.ط، جابب من انم عن الصالة أو نسيها،كتاب الصالة، السننوأخرجه ابن ماجه يف 

 (.615) 29٤ص1، ج2كتاب الصالة ابب فيمن انم عن الصالة، طالسنن 
من نسي صالة فليصلها إذا »ال: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ق وأما احلديث املتفق عليه عن أنس بن مالك رضي هللا عنه،

 .«ذكرها، ال كفارة هلا إال ذلك
 122ص 1ج، 1، طب من نسي صالة فليصل إذا ذكر، وال يعيد إال تلك الصالة،كتاب الصالة ابالصحيح أخرجه البخاري يف 

 (.68٤) ٤77ص1د.ط، ج ابب قضاء الصالة الفائتة، كتاب املساجد ومواضع الصالة  الصحيح(، وأخرجه مسلم يف 597)
 .373ص1ج3ط  ،شرح التلويح على التوضيحالتفتازاين ( 3) 
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 خبالف هوى النفس أو يف كونه وألن معىن العبادة يف كون الفعل عمال  مقصود ا، نفس الوقت ههنا ليس 
 األماكن.ختالف ابختالف األوقات كما ال خيتلف ابال خيتلف ا هلل وثناء عليه وهذا تعظيم  

ا من ماله ابليد اليمىن فشلت يده اليمىن جيب أن يتصدق وهذا كمن أمر أبن يتصدق درمه   
ا بل فأما عدم صحة األداء قبل الوقت فليس بكونه مقصود   ،ألن الغرض به حيصل، فكذا ههنا ؛ابليسرى
 واألداء قبل السبب ال جيوز. ،ا للوجوبلكونه سبب  

 والصالة الصوم قضاء وهو - عليه املنصوص يف معقول أمر للعجز وضمان   مثل   إىل ال الوقت فضل )وسقوط
 .واالعتكاف( والصيام الصالة من املنذور إىل فيتعدى -

وهو أصل  ،املقصود الكليما هو مل جيز أن يسقط بسقوطه  ،ا غري مقصودوملا كان الوقت تبع  
ما يسقط عنه ذلك العجز وال يسقط بسقوط  ،ا وعجز عن تسليم املثل صورةكمن أتلف مثلي    ،العبادة
فيجب عليه القيمة كذا ههنا. وملا ثبت أن النص معقول املعىن تعدى  ،املقصود وهو املثل معىنهو 

وهي الوجبات ابلنذر املؤقت من الصالة والصيام واالعتكاف  ،احلكم وهو وجوب القضاء به إىل الفروع
 وغريها. 

 ،ألان سلمنا ذلك؛ عبادة إال ابلنصال تصري مثل العبادة إن  :مومبا ذكران خرج اجلواب عن قوهل
فعل مقام الإقامته ل جيب ه للعبدا ت حق  قولكن الكالم يف أن الفعل الذي شرع عبادة يف غري هذا الو 

عىن معقول مبيف الصوم والصالة أقامه ألن الشرع قد  ؛جيبأبنه  :ولقالواجب يف الوقت عند فواته؟ فن
 غريمها. فيقاس عليهما

وكيف  ،لواله ملا عرف وجوب القضاءإذ ملا وجب القضاء يف الصوم والصالة ابلنص وال يقال 
ابلنص املوجب للقضاء أن قد عرفنا ألان نقول  ؟يستقيم قولكم القضاء جيب ابألمر الذي يوجب األداء

 ،ب ابملثلن هذا النص طلب لتفريغ الذمة عن ذلك الواجأو  ،سقط خبروج الوقتيالواجب مل يكن 
 به ابتداء ملا صح تسميته قضاء حقيقة.  والواجبقضاء  مسي  وهلذا

ولكن يضاف  ،املوجبة له وصا هلك عنده جيب الضمان لورود النصوهذا كمن غصب شيئ  
 .ذلك الواجب فكذا ههنا د العني والنصوص لتفريغ الذمة عنإىل الغصب السابق املوجب لألداء وهو ر 
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 (مثل)ال إىل فوصل بكلمة  (1)(وسقوط فضل الوقت) :تهاء يف قولهوضمن السقوط معىن االن
أي احلكم وهو  (فيتعدى) ،أيض ا من خالف جنسه بحيث مل جي (وضمان  )حيث مل جيب من جنسه 

 املنذورات املتعينة.إىل بقاء الواجب للقدرة على املثل أو وجوب القضاء 
فعند العامة  ،يما ذكر من املنذورات املتعينةتظهر ف (2)وهذا الكالم يشري اىل أن مثرة االختالف 

 ابلقياس.قضاؤها جيب 
ذا إنه أ وعند الفريق األول ال جيب لعدم ورود نص مقصود فيه، ولكن ذكر أبو اليسر يف أصوله

 ؛فمضى اليوم وأول الشهر ومل يفِ  ،اليوم أربع ركعاتهذا  و نذر أن يصلي يفأنذر صوم هذا الشهر 
 بسبب آخر مقصود غري النذراألول ولكن على قول الفريق  ،من الفريقنياع ابإلمجفالقضاء واجب 

 وهو التفويت. وعلى القول اآلخر ابلنذر.
زم تلذا فوت اإفكأنه ألنه مبنزلة نص مقصود  ؛منا يوجب القضاء عندهمإواعلم أن التفويت 

ن يف الشهر ن مرض أو جُ أبت  ال بتفويفات  اإذفعلى هذا  ،االتزم قضاء املنذور قصد   أو ااملنذور اثني  
ا عندهم لعدم النص صرحي  أن ال يقضي جيب  ؛املنذور صومه أو أغمي عليه يف اليوم املنذور فيه الصالة

 مثرة االختالف.داللة، فيظهر و أ
وهو تفويت الواجب عن الوقت  ،دهم بدليل آخرنوجوب القضاء عأن وما ذكر مشس األئمة 

 ،القضاءإجياب يشري إىل الفوات مبنزلة التفويت عندهم يف  ،معذورعلى وجه هو معذور فيه أو غري 
  يظهر يف التخريج.وإمنا بني أصحابنا، األحكام فحينئذ ال يظهر فائدة االختالف يف 

ألنه  ؛مقصودبصوم وجب القضاء إمنا فصام ومل يعتكف شهر رمضان يعتكف  أن ذا نذرإ)وفيما 
القضاء وجب بسبب ال ألن  إىل الكمال،بشرطه  عاد االعتكاف عن صوم الوقت ملا انفصل

  .(آخر
ا ابلسبب األول ب  قال: لو كان القضاء واججواب عما يُ  ،إىل آخره.. ذا نذر إوفيما  :قوله

ألنه ال أثر  ؛يعتكف شهر رمضان فصام ومل يعتكفأن نذر إذا جيب القضاء فيما  لكان ينبغي أال
إجياب ىل وقت ال أثر للنذر يف إا لكونه مضاف   الصومجياب إ للسبب املوجب لالعتكاف وهو املنذور يف

                                      
 .296ص1ج د.ط كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدويالبخاري، ( 1) 
 .163ص1ج1ط هناية السول شرح منهاج الوصول ،اإلسنوي( 2) 

= 
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 ؛ابلصومإجيابه إال وال  (1)ابلصومإال ألنه ال اعتكاف  ؛القضاء بال صومإجياب ال ميكن ف ،صومه بوجه  
 لتزمه.اما ألنه يزيد على 
ب وحيث مل يبطل وج ،واية عنهر يوسف يف وأبو  (2)احلسن بن زايدإليه يبطل كما ذهب أن فوجب 

 ،وجب بسبب آخر غري السبب األولأنه  ابتفاق بني أصحابنا يف ظاهر الرواية دلّ  القضاء بصوم مقصود  
ألنه شرط صحة  ؛يف نفسه للصومموجب ا كان األول  ألن السبب  ؛وجب القضاء بصوم مقصودإمنا  :فقال

ألن ما ال يتوصل ه؛ إجيابا يف االعتكاف، وشرط الشيء اتبع له، فالسبب املوجب لالعتكاف يكون مؤثر  
لعارض شرف الوقت وحصول  ؛الصوم به ههناإجياب أنه امتنع إال  ،ا لهبه جيب كوجوبه تبع  إال الواجب إىل 

 ا كالطهارة.ا ال وجوده قصد  وجوده تبع   امطلق   ذ الشرط يعتربإ ؛املقصود بصوم الشهر
أن تطهر جيوز له يصلي ركعتني وهو مأن فكان كمن نذر  ،فلهذا صح نذره هبذا االعتكاف

صام ومل يعتكف بقي مطلق أبن يصلي املنذور بتلك الطهارة، فلما انفصل االعتكاف عن صوم الوقت 
أثره فيظهر  ،وصار ذلك النذر مبنزلة النذر املطلق عن الوقت ،ا يف ذمته بذلك السبباالعتكاف واجب  

كمن نذر   ،لسبب ال بسبب آخرا بذلك افكان الصوم املقصود واجب   ،الصوم لزوال العارضإجياب يف 
حينئذ التوضؤ لزم وضوؤه انتقض فإذا  ،ألداء املنذورالتوضؤ عليه  أن يصلي ركعتني وهو متطهر ال جيب

أي شرط االعتكاف وهو  ،عاد شرطه :وهو معىن قوله ،املنذور بذلك السبب ال بسبب آخر اءألد
 .جب لالعتكافا ابلنذر املو الكمال األصلي وهو أن جيب مقصود  إىل الصوم 

ن فاته الصوم ينفصل أبلو مل نه أإىل إشارة  ،ملا انفصل االعتكاف عن صوم الوقت :ويف قوله
الصوم لبقاء االتصال بصوم الشهر  اا خيرج عن العهدة ابالعتكاف يف قضاء هذواالعتكاف مجيع  

 لشمس األئمة. (3)الفقه وأصول نص عليه يف اجلامع  ،احكم  
ال  أن ينبغي الوقت شرف وهو العارض بزوال املطلق كالنذر  السابق ذرالن رصا ملا يقال وال

 :نقول ألان ؛ابتداء امطلق   النذر لو كان كما  ،مقصود صوم له جيب بل ،القضاء بصوم الواجبيتأدى 

                                      
 .207ص 1د.ط، ج شرح التلويح على التوضيح التفتازاين انظر( 1) 
  احلسن بن زايد( 2) 

 
 ا مبذهبه ابلرأي.اللؤلؤي الكويف، أبو علي: قاض، فقيه، من أصحاب أيب حنيفة، أخذ عنه ومسع منه، وكان عامل

، 15طاألعالم لزركلي ا .وعلماء احلديث يطعنون يف روايته أهل الكوفة، نزل ببغداد. منوهو  (م 819 ه = 20٤ت )
 .192ص1ج

 .1٤٤ص1ف األسرار د.ط، ج، والبخاري يف كش٤8ص1د،ط، ج أصول السرخسي(  (3
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 بصوم التصاله يكون أن وجيوز، الوقت لشرف يكون أن جيوز االعتكاف هذا يف الصوم وجوبامتناع 
 . العلتني إحدى لبقاء فيجوز ،اخللف لبقاء االتصال يزل مل الوقت فشر  زال فإن ،الشهر

 الرمضان يف االعتكاف هذا قضى لو حىت آخر بواجب يتأدى ال مقصود بصوم وجب ملا إنه مث
 ابلنذر يلتزم مما لكنه اشرط   كان  وإن الصوم ألن؛ لزفر رمحه هللا اخالف   عندان العهدة عن خيرج ال القابل
 نذر إذا كما  آخر بواجب بعد ال يتأدى إجيابه يف املنذور أثر ظهر فإذا، نفسه يف قصودةم عبادة لكونه

 نذر إذا ما خبالف ،قلنا ملا رمضان بصوم يتأدى ال رمضان غري شهر إىل امضاف   أو امطلق   ابالعتكاف
 ألن ؛وءالوض بذلك املنذور أداء له جيوز حيث ،أخرى لصالة توضأ مث وضوؤه فانتقض ابلصالة املتطهر
 يف سواء آخر ولواجب للمنذور التوضؤ فكان ،حمض شرط هو بل أصال   ابلنذر يلتزم ال مما الوضوء
 كانت.  طهارة أبي فيتأدى ،املنذور أداء صحة وهو ،املقصود حصول
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 الرابع: بيان املأمور وهو املكلف مع بيان القدرة
 والقضاء. األداء أقسام

بوصفه على ما شرع، مثل أداء الصالة جبماعة، فأما فعل نسان اإلا يؤديه احملض: مداء األ)مث  
 ابلفوات،ا كما لو صار قضاء حمض   يرى أن اجلهر ساقط عن املنفرد.أال ر قصو املنفرد فأداء فيه 

 .(صالتهيف إمتام  املسبوق؛ ألنه مؤد  خبالف  املغري ،مث و جد  

 وصفه مع أي (بوصفه اإلنسان )ما يؤديه ،الكامل اخلالص األداء أي (احملض األداء مث) :قوله
 ألن ؛آخرها إىل أوهلا من يعين (1) جبماعة الصالة مثل أداء ،شرع الذي الوجه على بوصفه امتلبس   أو

 االستقصاء عن ينبين األداء إذ ؛كامال    أداء   فيكون ،والسنن الواجبات من حقها عليها يوفر صالة هذه
 رمضان يف والوتر املكتوابت مثل فيها اجلماعة سنت اليت الصالة يف اهذ ذلك وفيها الرعاية وشدة

 .والرتاويح
 جعل من قول على املطلقة والنوافل رمضان غري يف الوتر مثل فيه اجلماعة يسن مل فيما فأما

 .الزائدة كاإلصبع  قصور صفة فيه فاجلماعة، األداء قسم يف داخال   النفل
ا فأداء فيه تصور لعدم وصفه املرغوب فيه شرع   ،نفرد يف الوقتأي أداء امل ،وأما فعل املنفرد 

به صالة اجلماعة تفضل على صالة املنفرد خبمس وعشرين درجة كما نطق ألن  ؛وهو اجلماعة
 .(2)احلديث

 جيهر اليت الصالة كمال  صفة واجلهرأال يرى أن اجلهر وجوبه دون شرعيته ساقط عن املنفرد، 
 ينبغي :قيل فإن، القصور دليل وجوبه سقوط فكان ،برتكه السهو سجدة بوجو  بدليل فيها ابلقراءة

 ،سنة هي بل ،ابألمر جتب مل واجلماعة ،ابألمر الواجب هو ألنه ؛اانقص   ال كامال    املنفرد أدء يكون أن
يكون  أداؤه إذ ؛زيف درهم أبداء مرأ كمن  النقصان يوجب تركه أن ال أكمل ابجلماعة األداء فيكون

 األول األداء يكون أن ال، منه أكمل يكون اجيد   ادرمه   أدى ولو ،ابألمر الواجب هو ألنه؛ مال  كا  ءأدا

                                      
 .٤8ص1د،ط، جأصول السرخسي  ،71ص1د،ط، ج كشف األسرار، النسفي 1٤6د،ط، ص أصولانظر: الشاشي  ((1
)صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ خبمس وعشرين  وسلم يقول:عن أيب سعيد اخلدري: أنه مسع النيب صلى هللا عليه وهو ( 2) 

 . 231ص1ج، 3ط ،ابب وجوب صالة اجلماعة اجلماعة واإلمامةكتاب الصحيح أخرجه البخاري يف درجة( 
= 
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 الذي األمر يف داخلة فكانت ،الواجب حكم يف وهي (1)مؤكدة سنة اجلماعة :قلنا ،ههنا فكذا، اانقص  
  .ليهاإ السورة ضم وترك الفاحتة للنقصان كرتك اموجب   تركها وكان ،الواجبات مبثله يثبت
 حيرم حنياإلمام  مع األداء التزم أنه ابعتبار، القضاء يشبه أداءاإلمام  فراغ بعد الالحق وفعل)

 .احلالة( هذه يف اإلقامة بنية فرضه يتغري ال وهلذا، حقيقة ذلك فاته وقد، معه
انم  نأب الباقي فاته مثاإلمام  مع الصالة أدرك الذي وهو (اإلمام فراغ بعد الالحق وفعل): قوله

 الوقت بقاء ابعتبار داءأ الباقي ففاته ،للوضوء فانصرف خلفه أحدث أو فراغه بعد انتبه مثاإلمام  خلف
 مع واحد فعل يف اجتماعهما صح وقد ،اإلمام مع األداء من التزمه ما فوات ابعتبار القضاء يشبه

 .اجلهة الختالف تنافيهما
 الوصف وابعتبار مؤد الفعل أصل ابعتبار وألنه يعكس ومل (2)القضاء يشبه أداء جعل فعله اوإمن

 فرغ ، وقدضآفتو اإلمام  خلف ةأواملر  الرجل أحدث إذا :قلنا ،األداء معىن فالعتبار، تبع والوصف قاض  
 حىتاإلمام  خلف احلكم يف الالحق ألن ؛الرجل صالة فسدت فاهتما ما داءأ حال يف فحاذتهاإلمام 

 احلالة هذه يف إايه حماذاهتا فكانت ،وأداء حترمية بينهما الشركة يستحقف ،السهو وسجدة القراءة يلزم ال
 بقاسُ  ما قضاء يف فحاذته الصالة ببعض أسبقا إذا ما خبالف ،احلدث قبل األداء حال يف كمحاذاهتا

 بتم فال، والقراءة السهو سجود لزم حىت املنفرد حكم يف املسبوق ألن ؛صالته يفسد ال حيث ،به
 يفسد. فال األداء يف بينهما احملاذاة شرط هي اليت الشركة

 حىت ،الوقت بقاء مع ابملغرياإلمام  فراغ بعد الالحق فرض يتغري ال :قلنا ،القضاء شبه والعتبار
 موضع يف اإلقامة نوى مثاإلمام  فرغ حىت انم وأ احلدث فسبقه الوقت يف مبسافر مسافر اقتدى لو

 لزفر رمحه هللا. خالف عندان األربع إىل فرضه يتغري ال ؛ابق   والوقت للوضوء مصره دخل أو االقامة
 إذااإلمام  أداءه بعد فراغألن الشرع جوز  ؛االمام مع فاته ملا قاض مقتداي   كونه  مع الالحق ألن

فإن معناه أن  ،تفسري القضاء اوهذ ،اإلمام يف هذه احلالة كاألداء معأداءه وجعل  ،بعذراألداء فاته 
فصار الالحق مبنزلة القاضي احلقيقي بعد الوقت فال يؤثر يف  ،ثل ما وجب عليه قبل ذلكا مبيؤدي شيئ  
شبه ألن  ؛اأربع  حيث يصري به فرضه اإلمام  قبل فراغ منه وجد املغري إذاخبالف ما اإلقامة، فعله نية 

                                      
أَن صالة اجلماعة سنة مؤكدة، ال واجبة. وأَن الظاهرية يروهنا شرط ا لصحة الصالة،  يرون -والشافعيبو حنيفة ومالك أ- األئمة الثالثة( 1) 

 .اهـ، ة على األعيان، ولو مل تكن يف مسجدوتبعهم ابن عقيل، وتقي الدين بن تيمية. وذهب اإلمام أمحد إىل: أهَنا واجب
يح  األحك ام  م ن ب لو غ امل ر ام البسام( 2)   .٤59ص2: جتوض 
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ته حبيث ال يؤثر فرغ صارت صالإذا اإلمام  ومل يوجد ألناإلمام  يثبت ابعتبار فراغإمنا القضاء يف فعله 
 ألن التبع ال يفارق األصل يف احلكم. ؛فلذا ما بين عليها وهو أداء الالحق ،فيها املغري بوجه

فأما إذا مل يفرغ فصالته قابلة للتغري ابملغري لبقاء الوقت فكذا صالة التبع، فإذا وجد املغري يف 
 .(1)ابملغري يف قضاء ما سبق بهوخبالف املسبوق حيث يتغري فرضه ال حمالة، هذه احلالة ال يؤثر 
ه القضاء حيث با عليه يف احلال وليس يف فعله ششيئ   عن صالته ألنه منفرد مؤد  اإلمام  وإن فرغ
وتسمية الشرع  ،وأداءحترمية ا منفرد  لو كان فيؤثر املغري يف حقه كما  ،فيما سبقاإلمام  مل يلتزم األداء مع

لى سبيل احلقيقة بل بطريق اجملاز ملا فيه عليس  (2)اتكم فاقضوا(())ما ف :لقوله عليه السالم ؛فعله قضاء
 مؤداي  إمنا جنعله وحنن  ،وما فاتكم :وإليه أشار يف قوله ،اإلمام حال رالواجب، أو ابعتباإسقاط من 

 .(3)((وما فاتكم فأمتوا)) :ويؤيده ما ذكر يف صحيح البخاري ،ابعتبار حال نفسه
 حق يف الصوم ابب يف كالفدية  معقول   غري ومبثل ،معقول، كما ذكران)والقضاء نوعان: قضاء مبثل 

 .ابلنص( ثبتا مباله الغري وإحجاج الفاين الشيخ
فأما القضاء الذي خالطه معىن األداء  ،أي القضاء اخلالص نوعان (والقضاء نوعان)قوله: 

يدخل فيه مجيع أقسامه، ألن ف ، وغري معقول نوعانىل كون املثل معقوال  إالقضاء ابلنظر  أو ،آخرفقسم 
 معقول.أو غري من أن يكون قضاء مبثل معقول خيلو القضاء الذي فيه معىن األداء ال 

كما أن اللفظ يقسم على األول،  مث التقسيم ابلنظر إىل خلوصه وعدم خلوصه ال يضر ابلتقسيم  
 آخر وال يضر ذلك ابلتقسم مث يقسم إىل مفرد ومركب ابلنظر إىل معىن ،اسم وفعل وحرف ابلنظر إىل معىن

الصالة ابلصالة  قضاءللفائت كما ذكران من  مماثلةأي مدرك ابلعقل  فكذا هذا مبثل معقول   األول،
 .ويدخل فيه املثل الكامل كقضاء الفائتة ابجلماعة، واملثل الناقص كقضائها ابالنفراد ،والصوم ابلصوم

ن ألألن العقل ينفيه وحيكم بعدم مماثلته  ؛فائتلل ةأي غري مدرك ابلعقل مماثل ،معقول ومبثل غري
ا عن الصوم عند وأهنا ال تتناقض كالفدية يف ابب الصوم. فإهنا شرعت خلف   ،العقل من حجج الشرع

                                      
  .220ص1ج ، د.طكشف األسرارعالء الدين البخاري و  ،170ص2ج، 3ط التقرير والتحريربن أمري احلاج ا (1) 
عن سعيد بن ، ن أتى املسجد للصالة وقضاء ما فاته منهاذكر األمر ابلسكينة ملكتاب الصالة، صحيحه ( أخرجه ابن حبان يف (2

"إذا أتيتم الصالة فال أتتوها تسعون، وائتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا،  ، قال:ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة، عن النيب  املسيب
 .518ص5ج، 1 ط شرطهما،إسناده صحيح على  وقال احملقق يف احلاشية: وما فاتكم فاقضوا"

  .228ص1ج، 3الصالة، طابب قول الرجل فاتتنا  كتاب األذانصحيح يف ال( 3) 
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والفدية والفداء البدل الذي يتخلص به عن  ،العجز املستدام عن الصوم كعجز الشيخ الفاين ومن حباله
 .مكروه توجه إليه

حىت جاز عن  ،ولكنه يف احلج الفرض مشروط ابلعجز الدائم ،جائزنه إفاله الغري مب حجاجإو 
، اإلسالمفعليه حجة  صحّ ن إف ،ا حىت ماتيزل مريض   ملذا إوعن املريض الذي ال يستطيع احلج  امليت

ه ، وألنالزمةة دائمة وأهنا وقد ورد يف عجز الشيخوخ (1)ألان عرفنا جوازه حبديث اخلثعمية ؛واملؤدي تطوعا
يف التطوع ليس و فرض العمر فيتعني فيه عجز يستغرق بقية العمر ليقع به اليأس عن األداء ابلبدن، 

ألن مبىن التطوع  ؛على سبيل التطوع عنه جيوز رجل  حج مباله ذا إصحيح البدن ن إشروط ابلعجز حىت مب
أي  (2) چڌ ڎڎ  ڍ ڌ ڇ ڍ چ : يف الفدية قوله تعاىل على التوسع ثبت ابلنص وهو
ٿ ٿ ٿ چ : اجلميع بقوله تعاىل ألن الصوم فرض على وذلك ،ال يطيقونه فدية طعام مسكني

فلو أجريت هذه اآلية على ظاهرها لكانت الفدية واجبة على املطيق والصوم  (3) چٹ ٹ ٹ
ا على العاجز من الفدية وغري حتم على القادر أو كان الصوم حتم   ،وهو قلب املعقول، ا على العاجزواجب  
 ڇ ڇ ڇ ڍ چ : تعاىل مضمرة كما يف قوله "ال" :فعرفنا أن كلمة ،يها وهو ال يليق ابحلكمةعل

على قول من مل  اوهذ ،ومثله كثري ،أي لئال متيد بكم (5)چۇ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭچ ،(4)چڍ
 اآلية منسوخة. جيعل

ق يثبت وجوهبا يف حمنا إو  ،فال متسك فيها لوجوب الفدية ،فأما على قول من جعلها منسوخة
 عندهم.الصحابة  مجاعإب الشيخ الفاين
ويقال هلا ذات ، من املهاجرين وهي أمساء بنت عميس كانت ،حديث اخلثعمية جاالحتجا ويف  
، وهجرهتا إىل املدينة ،(6)رضي هللا عنه طالب مع زوجها جعفر بن أيب احلبشةىل إهلجرهتا  ؛اهلجرتني

                                      
 من هذا البحث. 288( مر ختريج حديث اخلثعمية يف صفحة 1)

  .18٤ ية:اآلسورة البقرة جزء من ( 2) 
 .183 ية:اآلسورة البقرة جزء من ( 3) 
  .176ية: اآلسورة النساء جزء من ( ٤) 
  .10 ية:اآلسورة( لقمان جزء من ( 5) 
ابن عم  ،جعفر بن أيب طالب واسم أيب طالب عبد مناف بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي اهلامشي( 6) 

أسلم بعد  ،القُ وخُ  َخلق ا ملسو هيلع هللا ىلصوكان أشبه الناس برسول هللا  ،وهو جعفر الطيار ،علي بن أيب طالب ألبويه وأخو ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
ط، ، الغابة دأسد  ابن األثري، ه 8 وهجرة إىل املدينة سنة ،هجرة إىل احلبشة وله هجراتن: ،بقليل عليإسالم أخيه 

= 
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 إن أيب أدركه احلج وهو :وقالت أتت رسول هللا (1)چڻ ڻ ۀ چ  :فيها وهي اليت نزل
يت لو كان على أأر  :فقال عليه السالم ؟ن أحج عنهأ أفتجزيين ،ال يستمسك على الراحلة شيخ كبري

 .فدين هللا أحق :قال ،نعم :قالت ،أبيك دين فقضيته يقبل منك
و هذا ه ،األفعال عنهدي وأؤ حرم عنه بنفسي أأي  ،بفتح اهلمزة وضم احلاء "جحُ أن أَ "وروي 

فال  ،قائم مقام األفعالنفاق اإلاملشهور من الرواية، وعلى هذا الوجه ال داللة يف احلديث على أن 
 .عليهافق أنو ال أن يثبت أن أابها كان أمرها بذلك ف ،يستقيم التمسك يف هذه املسألة

ا وعلى هذ ، أن حيج عنهأي آمر رجال   ،بضم اهلمزة وكسر احلاء "جحِ أن أُ "ويف بعض الرواايت 
 ؛ أبن حيج عنهبفتح اهلمزة أن آمر رجال   "أن َأحج"معىن قوهلا كون يوجيوز أن  ،الوجه صح التمسك به

أي  ،بىن األمري الدار وضرب الدينار والدرهم :ا كما يقالأن ينسب إىل اآلمر جماز   فعل املأمور جيوز نأل
 ا. أيض   أمر ابلبناء والضرب، فعلى هذا التأويل يصح التمسك ابلرواية األوىل

ألنه أكرم األكرمني، فأوىل بكرمه وأجدر برأفته  ؛ومعىن قوله فدين هللا أن يقضى أحق ابلقبول
 أو االنفاق الذي ال يقدر إال عليه.  أن يقبل منه حالة العجز فعل الغرية

يف  ويؤيده ما ذكر ،العباد ألن حقه أقوى من حقوق ؛فدين هللا أوىل ابلقضاء :وقيل معناه
 .هللا فهو أحق ابلقضاء دين فاقض :يف حديث (2)املصابيح

 .(والنفقة احلج بني وال تعقل املماثلة بني الصوم والفدية، وال)
. أما صورة وال معىنإذ ليس بينهما مشاهبة صورة  ؛: وال تعقل املماثلة بني الصوم والفديةقوله

ومعىن الفدية تنقيص  ،شهوتنيالنفس ابلكف عن اقتضاء التعاب إفألن معىن الصوم  :وأما معىن ،هرفظا
 أفعال احلج اليت هي بني (3) وكذا ال مماثلة ا. له قياس  فلم تكن الفدية مثال   ،املال ودفع حاجة الغري

معقول  غريفعرفنا أن املماثلة اثبتة ابلنص  .إىل الغري نيعمال صرف و هالذي نفاق اإل نيوبأعراض 
 املعىن. 

                                      
 .181ص1ج

 .35 ية:اآلسورة األحزاب جزء من ( 1) 
 .239ص3د.ط. ج شرح مصابيح السنة لإلمام البغوي ابن امللك الرومي ( (2
 .50ص1ج السرخسي أصول،(3) 
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لآلمر ثواب النفقة، ويسقط  :فقال عامتهم ،ختلفوا يف هذه املسألةواعلم أن املتأخرين من أصحابنا ا 
عبادة بدنية وال جيري ن احلج أل ؛وهو رواية عن حممد ،فأما احلج فيقع عن املأمور ،الواجب عن اآلخر

إبقامة ر اآلمعليه، وإمنا يسقط احلج عن  ألنه فعله فيثاب ؛نفاقاإلولكن له ثواب  ،البدنيات النيابة يف
واحلج عند نفاق اإلاجملرد مقام نفاق اإلو إبقامة أمقام املسبب وهو احلج،  الذي هو سبب  اق نفاإل

 .ا ال جيوزحىت لو أمر ذمي  فعال األوالدليل عليه أنه يشرتط أهلية النائب لصحة  ،البدلداء أ العجز من
ا ال يسقط إمنو ىل اآلخر لشرط أهليته ال أهلية النائب كما يف الزكاة. إولو كان الفعل ينتقل 

وإمنا  ،ال بنية الفرض أو مبطلق النية ومل يوجدإألن الفرض ال يتأدى  ؛ذه األفعالهبالفرض عن املأمور 
 وجدت النية عن اآلمر. 
وهو ظاهر  ،(1) وهو اختيار مشس األئمة يف املبسوط ،احلج يقع عن اآلمر :وقال بعضهم

حجي عن )) :فإنه عليه السالم قال لسائلة ،هألن ظواهر األخبار يف هذا الباب تدل علي ؛املذهب
 ((نعم)) :فقال ؟جزئين أن أحج عنهترسول هللا إن أيب مات ومل حيج أف اي :، وقال رجل((أبيك واعتمري

 .(3) فدل أن أصل احلج يقع عن احملجوج عنه ،(2)وحديث اخلثعمية يف هذا الباب مشهور
جب عليه الفعل اا يوضحه أن الو يصري ضامن   ولو نوى احلج لنفسه ،وهلذا يشرتط نية احلج عنه

بدليل أنه لو حج من غري أن ينفق من ماله يسقط الفرض، ولو أنفق يف الطريق ومل حيج ال نفاق اإلال 
 .فثبت أن النيابة يف الفعل ،يسقط

ألن  ؛منا يصح على املذهب األول دون الثاينإوال مماثلة بني احلج والنفقة،  :ن قولهأفتبني هبذا 
والفعل غري معقولة مع  العقدمث على هذا املذهب بيان أن املماثلة بني  ،النفقة ال لفعل أقيم مقام الفعلا

ل نفسه يف قضاء الصالة والصوم حلصول فع لجعل فعل نفسه مثال  منا إ اليقأن  كوهنا معقولة ظاهر
 النفس يف الفعل الثاين كحصوهلا يف الفعل األول.تعاب إو  ،قةاملش

                                      
 .1٤7ص٤جد.ط. ( 1) 
ابن عباس رضي هللا عنهما، قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: اي رسول هللا عن  وهو احلديث املتفق عليه( (2

فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟  ،ا ال يستطيع أن يستوي على الراحلةا كبري  إن فريضة هللا على عباده يف احلج أدركت أيب شيخ  
 .«نعم»قال: 

 (.1853) 18ص3، ج1الراحلة، طال يستطيع الثبوت على احلج عمن  كتاب احلج، اببالصحيح يف أخرجه البخاري 
 (133٤) 973ص2، جط، د. وهرم وحنومها ة  احلج ابب احلج عن العاجز لزمانكتاب   الصحيحمسلم يف خرجه وأ
 .11ص2، د.ط، جاألانمقواعد األحكام يف مصاحل  سلطان العلماء( 3) 
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ال يرى أنه ال مدخل للقياس ،  لفعل نفسهفكيف يكون مثال   ،الغري فال حيصل به املشقة لهفأما فعل 
ولو كانت املثلية معقولة  ،وال صيامه أبمره وال بغري أمرهبيه أفيه حىت ال جيوز أن يقضى االبن صالة 

  ابلقياس كما يف املنذورات املتعينة.ثباته إبينهما جلاز 

فأمران ابلفدية عن  ، وإن كنا ال نعقل، والصالة نظري الصوم، بل هي أهمال  حيتمل أن يكون معلو  لكنه)
 (. ، ورجوان القبول من هللا تعاىل فضال  احتياط االصالة 

بل كان قياس وجوب الفدية يف الصوم عند اليأس غري معقول  :جواب عما يقال -: لكنه قوله
ا على الصوم من غري معىن يعقل. فأشار ياس  املعىن فكيف أوجبتم الفدية يف الصالة بال نص يوجبها ق

غري الصوم إحلاق فال ميكن  ،اأي ال تعقل املماثلة بني الفدية والصوم ظاهر   (ولكنه) :إىل اجلواب بقوله
الفدية أو لكن النص املوجب إجياب ولكنه أي لكن الفدية على أتويل الفداء ولكن  ،يف هذا احلكم

عىن معقول يف نفس األمر إن كنا ال نقف عليه لقصور عقولنا عن  مبللفدية حيتمل أن يكون مدلوال  
 دركه. 

كل واحد منهما عبادة بدنية حمضة ال تعلق لوجوهبما وال إن  والصالة نظري الصوم من حيث 
والصوم عبادة  ،ألهنا عبادة لذاهتا لكوهنا تعظيم هللا تعاىل بنفسها ؛بل أهم من الصوم ،ألدائهما ابملال
فإذا وجب تدارك الصوم ابلفدية عند العجز فالصالة هبذا  ،لنفس على ما يعرف بعدبواسطة قهر ا
 .التدارك أوىل

أقام الشرع الفدية مقام الصوم ثبتت  وإذا :يف شرح التقومي اإلسالمفخر اإلمام  قال الشيخ
 للصالة ثال  فدية مِ واملماثلة بني الصوم والصالة اثبتة فيجوز أن يكون ال ،ا بني الفدية والصوماملماثلة شرع  

ا فال  حمض  ا تعبداي   بل يكون أمر  يكون معلوال   ال مثل الشيء مثل ملثله كما هو مثله، وحيتمل أنألن 
ابلفدية بناء على الوجه األول أجزانه لكن إايه، جيب العمل بذلك االحتمال ملعارضة االحتمال الثاين 
وإال  ا فقد صار مؤداي  احلكم يف الصالة مشروع  على سبيل االحتياط ال بطريق احلتم. فلئن كان هذا 

 .ا للسيئاتا مبتدأ يصلح ماحي  يكون بر   ألنه حينئذ   ؛فليس به أبس
فإن القبول يف مجيع الصور مرجو غري  ،يف الصالة من هللا تعاىل فضال   هأي جبواز  ،ورجوان القبول

ال يقبل هللا صالة امرئ حىت يضع من القبول اجلواز يف قوله عليه السالم: ))أريد وقد  ،مقطوع به
  .أي ال جيوز صالته (1) ضعه((االطهور مو 

                                      
 .21ص1ج طد، و إيضاح  م شك الت ه هت ْذ ْيب  س ن ن  أ يب  د اود   ابن قّيم اجلوزية( 1) 
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 (الصوم كما إذا تطوع الوارث يف  ،إن شاء هللا تعاىلجيزئه )وقال حممد رمحه هللا تعاىل يف ))الزايدات((: 
كما قال كذلك يف فداء الصوم فيما   ،شاء هللاإن جيزئه  :احلكمهذا  وقال حممد يف الزايدات يف

الفدية إجياب ابلفدية. فثبت أن إيصاء إذا تطوع به الوارث أبن مات من عليه الصوم من غري قضاء وال 
االستثناء به كما يف إحلاق ا ابلقياس ملا احتاج إىل لو كان اثبت  إذ يف الصالة هبذا الطريق ال ابلقياس. 

 سائر األحكام الثابتة ابلقياس.
كان وإن  أهم منه يلزم أن يثبت احلكم فيه ابلداللة. أو  وال يقال ملا كانت الصالة مثل الصوم

وإن كان غري  ،كما ثبت احلكم يف األكل والشرب بداللة النص الوارد يف اجلماع  غري معقول املعىن
ا يف احلكم بد يف الداللة من كون املعىن مؤثر   ألان نقول ال؛ حىت مل يكن للقياس فيه مدخلمعقول املعىن 

 كاإليذاء يف التأفيف، أو غري معقول كاجلناية على الصوم يف أتثريه يف احلكم معقوال   ا سواء كانمعلوم  
إثباته فال ميكن  ،الفدية غري معلومإجياب الكفارة املكيفة املقدرة وههنا للمعىن الذي هو املؤثر يف إجياب 

 ابلداللة كما ال ميكن ابلقياس.
ريها. وكان حممد غصاع من حنطة أو صاع من  مات وعليه صلوات يطعم منه بكل صالة نصف إذامث 

لكل  :مث رجع وقال ،يطعم عنه لكل يوم نصف صاع على قياس الصوم :يقول أوال   رمحه هللا(1)بن مقاتل
وهذا إذا أوصى ابلفدية  - ،وهو الصحيح كذا يف املبسوط وغريه ،صالة فرض على حدة مبنزلة صوم يوم

ألن االختيار معدوم  ؛ال يسقط الصالة عن امليت :الوارث قيل مل يوص هبا وتربع هبافإن  ،عن الصالة
الحنطاط رتبته كما حط درجة التربع إظهار ا فيحكم فيه بعدم اجلواز اإليصاء، وألنه أدىن رتبة يف  ،أصال  
ألن دليل اجلواز هنا الرجاء إىل سعة اإليصاء؛ شاء هللا كما يف إن تسقط  :وقيل ،يف الصوماإليصاء عن 

 .اوذلك يشمل اإليصاء والتربع مجيع   ،كرمه وفضله  ل تعاىل وكمارمحة هللا
عن امرأة ماتت وفاهتا صلوات عشرة أشهر ومل ترتك  (2)سئل أبو القاسم :يوضحه ما ذكر يف النوازل

مث يهبها املسكني لبعض ورثتها تتصدق  ،الو استقرض ورثتها قفيز حنطة ودفعوها مسكين   :قال ،ماال  
فتبني  ،ذلك عنهاوأجزئ فلم تزل تفعل كذلك حىت يتم لكل صالة نصف صاع  ،هبا على املسكني

 .(3)-كاإليصاءهبذا أن التربع يف هذا  
                                      

)مل خيرج  له متييزهـ روى  2٤9: وقيلهـ،  2٤8الوفاة:  ،: أوساط اآلخذين عن تبع األتباع11حممد بن مقاتل الرازى الطبقة: ( 1) 
 (.6319)له أحد من الستة( رتبته عند ابن حجر: ضعيف اهـ من رواة التهذيبني رقم 

 .10٤ص8د.ط، جمعجم املؤلفني  هـ انظر كحالة، 336فقيه حنفي تويف سنة  ،ة الصفارهو أبو القاسم أمحد بن عصم( 2) 
  .أن التربع يف هذا كااليصاء...  أوصى إذاوهذا  :ط( سقط من قوله) يف نسخة( 3) 
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احتمال قيام العتبار يامه مقام التضحية، بل ابلشاة أو القيمة ابعتبار ق جب التصدق  نو )وال  
 الوقت(مل يعد إىل املثل بعود  وهلذا ،املاليف ابب هو املشروع ية يف أايمها مقام التصدق، إذ التضح

 ،ابلنص تهقرب عرفت وهو أن التضحية ،جواب من سؤال آخر يرد عليه (وجب التصدقوال ن): قوله
د ورمي فكان ينبغي أن يسقط ابلفوات كصالة العي ،ا بعد فواهتا عن وقتها وال نص  وال مثل هلا عقال  

ة اليت عينت للتضحية ابلنذر أو ابلشراء الصادر وقد أقمتم التصدق ابلعني فيما إذا كانت الشا اجلمار،
ابلقيمة فيما إذا استهلكت الشاة املعينة للتضحية  أو النحر،أايم من الفقري بنية التضحية ابقية بعد 

فإنه يلزم التصدق ابلقيمة  ،ا ومل يضح حىت مضت أايم النحرعليه غني   تابلنذر أو غريه، أو كان من وجب
 .بدون نصغري جائز وذلك  ،تهتضحي مقام -املبسوطو  (1)اإليضاحكذا يف -

ابعتبار قيام املتصدق مقام التضحية بل الحتمال  ،حنن ال نوجب املصدق ابلشاة أو ابلقيمة :فقال
ألنه هو املشروع يف ابب املال كما يف سائر العبادات املالية، وهلذا  ؛ يف التضحيةكون التصدق أصال  

وذلك ألن معىن العبادة وهو خمالفة هوى النفس إبزالة  ،لزكاة وصدقة الفطرناء كما يف اشرط لوجوهبا الغَ 
يف أايم النحر اإلراقة احملبوب من يده حيصل به، إال أن الشارع نقل القربة من متليك العني والقيمة إىل 

ل ما أو فلهذا أكره األكل قبل الصالة ليكون  ،لتطييب الطعام، فإن الناس أضياف هللا تعاىل يوم العيد
األوساخ يصري من ، ومال الصدقة ومن عادة الكرمي أن يضيف أبطيب ما عنده تناولوا من طعام الضيافة،

 چڱ ڱ ڱ ڱ ںچ  :ىلوإليه أشار هللا تعاىل يف قوله تعااملاء املستعمل، إلزالته اآلاثم مبنزلة 

 .(2) اآلية
الغين لعدم حاجته فال يليق  ا لكرامتهم، وعلىوعلى من التحق به نسب   ملسو هيلع هللا ىلصرم على النيب وهلذا حُ 

عني الشاة إىل فتنقل القربة من  ،يضيف عباده ابلطعام اخلبيثأن ابلكرمي املطلق الغين على احلقيقة 
ىل الدماء فيبقى اللحوم طيبة فيتحقق معىن الضيافة يف هذه األايم ابستواء الغين إلينتقل اخلبث اإلراقة 

 ، دون التصدقالتضحية أصال   ت ابلرأي، وحيتمل أن يكون معىنحمتمل ثب أان ما ذكرانإال  ،والفقري فيه
فإذا فات املتيقن به  فلم يعترب هذا املوهوم وهو التصدق يف معارضة املنصوص املتيقن به وهو التضحية.

                                      
حاجي  .اهـ ت: سنة ثالث وأربعني ومخسمائة ،أيب الفضل: عبد الرمحن بن حممد الكرماين احلنفي لإلمام الفروعاإليضاح يف ( 1) 

 .21ص1د.ط، جكشف الظنون   خليفة
 .103ية: اآلسورة التوبة جزء من ( 2) 
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ا يكون معترب  أن ا الحتمال أصالته مع احتمال بفوات وقته وجب العمل ابملوهوم وهو التصدق احتياط  
 ا.كما قلنا بوجوب الفدية يف الصالة احتياط    ،فتهابعتبار خالإال 
أي وإلجياب التصدق الحتمال األصالة ال بطريق اخلالفة مل يعد احلكم وهو الوجوب من التصدق  ،وهلذا
أايم النحر من العام القابل قبل أن يتصدق شيء مل جيز له قضاء إذا جاء  املثل بعود الوقت. حىتإىل 

تضحية بطريق لعام املاضي مع قدرته على املثل الكامل من عنده قربة لشرعية الما فاته من األضحية يف ا
اليت هي مثل اإلراقة ولو كان وجوبه بطريق اخلالفة عن التضحية النتقل احلكم إىل النفل يف هذه األايم، 

 الصوم على قدر إذا الفدية عليه وجب عند حصول القدرة عليها، كمن الفائتة من كل وجه  اإلراقة 
 قيمة عليه وجب وكمن، وجه كل  من الفائت مثل هو الذي الصوم إىل احلكم وينتقل ،فدية عنه يسقط

 ينتقل ابلقيمة القاضي حكم قبل املثل على قدر مث، األسواق من املثل ابنقطاع املثلي (1) املغصوب
  .اخلالفة دون األصالة جهة فيه املعترب أن عرفنا ينتقل مل وملا، املثل إىل القيمة عن احلكم
 مثل على قادر غري يكرب؛ ألنه مل اراكع   العيد يفاإلمام  أدرك فيمن: هللا رمحه يوسف أبو قال )وهلذا

 فيؤتى الفوات يتحقق اله الشب هذه فباعتبار، القيام يشبه الركوع إن: نقول لكنا. قربة عنده من
  .(ااحتياط   الركوع يف هبا

 إن اقائم   العيد بتكبريات أييت العيد صالة من الركوع يف اإلمام أدرك إذا يوسف أبو وقال: قوله
 اشتغاال هذا كان  وإن ،وجه   كل  من القيام يف التكبريات ليكون الركوع يفاإلمام  يدرك أنه يعلم كان

 ابلتكبريات اشتغل لو رأسهاإلمام  يرفع أن خاف فإن. أصال   يفوت كيالاإلمام   فراغ قبل سبق ما بقضاء
 غري من العيد تكبريات الركوع يف يكرب واجب، مث وهو للركوع يكرب مث ،فرض وهي تاحلالفت يكرب فيه
. سنة ترك فيها بسنة االشتغال جيوز فال، سنتان الركبة على األكف ووضع الرفع ألن ؛يديه يرفع أن

 من لمث على قادر غري وهو ،القيام وهو موضعها فاتت ألهنا؛ الركوع يف هبا أييت ال أنه يوسف أيب وعن
 أو الفاحتة نسي إذا فإنه، وتكبري االفتتاح والقنوت كالقراءة  فيه أداؤها يصح فال الركوع يف قربة عنده
  الركوع. يف هبا أييت ال السورة

                                      
 .282ص2ج، 1: طوالنظائراألشباه  السبكي( 1) 
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 يفوته اقائم   قنت لو أنه وخشي رمضان يف الوتر من األخري الركوع يفاإلمام  أدرك لو وكذا
 ظاهر وجه، الركوع يف هبا أييت ال التكبريات نسي إذااإلمام  ذاالركوع. وك يف يقنت ال فإنه ،فركع الركوع
 .اوحكم   حقيقة القيام يشبه الركوع أن الرواية

 األعلى النصف ابستواء ال القعود القيام فارق وبه ،فيه األسفل النصف فالستواء حقيقة أما
 الناس بعض قيام وألن ،بهالش حتقق من مانع غري ابالحنناء فيه النقصان من متكن وما، فيهما لوجوده

 لتلك امدرك   يصري فيه وشاركه الركوع يفاإلمام  أدرك من فألن :احكم   وأما. الصفة هبذه يكون قد
 شبه له فيما جنسها من شرع وقد ،وجه من األداء حمل لبقاء الفوات حيقق مل الشبه هذا فبقاء الركعة
 مث ،عنه سها وإن للسهو يسجد مسبوق أو امإم وهو عنه ىسن من إن حىت الركوع تكبري وهو ،ابلقيام
 .فيه كرب  الركوع ذلك يف تذكر

ا هبا الحتاد اجلنس واحتمل يكون سائرها ملحق  أن ل اوإذا شرع من جنسها فيما له شبه ابلقيام احتم
عبادة فكان االحتياط يف فعلها لبقاء جهة األداء  اتألن التكبري  ؛املفارقة، وهذا احلكم قد ثبت ابلشبهة

ألهنا غري مشروعة  ؛خبالف القراءة والقنوت وتكبري االفتتاح ،بقاء احملل من وجه الابعتبار جهة القضاءب
 .فيما له شبه ابلقيام بوجه

عن التكبريات قادر على حقيقة األداء ابلعود إىل القيام فال يعمل بشبهة. سها  إذااإلمام  وخبالف 
مثيل له عند من  ما ذكران نظري الفائت الذي ال فكان ،وهذا عجز عن حقيقة األداء فتعمل بشبهة

على األداء وجب عليه. عند أيب يوسف فيسقط كتكبريات التشريق وعندمها نظري القضاء الذي له شبه 
  عكس فعل الالحق.

 حقوق العباد أقسام األداء يف
ورده )وهذه األقسام كلها تتحقق يف حقوق العباد، فتسليم عني العبد املغصوب أداء كامل، 

  (قاصر.أداء  - بسبب كان يف يد الغاصب - ابلدين واجلناية مشغوال  
تحقق يف يكما   (يف حقوق العباد)تتحقق أي األقسام السبعة املذكورة  (وهذه األقسام): قوله

( أداء كامل)يعين على الوصف الذي ورد عليه الغصب  (فتسليم العبد املغصوب) ،حقوق هللا تعاىل
 .وكان مبنزلة أداء الصالة مجاعة يف حقوق هللا تعاىل ،ا ووصف  أصال  دى ما عليه أألنه 
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فتعلق الضمان برقبته أو إنسان، أبن استهلك املغصوب يف يده مال  ( ابلدينورده مشغوال  )
ألنه أداء ال على الوصف  (1)(أداء قاصر)أبن جىن يف يده جناية يستحق هبا رقبته أو طرفه  (اجلناية)

هلك يف يد املالك قبل الدفع أو املبيع يف إن  :األداء، قلناأصل الة املنفرد فلوجود الذي وجب مبنزلة ص
دفع أو قتل بذلك السبب أو بيع يف ذلك الدين رجع إذا  :قلنا ،الدين يرى الغاصب وللقصور فيه

  الرد مل يوجد.كأن املالك على الغاصب ابلقيمة  
على القبول  يشبه القضاء من حيث جترب   اء، حىت)وإذا أمهر عبد الغري، مث اشرتاه كان تسليمه أد

 .إنه مملوكه  قبل التسليم، حىت ينفذ إعتاقه دون إعتاقها(
يشبه القضاء كفعل  (مث اشرتاه كان تسليمه أداء) ،ا بعينهعبد  أي  (عبد الغري أمهروإذا ): قوله

ا قد صحت ابإلمجاع حىت فإهن ،عني ما وجب عليه ابلتسميةإليها الالحق. أما كونه أداء فألنه سلم 
فيثبت أن الواجب عليه تسليم املسمى يف العقد  ،وجب عليه تسليم قيمة العبد عند العجز ال مهر املثل

 عند القدرة وقد فعل. 
 عنه هللا رضي (3)طلحة أاب أن بدليل(2)افألن تبدل امللك مبنزلة العني شرع   :ما شبهه ابلقضاءأو 
 تعاىل هللا إن :فقال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ذلك عن فسأل منها فورثها تتما مث، أمه على له حبديقة تصدق
 تفور والربمة هللا رسول دخل)) :قالت عنها هللا رضي عائشة وإن، (4)حديقتك عليك ورد صدقتك قبل
 ولكن ،بلى :قالوا ؟حلم فيها برمة أر أمل :السالم عليه فقال ،البيت إدام من وأدم خبز ليهإ فقرب بلحم

                                      
 218ص1، ج1طالتوضيح، التلويح على  التفتا زاين، شرح( 1) 
 .٤38ص1ج، 1ط شرح البزدوي ، الكايفالسغناقي( 2) 
فلم جيدوا  ،ركب البحر فمات ،ألسود بن حرام األنصاري النجاري مشهور ابمسه وكنيتهأبو طلحة األنصاري زيد بن سهل بن ا( 3) 

وقيل: إنه تويف ابملدينة سنة إحدى  ،جزيرة يدفنونه فيها إال بعد سبعة أايم فلم يتغري. وكان زوج أم سليم أم أنس بن مالك
 عفان. ن بن وصلى عليه عثما ،وقيل: سنة أربع وثالثني وهو ابن سبعني سنة ،وثالثني

 .502 ص2ج، 1: طيف متييز الصحابة  اإلصابة وابن حجر ،361ص1ج، 1ط الغابة  أسد األثري ابن انظر
أََن َرُجال  . وأخرجه أمحد يف املسند بلفظ: "20٤ص2٤ج، 2 طالكبري مسند النساء ابب الباء  املعجم أخرجه الطرباين يف( ٤) 

َم: َحِديَقة  َحَياهَتَا، َوِإهَنَا َماَتْت فـََلْم َترْتُْك َواراث  َغرْيِي؟ فـََقاَل َرُسوُل هللِا َصَلى هللُا َعَلْيِه َوَسلَ  ْيُت أُمِّيقَاَل: اَي َرُسوَل هللِا، ِإيّنِ أَْعطَ 
، وأخرج ابن ماجه يف السنن كتاب الصدقات ابب من 3٤٤ص11، ج1ط "َوَجَبْت َصَدقـَُتَك، َوَرَجَعْت إِلَْيَك َحِديَقُتَك"

 ( قال األلباين: حسن صحيح.2395رقم ) 800ص 2دق بصدقة مث ورثها. د.ط، جتص
= 
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 (2) هدية(( ولنا صدقة عليها هو :فقال ،الصدقة أتكل ال وأنت (1) بريرة على به تصدق حلم ذلك
 هاشم لبين ال حتل والصدقة اذه كيف يصح  يقال فال ،العني اختالف مبنزلة السبب اختالف فجعل

 كيف  ،هاشم بين من ال متيم بين من وهي عنها هللا رضي عائشة موالة كانت  إهنا :نقول ألان، ومواليهم
 الوصف تبدل وألن ،السالم عليه ابلنيب خمتصة وحرمته احلم   بدليل كونه اتطوع   التصدق ذلك نوكا
 ومن الربودة إىل احلرارة من الطبيعي حكمها تغري ختللت إذا كاخلمر  اوشرع   احس   العني حكم تغريي

 للبائع تصرفال حل امللك بتبدل تغري وقد ،احلل إىل احلرمة من الشرعي وحكمها ،عدمه إىل اإلسكار
 آخر. شيء مبنزلة ابعتباره العني جيعل أن فيجوز ،أيض ا احلل إىل للمشرتي وحرمته احلرمة إىل

 فكان عليه استحق ما مكان عنده من مال أداء الزوج من التسليم هذا كان  هذا ثبت وإذا
 على املرأة وجيرب إايها مينعه أن الزوج ميلك ال :األداء، قلنا معىن فالعتبار الوجههذا  من ابلقضاء اشبيه  
 التسليم قبل للمرأة امللك يثبت ال :قلنا، القضاء جهة والعتبار العقد عند ملكه يف كما لوكان  ،القبول

 واهلبة والبيع بةاتالك من فيه وتصرفاته الزوج إعتاق وينفذ فيه وتصرفاهتا إعتاقها ينفذ فال، القضاء أو
 فينفذ. حملها مصادفة التصرفات هذه فكانت، ءوالقضا التسليم قبل مملوكه ألنه ؛وغريها

 أقسام القضاء يف حقوق العباد
 .(معقول مبثل قضاء الغصب )وضمان

الواجب وهو رد إسقاط  أما كونه قضاء فألنه. (معقول مبثل قضاء الغصب وضمان): قوله
 صورة املثل وهو كامال    يكون أن ماإ الواجب املثل العني مبثل من عنده، وأما كونه مبثل معقول فألن

، واملماثلة بني الفائت وبني ةالقيم ذوات يف كالقيمة  معىن املثل وهو اقاصر   أو ،املثليات يف كما  ومعىن
ألن الضمان  ؛أن األول وهو املثل صورة ومعىن سابق على املثل معىنإال كل واحد منهما مدركة ابلعقل 

فاجلرب التام أن يتداركه أبداء  لصورة واملعىن،على املغصوب منه ا الغاصب فوتفإن  ،واجب بطريق اجلرب
كاحلنطة ابحلنطة حىت يقوم مقام املغصوب من كل   ،مال من عنده هو مثل ملا فوت عليه صورة ومعىن

                                      
وقيل: كانت موالة أليب أمحد بن  ،وكانت موالة لبعض بين هالل ،بريرة موالة عائشة بنت أيب بكر الصديق رضي هللا عنهم( 1) 

 .1321ص 1ج، 1ط  أسد الغابة .مث ابعوها من عائشة فأعتقتها،وقيل: كانت موالة أانس من األنصار فكاتبوها  ،جحش
كتاب الصحيح ، وأخرجه مسلم يف 8ص7، ج1ط:  ابب احلرة حتت العبدكتاب النكاح   ،الصحيحاجلامع البخاري أخرجه  (2) 

 2ج ،1ط حيىي الليثي رواية-طأ املو الك يف م(، وأخرجه 150٤) 11٤3 ص2أعتق، د، ط، جابب إمنا الوالء ملن  ،العتق
 (.3٤05) 386ص5ج ،1: طاملسند  ، وأخرج أمحد يف563ص
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الكامل  يا على املثل معىن حىت لو أدى القيمة يف غصب املثلي مع القدرة على املثلوجه فكان سابق  
 كما لو أدى املثلاإلمكان  لك على القبول رعاية حلقه يف الصورة عند أبن يوجد يف األسواق ال جيرب املا

فإذا عجز عن املثل الكامل فحينئذ جيرب املالك على قبول القاصر  ،الكامل مع القدرة على رد العنياملثل 
  .للضرورة

  .وضمان النفس واألطراف ابملال قضاء مبثل غري معقول()
على مقابلة  (قضاء مبثل غري معقولاخلطأ )يعين يف حالة  (لوضمان النفس واألطراف ابملا): قوله

ألن اآلدمي مالك  وال معىن؛الفائت واملال صورة وهو ظاهر ألن املماثلة ال تعقل بني ؛ الفدية يف الصوم
صورة بتساويهما يف آخر خيالفه  ملال املال جعل مثال  وألن  مبتذل واملال مملوك مبتذل فال يتماثالن،

فكان طريق املماثلة بينهما متداوالن املثل معين عبارة عن  ،وهذا املتلف ليس مبال ،ال غري قدر املالية
 كذا يف األسرار.  ، مل يكن له قيمةقيمة الشيء عن قدر ماليته ابلدراهم والداننري، وإذا مل يكن الشيء ماال  

األداء، حىت جترب على  تزوج امرأة على عبد  بغري عينه  كان تسليم القيمة قضاء هو يف حكم )وإذا 
 .(القبول، كما لو أاتها ابملسمى

ووجب  ،هللا رمحه للشافعي اخالف   عندان التسمية صحت (عينه بغري عبد على ةامرأ تزوج وإذا): قوله
ألنه أدى عني الواجب. وان أاتها ابلقيمة أجرب على  ؛فإن أاتها ابلعني أجربت على القبول ،الوسط
ولكن العبد ملا كان  ،هو تسليم مثل الواجبال حمالة إذ يم قيمة الشيء قضاء وكان تسل ،أيض ا القبول

 فصارت القيمة أصال   ،ابلتقوميإال وال تعيني  ، ابعتبار الوصف ال ميكنه تسليمه قبل التعينيههنا جمهوال  
اء ال الوجه أدهذا  وكان تسليمها من ،إذ هي هبذا االعتبار مثل العبد الذي حيكم به ؛الوجههذا  من

 يف املسمى مثل القيمة فصارت اء فيثبت بعد ثبوت األصل ال قبله،ألن القضاء خلف عن األد؛ قضاء
 ،الشيئني أحد ابلعقد وجب فكأنه بتسميته أصل والعبد ،ااعتبار   اإليفاء يف أصال صارت ألهنا ؛الوجوب
 العبد خبالف الوسط العبد ووه املسمى قبول على جيرب كما  القيمة قبول على املرأة وجترب الزوج فيجرب
 فال اخالص   قضاء قيمته تفكان اووصف   اجنس   معلوم املسمى ألن ؛املوصوف املوزون أو الكيل أو املعني
 األصل. على القدرة عند يعترب

 التسمية فساد يوجب وذلك، قيمته أو عبد على تزوجها كأنه  تصري ذكرِت ما فعلى :قيل فإن
 أو العبد هذا على تزوجتك فقال العبد عني لو أنه يرى أال، الشافعي لقا كما،  اإذ   املثل مهر فيجب
 . أوىل العبد جهالة فعند التسمية يصح مل قيمته
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 القيمة صارت قيمته أو عبد علي قال إذا ألنه ؛املذكورة املسألة يف التسمية يفسد إمنا :قلنا
 بني يقع اختالف من بد ال ألنه ؛لعددا خمتلفة أو ،دراهم ألهنا ؛جمهولة وهي ،ابتداء ابلتسمية واجبة

 صحت فقد ،عبد علي قال إذا فأما ،للجهالة فتفسد ،دراهم أو عبد علي قال فصار كأنه ،املقومتني
 اعتربت لكنها فيه مساها ما ألنه ؛العقد هبذا القيمة جتب ومل ،الصحة مينع ال جهالته ألن ؛التسمية
 على مبنية كانت  وملا، فتهامبعر  إال منه يتمكن ال إنه ذكران ملا (1)املسمى وجوب تسليم على البقاء
 جيب القيمة فإن هلك أو فاستحق بعينه عبد على تزوجها إذا كما  ،يثبت أن جاز معلوم مسمى تسمية
 .األسرار يف كذا  ،ابتداء ال معلوم مسمى على بناء وجبت ألهنا ؛الدخول قبل ابلطالق وتتصف ،امهر  

 ((وأنواعها القدرة))ه ب املأمور أداء وجوب شروط
 دون األداء لوجوب اشرط   املمكنة القدرة فجعل، القضاء ووجوب األداء وجوب بني فرق الشرع )مث

 .يتكرر الوجوب يف واجب واحد( الوجوب، وال شرط القدرة ألن، القضاء
 ما ال بتكليف وهو املسمى ،ابملمتنع التكليف يف جواز األمة اختلفت (فرق الشرع مث)قوله: 

 .عقال   جائز إنه :األشعرية وقالت ،اشرع   يقع  وهلذا ملعقال   ذلك ال جيوز :فقال أصحابنا ،(2)يطاق 
 الضدين بني كاجلمع  لذاته ممتنع هو فيما واخلالف. الوقوع عدم واألصح وقوعه يف واختلفوا

 شعريتني. بني والعقد
يؤمن مثل فرعون وأيب جهل وسائر  فأما التكليف مما هو ممتنع لغريه، كإميان من علم هللا أنه ال 

ا، فاألشعرية متسكوا  وعلى وقوعه شرع  فقد اتفق الكل على جوازه عقال   ،الكفار الذين ماتوا على كفرهم
فيجوز سواء أطاق العبد أو مل يطق، وهذا ألن امتناع  ،أبن التكليف منه تصرف يف عباده ومماليكه
ا ال وجه إىل األول لتصور صدور األمر من هللا كونه قبيح  التكليف أما إن كان الستحالته يف ذاته أو ل

                                      
  .173ص1ج، 3ط التقرير والتحريرابن أمري حاج ( 1) 
ا للشيخ األشعري ومجاعة فمنهم وهو مذهب الغزايل رمحه هللا تعاىل واملعتزلة، خالف   ،ال جيوز تكليف ما ال يطاق عند احملققني( 2) 

 وحتريره أن احملال يطلق على ثالثة: ،من جوز وقوعه أيض ا
 ا.ابلذات كإعدام القدمي وقلب احلقائق واحلق أنه ال تكليف به اتفاق   ملمتنعا-1
 ا.ابلغري كاملفقود الزمه أو شرطه العقلي ويكلف به اتفاق   املمتنع-2
مشس الدين  فصول البدائع يف أصول الشرائع الفناري .اهـ ،وهو ما ال يتعلق به القدرة الكاسبة للعبدة عادة ،العادي املمتنع-3

 .288ص1ج 1ط هـ(83٤: تفناري )أو الَفَنري( الرومي )ال
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 منزه عن مييكون ابعتبار عدم حصول الغرض والقدإمنا وال إىل الثاين ألن القبح  ،تعاىل ابملمتنع للعبد
 الغرض.
ا يف الشاهد أبن تكليف العاجز عن الفعل بذلك الفعل يعد سفه   رمحهم هللا ومتسك أصحابنا 

حكمة التكليف هي أن فال جيوز نسبته إىل احلكيم جل جالله، حتقيقه  ،لنظرتكليف األعمى ابك
 يرتكه ابختياره فيعاقب عليه.أو وأما حتقيق ذلك فيما يفعله العبد ابختياره فيثاب عليه  ،االبتالء عندان

ا يف االمتناع ا على ترك الفعل فيكون معذور  فإذا كان حبال ال ميكن وجود الفعل منه كان جمبور  
الكالم يعرف يف علم الكالم، فيثبت هبذا أن القدرة املمكنة وهي أدىن  يوابق ،فال يتحقق معىن االبتالء

بطريق الفضل أو ما يتمكن العبد من أداء ما لزمه شرط يف وجوب أداء كل ما ثبت أبمر بطريق العدل 
 يف الوسع.وعن تكليف ما ليس  ،ا لالحرتاز عن اجلربا كان املأمور به أو مالي  بدني  

مث هذه القدرة شرطت لوجوب األداء دون وجوب القضاء، حىت لو قدر على األداء يف الوقت 
ألن هذه القدرة شرطت يف ابتداء الوجوب لصحة ؛ مث زالت القدرة بعد خروج الوقت وجب القضاء

 التكليف.
ب به األداء ا أن القضاء جيب ابلسبب الذي جيومل يتكرر الوجوب بعينه يف واجب واحد ملا بينّ 

وقد حتقق بوجود القدرة يف ابتداء  ، آخرفكان وجوب القضاء بقاء ذلك الوجوب بعينه ال وجواب  
ألن الوجوب ال يتكرر يف واجب واحد  ؛اشرتاط قدرة أخرى لذلك الوجوبإىل فال حيتاج  ،التكليف

 فال يتكرر شرطه، وألن وجوب القضاء بقاء ذلك الوجوب وبقاء الشيء غري وجوده.
الوجود ونفي البقاء أبن يقال وجد ومل يبق فال يلزم أن يكون ما هو شرط إثبات  وهلذا صح
شرط  (1) ا لغريه كالشهود يف النكاحألن ما هو شرط الشيء ال يلزم أن يكون شرط   ؛الوجود شرط البقاء
الذي وجد شرطه ألنه بقاء التكليف األول  ؛وال يلزم منه تكليف ما ليس يف الوسع ،البتدائه دون بقائه

 تدارك لزمه العمر من ةاألخري  النفس يف أن عليه ال تكليف ابتدائي فلهذا مل يشرتط فيه القدرة، والدليل
 .ذلك وغري ..واحلج والصيامات الصلوات من فاته ما

 األخري كاجلزء  ذلك وليس ،املوت بعد عليه يبقى وهلذا ،تداركها على بقادر ليس أنه اتيقن وقد
 بقية وقد يعترب فلم للقضاء خلف وال خلفه يف أثره ليظهر ذلك اعتربان ألان ؛األداء حق يف الوقت من
 .ابألداء خمتصة القدرة أن فعلم ،عليه ائتالفو 

                                      
  .29٤ص 1ط، ج، د.كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدويالبخاري ( 1) 
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ا مضطجع   أو مومئ ا أو اقاعد   املرض يف هاقضا الصحة يف صلوات فاته إذا ما عليه يلزم وال
 والركوع القيام ألن ؛العهدة من خرج ملا القضاء يف القدرة يشرتط ولو مل، العهدة من به خيرج حيث

 أصل الشرط ألن، األداء عليه وجب كما  قضاها إنه نقول ألان ؛هبا أيت ومل واجبة كانت  والسجود
ما  القيام على استطاعته أن هبذا تظهر ،مكيفة قدرة ال اقاعد   أو اقائم   األداء من متكنه اليت القدرة
 القيام على القدرة تكون أن ال القيام على اقادر   لكونه ذلك رطناش بل ،االبتداء يف اشرط   كانت
 الشرط أن يستطيعه فعلم ما على الصالة يلزمه الوقت يف امريض   كان  لو أنه يرى أال الصالة يف مشروطة

 . مبتضح وليس الشروح بعض يف كذا  ،املكيفة القدرة ال القدرة مطلق هو
 ويظهر ،القدرة بدون ابتداء   يثبت ال كان  وإن، قدرةال عن يستغين الوجوب بقاء أن واحلاصل

 موجودة القدرة تكن مل وإن ،اخمتار   بتأخريه الفوت من فيه ملا أمث ااثني   يقدر أن قبل مات إذا فيما مثرته
 مل فإن. األداء عليه بجو  الطريق أمن حال والراحلة الزاد ميلك مثال   احلج إىل قدر فإذا. أيمث مل أصال  
 الفعل يكن مل إذا وهذا ،به يؤاخذ أصال   قدرة له يكن مل وإن. القيامة به يوم يؤاخذ بعد يقدر ومل حيج
 منه. مطلواب   البقاء حالة

 أن يرى أال. جيوز ال القدرة بدون الفعل طلب ألن ؛القدرة من له بد فال مطلواب   كان  إذا فأما
 إذا الصالة فإن ،احلالة ذلك يف القدرة بحبس الفعل فيجب الفعل حالة القدرةاشرتاط  يف إليه املنظور
 وجبت ولو. العهدة عن به وخيرج امضطجع   املرض حالة يف يقضيها اقائم   الصحة حالة يف عليه وجبت
 حال القدرة يشرتط مل فلو. امضطجع   ال اقائم   الصحة حالة يف يقضيها امضطجع   املرض حالة يف عليه
 األسرار يف ذكران ما يؤيده ،العكس على اجلواب لكان ذلك يف يهاإل امنظور   البقاء حال يكن ومل، البقاء
 األداء دوجو  لبقاء يشرتط األداء وجوب البتداء املشروطة القدرة األصل أن أن (1) التفريط مسألة يف

 واألداء حقوقه من اكثري    ابحلرج وأسقط القدرة يف ليس ما أداء يكلف مل تعاىل فإن هللا ،األداء شرط ألهنا

                                      
مر التـَْفرِيُط يف الل َغِة: التفريط يف اللغة: التقصري والتضييع، يقال فرط يف الشيء وفرطه: إذا ضيعه وقدم العجز فيه، وفرط يف األ( 1) 

األصل يف التفريط التحرمي ملا فيه من  ،ا ال خيرج عن هذا املعىن اللغويواصطالح  ، أي: قصر فيه وضيعه حىت فات ،افرط  يفرط 
أما إنه ليس يف ": ملسو هيلع هللا ىلص، لقوله التضييع حلقوق هللا تعاىل وحقوق اآلدميني، ومن ذلك عدم أداء الصالة حىت خيرج وقتها إمهاال  

كتاب املساجد يف الصحيح  أخرجه مسلم  ".مل يصل الصالة حىت جييء وقت الصالة األخرى النوم تفريط، إمنا التفريط على من
. من حديث أيب قتادة. اهـ ٤72 ص 1د.ط، ج ،ابب قضاء الصالة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها ومواضع الصالة،

 .الكويت -صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  املوسوعة الفقهية الكويتية
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ا، أال يرى أان نشرتط القدرة على التوضيء ابملاء حني املباشرة وقيام القدرة أيض   الفعل وقت قتهحقي
 .ا حني األداء ال حني الوجوبعلى أداء الصالة قائم  

 ؛ال فرق يف اشرتاط القدرة بني األداء والقضاء :وكان يقول ،احلذاق من تالمذة شيخنا وبعض
 وإن كان مطلواب   ،يشرتط فيه القدرة اليت هي سالمة اآلالت حقيقة  بنفسهألن األداء إذا كان مطلواب  

ا يشرتط كان الفعل منه مقصود    إذالغريه يشرتط فيه نفس التوهم ال غري على ما سنبينه. فكذلك القضاء 
بقي عليه إمنا ففي النفس األخري أيض ا  ا يشرتط فيه التوهمفيه القدرة وإن مل يكن الفعل فيه مقصود  

يف املؤاخذة كما ليظهر أثره ضاء الصالة املتكثرة والصيامات املتعددة بناء على توهم االمتداد وجوب ق
 أن وجوب األداء يثبت يف اجلزء األخري من الوقت بناء على املتوهم ليظهر أثره يف القضاء.

قط ا على املثل حىت لو عجز عن املثل سكان قادر    إذا يفوت مضموان  إمنا أال يرى أن األداء  
أن ما وجب إال ا يف القضاء ملا سقط ابلعجز، كما يف سقوط فضل الوقت، فلو مل تكن القدرة شرط  

ابلقدرة املمكنة يبقى بعد فوات ذلك القدرة لتوهم حدوث القدرة، فإن حتقق التوهم وجب الفعل وإال 
 ظهر أثره يف املؤاخذة يف الدار اآلخرة.

األداء. ال كونه متحقق الوجود، فإن ذلك ال يسبق  -أي القدرة متوهم الوجود-)والشرط كونه  
 .(قلنا: فيمن أسلم أو بلغ يف آخر وقت الصالة تلزمه الصالة عندان استحساان   وهلذا

مما يتمكن به من األداء أو كون  ،أي كون القدرة على التأويل املذكور (والشرط كونه): قوله
ليف عليها ال يسبق الفعل ملا عرف يف مسألة ألن حقيقة القدرة اليت بين التك؛ توهم الوجوداس

ا على الفعل فدعت الضرورة إىل نقل الشرطية إىل قدرة االستطاعة، وال بد للتكليف من أن يكون سابق  
شرط أن فثبت  ،الفعل عادةإرادة  احلقيقية هبا عندالقدرة سالمة اآلالت وصحة األسباب اليت حتدث 

 ا. ال حقيقته (1)التكليف توهم القدرة 
إذا بلغ الصيب أو أسلم الكافر أو أفاق اجملنون أو  :قلنا ،أي وألن الشرط هو التوهم ،وهلذا

 .طهرت احلائض يف آخر جزء من الوقت تلزمه الصالة عندان استحساان  
 .(الشمس بتوقف الوقت يف امتداد يظهر أن جلواز. هللا رمحهما والشافعي لزفر ا)خالف  

                                      
عيون البصائر  غمزجنيم وانظر ابن ، 230ص1ج، 1ط فصول البدائع يف أصول الشرائع الرومي،الفناري )أو الَفَنري( ( 1) 
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ألنه ليس بقادر على الفعل حقيقة لفوات الوقت الذي هو من  ؛بال جي :وقال زفر رمحه هللا 
حدوث القدرة ابمتداد الوقت، احتمال وال وجه العتبار  ،فلم يثبت التكليف لعدم شرطه ،ضرورة القدرة

 ألن املقصود ال حيصل به. ؛ا للتكليفألن ذلك احتمال بعيد وهو ال يصلح شرط  
واحتمال  ،واحتمال القدرة على الصوم للشيخ الفاين ،وراحلة أال ترى أن احتمال سفر احلج بدون زاد

لألعمى اإلبصار واملقعد بزوال املرض والزمانة، واحتمال  (1)القدرة على القيام والركوع للمريض املدنف
ا للتكليف فهذا أوىل. االحتمال، ومع ذلك مل يصلح شرط  ذلك  أقرب إىل الوجود منالعمى بزوال 

سبب الوجوب وهو جزء من الوقت قد وجد يف حق األهل فيثبت أبصل  أن :ووجه االستحسان
 الوجوب. إذ هو ليس مبفتقر إىل شيء آخر.

اد بتوقف جلواز أن يظهر يف ذلك اجلزء امتد ؛توهم القدرة موجود وشرط وجوب األداء وهو
األداء أي  ،وهو معىن قوله: وصار األصل ،فيثبت هبذا القدر وجوب األداء ،الشمس فيسع األداء

 مث ابلعجز احلايل ينتقل احلكم إىل خلفه وهو القضاء. ،االحتمال اا هبذا أي واجب  مشروع  
ا على سالمة كان مثبت    إذاسلمنا أن توهم حدوث القدرة كان لصحة التكليف  :فإن قيل 

لصحته. فإن توهم حدوث آلة  اآلالت ووجودها، ولكن ال أيمث أن توهم حدوث اآللة وسالمتها كاف  
ومع ذلك ال  ،لطريان لإلنسان اثبت، كذا توهم حدوث سالمة آلة األبصار واملشي لألعمى واملقعدا

ألن الوقت للفعل مبنزلة  ؛يصح التكليف ابلطريان واألبصار واملشي والتوهم الذي ذكرِت من هذا القبيل
 آلة له كاليد للبطش والرجل للمشي فال يصح بناء التكليف عليه.

كان املطلوب منه عني ما كلف به. فأما   إذالقدرة إمنا ال يصلح شرط التكليف توهم هذه ا :قلنا
 كاألمر ابلوضوء إذا كان املقصود منه حقيقة الوضوء ال  تهلصح املطلوب منه غريه فهو كاف   نذا كاإ

 .عند وجود املاء حقيقةال إيصح 
ا كاف لصحته ليظهر يد  فتوهم املاء وإن كان بع ،فأما إذا كان املقصود منه خلفه وهو التيمم

ال سالمة آالت األصل يف  نه هو املقصودأل ؛ويشرتط حينئذ سالمة آالت اخللف. أثره يف حق اخللف
 اخللف ال حقيقته األداء.جياب إالتكليف هذا  مسألتنا املقصود من

                                      
ملزمن ، ويف النسخة األخرية: ا215ص 1ج، الَدنُف ابلتحريك: املرُض املالزمُ د. ط مادة "دنف"  الصحاح يف اللغة جلوهريا( 1) 

 بدل املدنف.



3٤3 
 

سالمة اآلالت األصل وهو األداء، بل يكفي  ال القضاء ويشرتط سالمة اآلالت يف حق اخللف وهو
ألن ؛ اجلزء األخري تلزمه الصالةدراك إبورأيت يف طريقة اخلالف لبعض مشاخينا أن  ،يه توهم احلدوثف

إذا ألنه  ؛مث يتم بعد خروج الوقت ،فيها أبن أييت ابلتحرمية وشرع، بذلك اجلزء يتمكن من أداء الصالة
هب فيجب على هذا ال قضاء. هذا هو املذداء أذلك مث أِت بعد خروج الوقت كان  ،شرع يف الوقت

 فال الفجر يف ظاهر. فأما والعشاء واملغرب والعصر الظهر يف وهذا ،ابلقضاء العهدة عن خيرج مث الوجه
 مل إذا افأم   ،الفجر يف الشروع وهو يتصور ما قدر عليه جيب بل يتصور ال ألنه ؛الفجر أداء عليه جيب
 عليه جيب القدر ذلك قضى إذا مث ،رالقد ذلك قضاء عليه جيب فسد مث ،شرع أو الفجر يف يشرع
  الفساد. عن القدر لذلك صيانة الباقي

 كما،  اظاهر   فيه للعجز النقل وجب ا. مثمشروع   األصل فصار، السالم عليه لسليمان كان  )كما
 .السماء( مس على احللف يف

 خليلا عليه عرض ملا السالم عليه سليمان أن يروى (السالم لسليمان عليه كان  كما): قوله
 ابلعقر اخليل تلك وأهلك ،هبا ابشتغاله الوقت ذلك كان يف  له ورد أو العصر صالة فاته اجلياد الصافنات
 ذكر عن شغلته حيث هبا اؤم  اتش (1) چڱ ڱ ں ں ڻ  چ :تعاىل قال األعناق كما وضرب

 من موضعها ىلإ الشمس برد أكرمه أبن تعاىل هللا جازاه ،حظوظها عن مبنعها النفس وقهر ،وعبادته ربه
 حيث رخاء أبمره فتجري ،اخليل عن بدال   الرايح بتسخري الورد أو الصالة من فاته ما ليتدارك الصالة وقت
 ،السالم عليهم األنبياء قصص من األتقياء صصخ وكتاب (2)األنبياء عصمة كتاب  يف أشري إليه ،أصاب
 ميينه انعقدت ،اذهب   احلجر هذا ليحولنّ  أو السماء ليمسنَ  حلف من فإن السماء مس احللف على يف كما
 واملالئكة (3) چ ڱ ں ںچ  اجلن عن إخبار اتعاىل  هللا قال ممسوسة عني السماء فإن الرب لتوهم عندان

 بناء ميينه فينعقد. السالم عليهما وحممد كعيسى  صعودها لصعدها على تعاىل هللا أقدره ولو إليها، يصعدون
 للحنث، وال ذلك أو ظاهر الرب شرط إجياد عن لعجزه احلال يف حينث مث ،اد  بعي كان  وإن التوهم هذا على
 ينعقد أن ينبغي السالم فكان لسليمان عليه فعل وقد .اأيض   تعاىل هللا قدرة يف املاضي الزمان إعادة يقال

                                      
 .33 ية:اآلسورة ص جزء من ( 1) 
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 اذاب  ك  منه وجد قد فعل عن أخرب هناك :نقول ألان ،هبا الكفارة لزمته حىتأيض ا  هبذا الطريق الغموس
 حىت احلالف ا منموجود   الفعل يصري املاضي ال الزمان عاد وإن تعاىل هللا فإن فيه مستحيل والصدق

 املبسوط. يف ذكر كذا  ،الغموس ينعقد فلهذا مل ،فعله
 الرتاب إىل يتحول مث، عليه يتوجه األصل خطاب إن، السفر يف وهو الصالة وقت عليه هجم من نظري )وهو 

  (احلايل. للعجز
 وجوب يف ابعيد   كان  وإن، التوهم اعتبار أي (الصالة وقت عليه هجم من نظري وهو)قوله: 

 يف الصالة وقت عليه دخل أي ،هجم من حق يف البعيد التوهم اعتبار نظري ،القضاء وهو خللفه األداء
 وإتيان، ذانغري استئ من والدخول بغتة اإلتيان معناه ألن ؛الدخول دون اهلجوم لفظ اختار وإمنا، السفر
ابستئذان رمبا يتهيأ  عليه دخل من فإن أكثر احلالة هذه يف العجز وألن، الصفة هبذه الصالة وقت

 املسافر على الصالة فهجوم وقت ،فالظاهر أنه ال ميكنه التهيؤ لذلك ،لذلك، فأما إذا دخل عليه بغتة
 لعدم املاء استعمال عن لعجزا حتقق وحنوه مؤذن من ابلوقت يعلم من وعدم السفر بتعب اشتغاله مع

 چ پچ :تعاىل قوله وهو الوضوء أي ،األصل خطاب عليه يتوجه ذلك ومع ،ذلك قبل املاء هتيئته

 أن ظن إن الطلب عليه جيب وهلذا ،املشايخ لبعض كان  كما  الكرامة بطريق املاء حدوث لتوهم (1)
 الرتاب. وهو خلفه إىل الظاهري ابلعجز ينتقل مث يقربه

 امليسرةالقدرة 
 بينهما ما وفرق األوىل على زائدة وهو، لألداء ميسرة بقدرة إال جيب ما ال األداء ومن)

 لبقاء دوامها فيشرتط، سهال   امسح   فتصري، الواجب صفة تتعني الثانية أن: بينهما ما وفرق، بدرجة
 (الصفة. بتلك إال اواجب   يبقى ال بصفة وجب مىت احلق ألن ؛الواجب

 أصل من التكليف لصحة بد ال أنه ثبت وإذا (ميسرة بقدرة إال جيب ال ما داءاأل ومن): قوله
 على فيها التكليف فبىن ،الوجبات بعض يف عليهم ومنّ  عباده على تفضل تعاىل هللا أن فاعلم. القدرة
 ،اشرتاطها بواسطة األداء يف اليسر حلصول ميسرة قدرة ويسمى ،القدرة أصل على زائدة كاملة  قدرة
اإلمكان،  إال يثبت ال وابألوىل ،اليسر مث هبا ثبت اإلمكان ألن ؛بدرجة املمكنة األوىل على زائدة وهي
 من النفس على أشق أداءها ألن؛ البدنية دون املالية الواجبات أكثر يف القدرة هذه شرطت وهلذا

 ،شاق أمر ابالختيار احملبوب من العامة واملفارقة حق يف النفس حمبوب الروح شقيق املال إذ؛ البدنيات
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 شرطت املمكنة األوىل وهي أن احلكم يف القدرتني بني أي (بينهما ما وفرق) اليسر أبو أشار إليه
 الوجود أصل يثبت بل ،الواجب صفة هبا يتغري فال بدوهنا له ال وجود إذ ؛الفعل أصل من للتمكن
 دوامها يشرتط ومل الصالة جلواز شرط كالطهارة  الواجب لبقاء دوامها يشرتط فلم احمض   اشرط   وكانت
 أن فعلم ،آخر أبمر مل ما صالته ينتقص ال املاء إىل وذهب احلدث سبقه إذا حىت - (1) اجلواز لبقاء
 .النكاح يف الشهود وكذا - بشرط ليس دوامها

إىل صفة اإلمكان وكانت مغرية صفة الواجب من جمرد  ،شرطت للتيسري ،وهي امليسرة :والثانية
عدم الشرط ال يوجب عدم احلكم، فإن ا فشرط بقاءها لبقاء الواجب، ال لكوهنا شرط   ،اليسرالسهولة و 

إال ألنه مل يشرع  ؛ولكن صفة الواجب يتبدل من اليسر إىل العسر بزواهلا، وبزوال الصفة يبطل الواجب
بصفة العسر  اوليس معىن التغري أن احلق كان واجب   ،بتلك الصفة فلم يكن بد لبقاء الواجب من بقائها

ا بقدرة ممكنة واجب  لو كان بل معناه إنه  ،بقدرة ممكنة، مث تغري ابشرتاط هذه القدرة إىل وصف اليسر
ىل إالقدرة دون املمكنة صار كأن الواجب تغري من العسر  ههذ فلما توقف الوجوب علىجائز ا، لكان 

  اليسر بواسطتها فكانت مغرية.
 اصطلم إذا واخلراج، اخلارج هبالك والعشر، النصاب الكهب الزكاة تسقط إنه: قلنا )وهلذا

 .اليسر( بصفة األداء أوجب الشرع آفة؛ ألن الزراعة
 (إنه:قلنا) ،واجب الذي تعلق هبالبقاء  امليسر أي والشرتاط بقاء هذه القدرة (وهلذا): قوله

واخلراج إذا اصطلم يسقط الواجب وهو الزكاة هبالك النصاب والعشر هبالك اخلارج،  ،الضمري للشأن
ألن كل واحد منهما متعلق بقدرة ميسرة، وقال الشافعي: إذا متكن عن األداء  ؛الزرع أي استأصله آفة

 لوجوب يتقرر عليه ابلتمكن من األداء مث هبالك املال.األن  ؛(2) ومل يؤد ضمن
فيبقى  ،ن األداءابلعجز عيربأ واخلارج جمز عن األداء لعدم ما يؤدي، ومن تقرر عليه الوجوب مل 

ألن الواجب جزء من النصاب، فلما مل يؤد حىت ذهب املال  ؛عليه كما يف ديون العباد وصدقة الفطر
 .الوقت للحق عن حمله فيضمن كمن مل يصل حىت ذهب ات  بعد متكنه صار مفوّ 

ألنه علقه بقدرة ميسرة، واحلق املستحق مىت وجب  ؛ولنا أن الشرع أوجب األداء بصفة اليسر
وإن  ،ا يبقى كذلكثبت مبيع   إذاألن الباقي عني الواجب ابتداء كامللك  ؛وصف ال يبقى إال كذلكب

                                      
  وال توجد يف الباقي  ،)ط( فقطنسخة طر زايدة يف هذا الس( 1) 
 .277ص1، ج1، طالتوضيحشرح التلويح على  :التفتازاين( 2) 
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وجب بعض مناء  الواجبو مال، وهذا أثبت هبة يبقى كذلك، وكذلك ما يف الذمة من صالة أو صوم 
 ،أصل ماله فلو بقي بعد هالك ذلك املال الذي هو مناء النقلب غرامة أتيت على ،ااملال حقيقة وتقدير  

 جديد. بسبب  إال فال جيب  ،ا آخربل يكون شيئ   ،ا ابتداءفال يكون الباقي ما كان واجب  
ألنه ملا تعدى  ؛كان الباقي غرامة حمضةوإن  ك النصاب، استهالوال يلزم عليه بقاء الواجب بعد 

 ا.ال تقدير  فيبقى الواجب ببقاء امل ،ا عليها زجر  املستهلك قائم   مشغول حبق الغري عدحمل على 
  (،النامي ابملال الزكاة خص أنه ترى )أال

 (خص الزكاة ابملال النامي)أي الشارع  (يرى أنه)أال  :مث استوضح وجوهبا بقدرة ميسرة، فقال
الشرع أن وإمنا يفوت به بعض النماء، غري  ،أي علق وجوهبا بوصف النماء لئال ينتقص به أصل املال

 لنمو مقام حقيقته تيسريا ألن يف التعليق حبقيقة النمو ضرب حرج.أقام املدة يف النصاب املعد ل
فعرفنا أهنا متعلقة بقدرة ميسرة فشرط دوامها  ، من كثري وهو ربع العشروجب قليال  أوكذلك 
كان ال وإن  هلك بعض النصاب حيث بقي الواجب بقدر الباقي  إذاوال يلزم عليه ما  ،لبقاء الواجب

ألن الواجب ربع العشر وأداء ؛ اشرتاط النصاب يف االبتداء مل يكن لليسر ألن؛ جيب به يف االبتداء
 اخلمسة من مائيت درهم يف اليسر.أداء ا مثل درهم من أربعني درمه  

الفقري، واإلغناء بصفة إغناء  للوجوب فإن املطلوب بل اشرتاطه يف االبتداء ليصري املكلف أهال  
ابملال الذي  زكاة، فاعترب الغناءلشرع أكد هذا الشرط يف ابب الاأن احلسن ال يتحقق من غري الغىن، إال 

ا للوجوب، فكان النصاب ههنا مبنزلة القدرة املمكنة يف العبادات البدنية، فلم يشرتط بقاء الواجب جعل سبب  
أهنا تسقط لفوات النماء الذي تعلق اليسر به ال لفوات  (1)إالأو كان ينبغي أن ال يسقط الزكاة هبالكه 

 فإذا هلك بعضه بقي قسط الباقي لبقاء اليسر ببقاء النماء يف ذلك القدر. ،النصاب
  .الزراعة( من ابلتمكن واخلارج، ابخلارج )والعشر

ألنه من مؤن األرض،  ؛أيض ا يعين وجوب العشر متعلق بقدرة ميسرة (والعشر ابخلارج): قوله
 فيها.اإلجياب رض وال مبال آخر مع إمكان وقد تعلق حتقيقه ابخلارج الذي هو مناؤها ال برقبة األ

الكل، فلذلك يشرتط بقاؤها لبقاء الواجب. فإذا هلك إمكان إجياب وجب قليل من كثري مع 
ألنه من مؤن األرض  ؛أيض ا واخلراج ابلتمكن من الزراعة يعين أنه وجب بصفة اليسر اخلارج يسقط.

                                      
  .ال لفوات :يف كلمة - ال –ساقط وكذلك حرف  -إال  - يف نسخة )ط( حرف( 1) 



3٤7 
 

وكذا  ،سبخة ال جيب عليه شيءاألرض و كانت كالعشر وتعلق وجوبه بنماء األرض ال برقبتها حىت ل
ا، ومل يتعلق بكل النماء بل ببعضه حىت لو زاد اخلراج عن لو مل يسلم اخلارج أبن زرعها ومل خترج شيئ  

ا ابلتمكن بصفة اليسر إال أن النماء هنا اعترب تقدير   واجبإىل النصف، فثبت أنه  اخلارج حيطنصف 
 ،فأمكن اعتبار النماء التقديري ابلتمكن من الزراعة ،جنس اخلارججب ليس من األن الو  ؛من الزراعة

 حق الغزاة.إبطال ا يف فال حيل تقصريه عذر  
خبالف العشر  ،ا بعد احلول يف مال الزكاةا لتقصريه كما جيعل موجود  ا حكم  وجيعل النماء موجود  

أصاب الزرع آفة حيث يسقط  إذايف النماء احلقيقي خبالف ما إجيابه إال ال ميكن إضايف فإنه اسم 
لو استئصاله حىت إىل ا كيال يؤدي شيئ   (1) ألنه مل يقصر حيث مل يعطلها ال أنه أصيب فال نغرم؛ اخلراج
كذا مسعت   ،أيض ا بعد االصطالم مدة ميكن فيها اشتغال األرض إىل آخر السنة ال يسقط اخلراجكان 

  من شيخي.

ألن التخيري بني أنواع التكفري ابملال،  ؛ر ابلصومذا ذهب ماله كفّ نث يف اليمني إاحلا)وعلى هذا قلنا: إن 
  .(فكان من قبيل الزكاة لألداء،ا والنقل عنه إىل الصوم للعجز يف احلال مع توهم القدرة فيما ي ستقبل تيسري  

 احلانث يفإن  :قلنا ،أي وال اشرتاط بقاء القدرة امليسرة لبقاء الواجب املتعلق هبا ،: وهلذاقوله
عليه الكفارة ابملال وجب عليه التكفري  تابملال إذا ذهب ماله بعد ما وجب فريكدرة التقاليمني الذي له 

 ألن هذه الكفارة جتب بقدرة ميسرة لوجهني:؛ ابلصوم
فق مبا هو لك تيسري ألن اخليار إذا ثبت له يو وذ ،أن الشارع خريه بني أنواع الكفارة :أحدمها 

كان أشق عليه كاملقيم جيب عليه عين ا  خيري بني الصوم والفطر، لو كان الواجب األيسر عليه كاملسافر 
ري أو متر عوال يلزم عليه صدقة الفطر حيث خري فيها بني نصف صاع من بر وبني صاع من ش ،االصوم عين  

فال يفيد ا نألن ذلك ليس ختيري م؛ هنا واجبة بقدرة ممكنةإأو غري ذلك، ومل يقدر التخيري التيسري حىت قلنا 
  .اليسر

وقد يكون تيسري األمر على املكلف،  ،أتكيد الواجبصود من التخيري قد يكون إن املق :وحتقيقه
حد منهما ابد أن يصدر و  أي ال (2) چڀ  ٻ پ پ پ پ ڀچ  :فنظري األول قوله تعاىل

                                      
 .يف نسخة )ط( فال نعدم( 1) 
 .66: يةاآلسورة النساء جزء من ( 2) 



3٤8 
 

الفالين، أو  و تقرأ الكتابأإما أن تقرأ الليلة ربع القرآن  :وقولك لولدك حني غضبت عليه ،منكم
فاملقصود منه أتكيد ما أوجبت عليه من السهر  ،تقمن منكوإال ألنتكتب كذا جزء من العلم مث تنام 

وأن ال يفوت عنك  ،البتةهذه األشياء  أحد تفعل أن بد لك من ال :ومعناه ،يف التعب ال التيسري
 .ال حمالةالسهر 

فاملقصود منه التيسري،  ،ا أو فاكهةأو خبز   ااشرت هبذه الدراهم حلم   :ونظري الباقي قولك لغالمك
ات الشرعية يكون تلك األشياء اليت التخيري مث يعرف املقصود يف  ،منها ما تيسر عليك (1) اخرت :ومعناه

يف املعىن فالتأخري يقتصر  ةكانت متماثل  إذاألهنا  ؛خري املكلف فيها متماثلة يف املعىن وغري متماثلة فيه
وإن كانت خمتلفة يف املعىن غري متماثلة فيه كما  الواجب، رة فيفيد أتكيدابلصو  ةعلى الصورة، وال عرب 

فصدقة الفطر من القبيل األول،  ،التيسري ال حمالةإىل املعىن فيفيد  أثر التخيرييتعدى فحينئذ  يف الصالة
عندهم، ألن الواجب فيها مقدار مالية نصف صاع من بر قيمة صاع من شعري أو متر تساويه ملا وجب 
ا بل يفيد وكذا املقصود دفع حاجة الفقري يف هذا اليوم والكل فيه سواء فال يفيد التخيري التيسري قصد  

من بر أو غري ذلك مما  عأبداء نصف صا ال حمالة؛ إما بد من أن يقع األداء  ويصري معناه ال ،اأتكيد  
 مياثله يف املالية.

 ،م إىل الصوم ابلعجز احلايل مع توهم القدرة فيما بعدنقل احلكأنه وكفارة اليمني من قبيل الثاين 
ومل يعترب العجز املستدام يف العمر كما اعترب يف حق الشيخ الفاين، وكما اعترب العدم املستمر يف قوله: 

ذلك على تيسري األمر على  فدلّ  ،طالقفأنت إن مل أطلقك  :وقوله ن مل آت البصرة فعبدي حر.إ
 .ك عليه ابخلروج عن العهدة ابلصوم يف احلالاملكلف وفتح ابب التدار 

ثبت أهنا وجبت بقدرة ميسرة كان أي وجوب الكفارة من قبيل الزكاة يف اشرتاط بقاء  وإذا 
 القدرة لبقاء الواجب، فإذا هلك املال انتقل الوجوب إىل الصوم ضرورة.

  (غري معني. فأي مال أصابه من بعد دامت به  القدرة نا)إال أن املال ه 
 حىتا يقال ملا كانت الكفارة من قبيل الزكاة مّ جواب ع ،إىل آخره ..أي لكن املال (لإال أن املا)قوله: 

سقطت هبالك املال كالزكاة كان ينبغي أن ال يعود الوجوب حبصول مال آخر بعد السقوط كما يف 
ى األداء ابملال الذي وجب فإن الشرع اعترب القدرة عل ،الوجوب يف الزكاة يتعلق مبال عني :فقال ،الزكاة
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ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ  :ا للواجب قال تعاىلالزكاة بسببه ال مبال آخر وجعل النصاب ظرف  

 (2)شاة((اإلبل يف مخس من  ،شاة   يف أربعني شاة   ،))يف الرقة ربع العشر :وقال عليه السالم .(1)چ
 وب.فبحصول مال آخر بعد فواته ال يثبت القدرة على األداء فال يعود الوج

 قربألن املقصود ما يصلح للت ؛فأما يف الكفارة فلم يتعلق الوجوب مبال عني بل مبطلق املال 
احلنث، وهلذا مل يشرتط فيه النماء فكان املال املوجود وقت احلنث واملستفاد إلمث املوجب للثواب الساتر 

أي حصلت  ،به القدرة أي بعد احلنث أو بعد اهلالك دامت ،فأي مال أصابه من بعد ،سواء فيه بعده
  وثبت خبالف الزكاة.

، النعدام التعدي على حمل مشغول حبق الغري()  .وهلذا ساوى االستهالك  اهلالك 
عني يف الكفارة ساوى االستهالك فيها اهلالك حىت سقط وجوب مأي وألن املال غري  ،وهلذا

ا كان استهالكه ملا كان عين   هاال فيألن امل؛ كما سقط ابهلالك خبالف الزكاة،ابملال ابالستهالك تكفريال
 وملا مل يتعني املال ههنا مل يكن االستهالك تعداي   ، على حمل مشغول حبق الغري فيتوجب الضمانتعداي  

 فكان اهلالك واالستهالك سواء. على حق الغري بوجه  
 ومراكب خبدم الإ يقع ال واليسر، وزاد براحلة املعتاد السفر من كنةم  الْ  فيه فالشرط ؛احلج )وأما

 الواجب( لبقاء اشرط   يكن مل فلذلك، ابإلمجاع بشرط وليس، وأعوان
 عما يقال احلج وجب بقدرة ميسرة بدليل حيتمل أن يكون جوااب   ،آخرإىل  ..(حلجاوأما ): قوله

القدرة فيه صحة ؛ فإن أدىن ومها زايدان على أصل القدرة ،يشرتط فيه القدرة على الزاد والراحلةأنه 
 لبدن حبيث يقدر على املشي واكتساب الزاد يف الطريق.ا

لبقاء الواجب حىت مل يسقط عنه احلج لفوات بقاؤها شرتط ا، مث مل يُ وهلذا صح النذر به ماشي  
 ر الوجوب عليه وبقي حتت عهدته.تقر القدرة على الزاد والراحلة 
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لوجوهبا وأصل القدرة  ط  ناء ابلنصاب شر وكذلك صدقة الفطر وجبت بقدرة ميسرة بدليل أن الغَ 
 و صاع من شعري أو حنوها.أحيصل مبلك نصف صاع من بر 

مبا اإلجياب فأشار إىل  ،لبقاء الواجب حىت بقي يف ذمته بعد فوات الغناءبقاؤها ومل يشرتط 
وحيتمل أن يكون ابتداء بيان أن هاتني العبادتني جتبان بقدرة ممكنة، أما احلج فألن الشرط فيه  ،ذكر

وال يتحقق االستطاعة  (1) چ ۓ ڭ ڭ ڭ ے ۓ ھ ھ ےچ  :تعاىلالستطاعة لقوله انفس 
فإهنما من ضرورات مثل هذا السفر على ما عليه  ،الوجوب اللنائي عن الكعبة إال ابلزاد والراحلة شرط

التيسري ال يقع إال خبدم إذ العادة، وكان اشرتاطهما لبيان أدىن التمكن من هذا السفر ال للتيسري 
فثبت أن القدرة على الزاد والرحلة شرط  ،اكب وأعوان، وليست هذه األشياء بشرط ابإلمجاعومر 

 الوجوب ال شرط اليسر فلم يشرتط بشرط دوامها لبقاء الواجب.
ألن يف  ؛أدىن القدرة كما اعترب يف الصالةوإمنا مل يعترب التوهم الذي ذكره السائل يف كونه و 

يؤدي إىل اهلالك يف الغالب واحلرج منفي، واعترب يف أداء الصالة ليظهر  ا، فإنها عظيم  حرج  اعتباره فيه 
  أثره يف خلفه وهو القضاء ال لغري األداء وال خلف للحج فيبقى ملباشرته احلرج فلذلك مل يعترب.

 لإلغناء، الفطر مل جتب بصفة اليسر؛ بل يشرتط القدرة، ليصري املوصوف به أهال   صدقة )وكذلك
ا إىل ليست بنامية فلم يكن البقاء مفتقر  اليسر ألهنا لبذلة، وال يقع هبا جتب بثياب اأال يرى أنه 

 دوام شرط الوجوب.( 
بقدرة ممكنة، جتب  بل ،صدقة الفطر يف أهنا ال جتب بصفة اليسرأي مثل احلج  ،وكذلك

ه الصدقة وجبت يعين هذلإلغناء أي ابلغناء أهل  ،بل ليصري املوصوف ،لليسر واشرتاط الغناء فيها ليس
يف املكلف ليصري الغىن فلم يكن هذا من اعتبار صفة  (2)))أغنوهم(( :للفقري لقوله عليه السالمإغناء 

 .املالك غري من كالتمليك  يتحقق ال الغين غري من اإلغناء إذ ،لإلغناء بواسطته أهال  
 إغناؤه املراد بل، عيالشر  اإلغناءليس  احلديث يف املذكور اإلغناء من املراد أبن عليه واعرتض

 ابلدليل ثبت أبنه عنه وأجيب؛ ألهليته اشرط   الشرعي الغىن يكون فالالعيد  يوم كفاية  إبيتاء املسألة عن
 مطلق ا، املؤدي جانب يف املشروط ناءالغَ  فبقي املسألة عن قوله بقرينة الفقري كفاية  اإلغناء من املراد إن
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 وجوب ضرورة ثبت املؤدي يف الغناء اشرتاط ألن ضعيف وهذا ،الشرع يف ما هو املتعارف إىل فينصرف
 .به املؤدى يف اشرتاطه ثبت فكيف الشرعي الغناء ليس منه املراد أن ثبت فإذا، اإلغناء

 فلو .ابلنص السؤال عن الفقري إلغناء شرعت ألهنا ؛الشرعي الغناء اعترب إمنا يقال فاألوىل أن
  .جيوز ال وذلك السؤال إىل حواجهإل وعةمشر  لصارت لوجوهبا أهال   الفقري كان

 كان  مثال   بر من صاع نصف وهو ،املسألة عن الفقري إغناء من به يتمكن ما ملك إذ وبيانه
 موضوعه على األمر لعاد ابإلغناء وأمر الغناء هذا اعترب فلو، اإلغناء من امتمكن  به  املسألة عن اغني   هو

 حيتاج إىل لئال نفسه حاجة دفع ألن ؛جيوز ال وهذا ،املسألة إىل احمتاج   يصري حينئذ ألنه ؛ابلنقض
 الفقري. حاجة أوىل من دفع املسألة

من قوته وقوت من  (1) ا فاضال  وهلذا شرط الشافعي أن ميلك من وجبت عليه الصدقة صاع   
 ،صدقةدون النصاب له حكم العدم يف الشرع حىت حل ملالكه ال ألن عندانإال يعوله يوم الفطر وليلته 

 .اإلغناءا فيتحقق فشرطنا النصاب ليثبت حكم الوجود شرع  
أي هذا الواجب وهو  (يرى)أال  :الغناء شرط لألهلية ال لليسر بقولهذكران أن مث استوضح مما  

لبس يف املواسم تويستعمل يف اللبس أو بثياب اجلمال اليت  ،صدقة الفطر جتب بثياب البذلة اليت يتبذل
عليه صدقة الفطر وجبت  ه الثياب فاضلة عن حاجته األصلية ما يساوي نصااب  حىت لو ملك من هذ

ألن حصوله متعلق ابملال النامي ليكون  ؛هبذا النوع من املال حيصل أصل التمكن والغناء دون اليسر
 األداء من الفضل وليس ذلك بشرط ههنا.
ويلزمه  ،ليلة الفطر تلزمه صدقة الفطر ملك نصااب   إذابل  ،وهلذا ال يشرتط حوالن احلول احملقق للنماء

فعرفنا أن الغناء شرط التمكن ال شرط اليسر فلم  املديون،ر وأم الولد والعبد بسبب رأس احلر واملدبَ 
ال ألهنا  ،ألنه يعدم الغناء ؛يشرتط دوامها لبقاء الواجب، وإمنا مينع الدين عن الوجوب هذه الصدقة

األهلية فيمتنع الوجوب بعدمه ال حمالة. وهلذا ال مينع دين العبد  وجبت بصفة اليسر، والغناء من شروط
 ،ألن الغناء هبذا العبد ليس بشرط ؛ عن حاجته األصلية فاضال  ملك املوىل نصااب   إذامن سببية الوجوب 

د التجارة حيث مينع بودين العبد ال مينع حصول الغناء مبال آخر فال مينع الوجوب خبالف دين ع
ا لزكاة هبالك النصاب كان غني  ألن الشرط يف الزكاة الغناء بعني النصاب حىت سقطت ا ؛وجوب الزكاة

 وهللا تعاىل أعلم ،ل آخر ودين العبد يعدم الغناء به فيمنع وجوب الزكاةمبا
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 به للمأمور احلسن صفة اقتضاء بياناخلامس 

 فصل يف صفة احلسن للمأمور به
وعند  ،والقبح خبالفه ،ا عبارة عن كون عاقبته مجيلةعند من جعله عقلي   ءاعلم أن حسن الشي

احلسن عبارة عن كون الشيء مطلوب  :قيلو  ،والقبح خمالفة ذلك ،رضغا هو موافقة الي  من جعله شرع
أو  (1) ويف حتقيق احلسن والقبح وكوهنما عقليني ،الوجود والقبح عبارة عن كون الشيء مطلوب العدم

 عرية ليس هذا موضع تقريره.شرعيني كالم طويل لنا ولألش
ألن صيغة األمر يتحقق يف  ؛به من قضااي الفرع ال من موجبات اللغةاملأمور مث إن حسن  

إنساان  أمر  إذاكما يتحقق يف احلسن، أال ترى أن السلطان اجلائر   ،القبح كالكفر والسفه والعبث
 ،الفه املأمور، ومل أيت مبا أمر بهخ إذاا حقيقة حىت أمر   حق، كانأو نفسه بغري إنسان إبتالف مال 

اإلقدام ا إال أن األمر ملا كان طلب املأمور به آبكد الوجوه حىت صار واجب   ،يقال خالف أمر السلطان
 ا.اقتضى األمر الصادر عنه كون املأمور به حسن  اإلطالق والشارع حكيم على  ،عليه

 ۆ ۈ ۈ ۇ ۇ ۆچ  :هللا تعاىلألنه ال يليق ابحلكمة طلب ما هو قبيح آبكد الوجوه قال 

فدل األمر منه على كون  (3) چ ڎ ڎ ڍ ڌ ڌچ  :وقال جل جالله (2)اآليةچ 
 ا.املأمور به حسن  

حسن املأمور به ابلعقل ملا جاز لو كان إذ  ؛والعقل آلة يعرف به احلسن ال أنه موجب له بنفسه
سن شكر املنعم وحسن العدل ألن احلسن العقلي ال يرد عليه التبديل بل كح ؛ورود النسخ عليه

فثبت أن حسن املشروعات من قضية الشرع والعقل يدرك احلسن يف بعضها يف ذاته ويف واإلحسان، 
 بعضها يف غريه.

                                      
والعقل ال حيسن وال يقبح وال يوجب وال حيرم" عند اإلمام أمحد رضي هللا تعاىل عنه وأكثر أصحابه " قال ابن النجار احلنبلي: (1) 

من أصحابنا، والشيخ تقي الدين، وابن القيم، وأبو  ،و احلسن التميميوقال أب .ابن عقيل وأهل السنة والفقهاء قاله، واألشعرية
." ابن النجار ونقل عن احلنفية واملالكية والشافعية قوالن. اخلطاب، واملعتزلة، والكرامية: العقل حيسن ويقبح، ويوجب وحيرم

 .302-301ص 1ج، 3طاملنري شرح خمتصر التحرير  الكوكب
  .28 ية:اآلسورة األعراف جزء من ( 2) 
 .90ية: اآلسورة النحل جزء من ( 3) 
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فكيف يصح وصفه ابحلسن والقبح  ،صفة، والصفة ال يقوم هبا الصفةوأنه فإن قيل العقل عرض 
واملعدوم ال  ،اا وحرام  ا وواجب  ا وقبيح  حسن   ا الفعل قبل الوجود يوصف بكونهوأيض   ،والوجوب حقيقة

هذه صفات راجعة إىل الذات كالوجود مع املوجود واحلدوث مع احلدث،  :يقبل الصفة حقيقة، قلنا
 وكالعرض الواحد الذي يوصف أبنه موجود وحمدث ومصنوع وعرض وصفة ولون وسواد.

 (1) عل يوصف أبنه حسن وقبيحفهذه صفات راجعة إىل الذات المعاين زائدة عليها، وألن الف
 .(2)لدخوله حتت حتسني هللا وتقبيحه 

ألن  ؛بهقام  ث هللا تعاىل ال أنه حمدثأحدالدخوله حتت  كما أنه يوصف أبنه حادث وحمدث
ألن و  ،ال هناية هلا وأنه ابطل فيؤدي إىل القول مبعان   ،فيحتاج إىل حدوث آخرحمدث  احلدوث ذلك

قائمة ابلذات، وكون الذات موصوفة  ليست مبعان  اإلضافية والصفات  ،سبيةوأمساء نإضافية هذه صفات 
 هبا على احلقيقة.

كما يف لفظ األب   ،وإمنا يقتضي وجود غري يكون علقة بني الصفة واملوصوف واالسم واملسمى
معاين  مل تكن األبوة والبنوة واألخوةوإن  ،افالذات موصوفة هبذه الصفات حقيقة ال جماز   ،واالبن واألخ

ألن صفات  ؛امث يوصف املعدوم هبذه الصفات على الطريق األول والثان جماز   ،قائمة ابلذات زائدة عليها
 الذات ال يتصور قبل الذات.

                                      
 لشهرستاينا (؛228) إلرشادا جلويين؛ ا٤٤1ص 2 د.ط، جالكشاف لزخمشري اانظر مسألة احلسن والقبح العقليني يف. انظر ( 1) 

د.ط، الفتاوى  ةبن تيميا ؛292ص، 1طالدالئل، متهيد األوائل وتلخيص  ينلباقالا ؛55ص1ج د.ط، امللل والنحل
اهـ  .٤٤ص1ج منهج املدرسة العقلية احلديثة يف التفسري لروميا ،173د.ط، ص  حملمودالقضاء والقدر ا ؛2٤8ص8ج
  .عن دراسة وحتقيق ُعْمَدة النَاِظر على اأْلَْشَباِه َوالَنظَائِر السعود(: أيب )نقال  

  :(على ثالث معان  ) )د( يطلقان. (،)جـيف )أ( مطلقان، ويف  ،واعلم أن العلماء ذكروا أن احلسن والقبح يطلقان( 2) 
  .ا للطبع أو منافرا  األول: كون الشيء مالئم    

 متعلق املدح عاجال  والثواب آجال . والثاين: كون الشيء
لإلمام الَسيِِّد حُمََمد   اهـ نقال: دراسة وحتقيق ُعْمَدة الَناِظر على اأْلَْشَباِه َوالَنظَائِرِ  والثالث كونه متعلق الذم عاجال  والعقاب آجال .  

إدرار الشروق على أنواء ، ابن الشاط ٤9-٤5ص1جينظر: املستصفى للغزايل . هـ 1172 احُلَسيين )أيب السعود( املتوىف
 ،1ط ،البحر احمليطلزركشي ا، 18٤ص1د.ط، ج شرح أصول البزدوي كشف األسرار، 212ص2ج د.ط، الفروق

. طاحمللي، د.حاشية العطار على شرح اجلالل ، العطار، 96و95 ،1ط ،شرح الكوكب املنري ،لفتوحيا، 176ص1ج
 .81و80ص1ج
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حالة احلدوث، وعلى الطريق الثالث على سبب احلقيقة  الاألحداث ال يتعلق ابملعدوم  ووصف
 يف امليزان.كذا   ،كوصف املعدوم أبنه معلوم ومذكور وخمرب عنه

  احلسن أقسام
: نوعان يف عينه ملعىن حسن فالذي، غريه يف ملعىن وحسن، عينه يف ملعىن حسن: نوعان به )واملأمور

 يف حسن والتعظيم، للتعظيم وضعت قوالأو  أبفعال تتأدى فإهنا؛ وضعه، كالصالة يف املعىن كان  ما
  .(هحال أو حينه غري يف يكون أن إال، نفسه

أي اتصف ابحلسن حلسن  (حسن ملعىن يف عينه)يعين يف صفة احلسن  (ور به نوعاناملأم) :قوله
 أي اتصافه ابحلسن حلسن ثبت يف غريه. (وحسن ملعىن يف غريه)ثبت يف ذاته 

أي املعىن الذي اتصف به  ،الالم للعهد (ما كان املعىن)والقسم األول منقسم على قسمني: 
فإهنا تتأدى أبفعال وأقوال وضعت  ،كالصالة)ري إىل واسطة املأمور به ابحلسن يف وضعه من غري نظ

جتب على أهنا ، أال ترى األفعالألن مبىن الصالة على  يف الذكر على األقواحلاألفعال قدم ( للتعظيم
ا اليمني على عكسه، مث قيام العبد بني يدي الرب واضع  يف ب جتالقادر على األفعال دون األقوال، وال 

إحلاق مث  ،ابلركوع زايدة يف التعظيمإعقابه ا له يف نفسه، مث رفه إىل األرض تعظيم  ا طالشمال صارف  
 وكذلك التكبري والثناء وتالوة القرآن، ،السجود هبا هناية يف التعظيم بوضع أشرف أعضائه على الرتاب

د يف و هذل اجملبزيه والتقدير و ندل على هناية التعظيم واملبالغة يف التوالتسبيحات وسائر أركان الصالة ت
 ا موضوعة للتعظيم. فثبت أن أفعال الصالة وأذكارها مجيع   ،العبودية واملسكنة خلالقهإظهار 

واإلميان . ألنه من ابب الشكر وشكر املنعم حسن عقال   ؛حسن يف نفسه (1)وتعظيم هللا تعاىل 
مل السقوط حبال، ألن حسنه ال حيت ؛بل هو أعلى درجة يف احلسن من الصالةأيض ا  من هذا القسم
 خبالف الصالة.
ا أن الشيخ مل يذكره ههنا اعتماد  إال ذكره على ذكر الصالة،  (2) اإلسالمفخر اإلمام  وهلذا قدم
 .إلميان هبذا الوصف أوىل.املا ذكر أن حسن الصالة لعينها عرف أن فإنه على ذكر الصالة، 

                                      
  .138ص12د.ط، جوتعظيم هللا تعاىل من متام التوحيد. موسوعة توحيد رب العبيد ( 1)
 .273ص1ج د.ط، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي(  2)
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يكون إال أن أي  ،التعظيمإىل راجعة الضمائر كلها  (حاله أن يكون يف غري حينه أو)إال قوله: 
التعظيم يف غري وقته كالصالة يف األوقات املكروهة، وكأداء الفرض قبل الوقت، أو غري حاله كالصالة 

احلالة ليست بصاحلة للتعظيم لفقد شرطه وهو  فإن هذه يف حال احليض والنفاس واحلدث واجلنابة
 ا.قبيح هبذا العارض فيصري حرام  الطهارة، وكذا حكم سائر الشروط فحينئذ تشويه 

 حاجة بواسطة األفعال هذه فإن، واحلج والصوم كالزكاة  وضعه يف ملعىن كان  مبا ابلواسطة التحق )وما
وقهر  عدوه، وتعظيم شعائره،  تعاىل، هللا عباد إغناء تضمنت، املكان يف وشرف  ، النفس واشتهاء، الفقري

بال اثلث معىن. لكون هذه الوسائط اثبتة خبلق  هللا تعاىل، مضافة ت قدرته فصارت حسنة من العبد للرب عزَّ 
 (إليه.
مبا كان املعىن يف وضعه وهو القسم الثاين من القسمني األولني كالزكاة  (وما التحق ابلواسطة): قوله

جزء مقدر من النصاب احلويل للفقري املسلم الذي إيتاء ألهنا ؛ صارت حسنة بواسطة دفع حاجة الفقري
 ،بواسطة دفع حاجة الفقري الذي هو من خواص الرمحنإال وال يتم هذا العمل  ،س هبامشي وال موالهلي

ا وممنوع وهي حرام شرع  إضاعة ألن متليك املال وتنقيصه يف ذاته  ؛فصار حسنة هبذه الواسطة ال بنفسها
عدوك كما جاء يف ا حلصول قهر النفس األمارة ابلسوء اليت هي عدو هللا و ، والصوم صار حسن  عقال  
 :عاد نفسك فإهنا انتصبت ملعادايت(( وقال عليه السالم :أنه تعاىل أوحى إىل داود عليه السالم)) :اخلرب
 .(1)نفسك اليت بني جنبيك(())

ي اجلهاد األكرب يف قوله وهلذا كان اجلهاد مع النفس أقوى من اجلهاد مع أهل احلرب حىت مسُ 
 ؛حسن يف ذاتهأنه ا هبذه الواسطة ال فصار حسن   (2) جلهاد األكرب(())رجعنا من اجلهاد األصغر إىل ا

 ألن جتويع النفس ومنع نعم هللا عن مملوكه مع النصوص املبيحة هلا ليس حبسن.

                                      
فصل يف ترك الدنيا وخمالفة النفس ، الزهد الكبريخرجه البيهقي يف وأ 29٤ص3ج ،2ط الكبرياملعجم يف الطرباين  أخرجه( 1)

(( «أعدى عدوك نفسك اليت بني جنبيك: »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا ))عن عكرمة، عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: ، واهلوى
، وقال الدارقطين: حممد بن عبد الرمحن بن غزوان بن قراد: قال ابن عدي: وهو ممن يتهم ابلوضع(،  فيه 3٤3) 156، ص2 ط

(، قال العراقي يف ختريج آحاديث 3835) 362، ص2: ط ديوان الضعفاء واملرتوكنياهـ الذهيب يف كان يضع احلديث.
 .878، ص1 ط: ختريج أحاديث اإلحياء. العراقي يف فيه حممد بن عبد الرمحن بن غزوان أحد الوضاعني اإلحياء:

قدمتم خري : »ملسو هيلع هللا ىلصمن غزاة له، فقال هلم رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصجابر قال: قدم النيب  عن داداتريخ بغوأخرج اخلطيب البغدادي يف ( 2) 
 ط:« قالوا: وما اجلهاد األكرب اي رسول هللا؟ قال: جماهدة العبد هواه «.األكربمقدم، وقدمتم من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد 

 .٤98ص 12ج هـ 1٤17، 1
= 
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وشرفها على غريها،  تعاىل ا بواسطة أنه زايرة أمكنة معظمة حمرتمة عظمها هللاواحلج صار حسن  
ع املسافة وزايرة أماكن إذ قط ؛ا ملكان ال لذاتها بواسطة شرف  ويف زايرهتا تعظيم صاحبها فصار حسن  

غري أن هذه الوسائط يثبت خبلق هللا بال اختيار  ،ساواين يف ذاهتما سفر التجارة وزايرة البالدمعلومة ي
العبادة ال يستحقها إال هللا تعاىل وحاجته إىل الكفاية اثبتة إذ الفقري ليس مبستحق عبادة  فإن ،للعبد
 يف قول.أفقر أي  (1) چٿ ٿ  ٿ ٺ ٿچ  :هللا تعاىل بدون اختياره. قال هللا تعاىل حبق

. اإلحراقوالنفس ليست جبانية يف صفتها بل هي جمبولة على تلك الصفة كالنار على صفة  
ملا مل تكن السنن جانية  :وال يقال ،وال يسأل عنه يوم القيامة ،إىل امليل إىل الشهوات أحدوهلذا ال يالم 

لئال يقع املرء يف اهلالك  (2)وجب قهرها مبخالفة هواهاإمنا  :ألان نقول ؛يف صفتها كيف استحقت القهر
اإلحراق كانت جمبولة على وإن  ا عن اهلالك، كما أن التباعد وجب عن النار احرتاز    ،بسبب متابعة هواها

 غري خمتارة فيه.
ا أو معظم  إايه عل هللا جب لبيوت بلهو حجر كسائر اإذ  ؛والبيت ليس مبستحق املتعظم بنفسه

 بتعظيمه.إايان  أمره 
 ،وملا ثبت أن هذه الوسائط تثبت خبلق هللا تعاىل بال اختيار العبد كانت مضافة إىل هللا تعاىل

 ويسقط اعتبارها يف حق العبد فصارت هذه العبادة حسنة خالصة من العبد للرب بال واسطة.
ا للشافعي رمحه هللا يف ال جتب على الصيب كالصالة خالف  الكاملة فاألهلية ولذلك شرط هلا 

فينبغي أن يكون من هذا القسم  ،أيض ا الكعبةههنا بواسطة قربة صارت فالصالة  :قيلفإن فضل الزكاة. 
 .كاحلج

حسن هذه أن ثبوت احلسن للمأمور به عليه كما بينا  -أراد ابلواسطة ههنا ما يتوقف إمنا  :قلنا
الصالة تعظيم  على هذه الواسطة املذكورة حىت شاهبت ابعتبارها احلسن لغريه (3) - العبادات متوقف

                                      
وقال ابن حجر  لبيهقي يف الزهد من حديث جابر وقال: هذا إسناد فيه ضعف.أخرجه ا"األحياء:  أحاديثقال العراقي يف ختريج 

 ".براهيم ابن عبلةإيف تسديد القوس مشهور على األلسنة وهو من كالم 
 . 88صهـ،  1٤26، 1 ط: ،حاديث اإلحياءأ ختريج العراقي ،٤25ص1جد.ط، . كشف اخلفاءانظر العجلوين 

 . ٤8ة: ياآلسورة النجم ( 1) 
كشف ، البخاري يف 9٤ص1، د،ط، جكشف األسرار شرح املنار، النسفي، 180ص ،1ط، امليزان، ر: السمرقندي،انظ (2)

 .187ص1د.ط، ج األسرار
  .ما بني الشريطني ساقط يف نسخة )ط(( 3) 

= 
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هلل تعاىل فهو حسن يف ذاته من غري توقف له على جهة الكعبة فإهنا قد كانت حسنة حني كانت 
وقد بقي حسنها عند فوات هذه اجلهة حالة اشتباه القبلة، فلما مل  ،القبلة ببيت املقدس وجهة املشرق

قف حسنها على الواسطة كانت من القسم األول خبالف تلك العبادات فإهنا ال تكون حسنة بدون يتو 
  يف فوائد التقومي. (1)العالمة موالان بدر الديناإلمام  الشيخأشار إليه  ،وسائطها فكانت من القسم الثاين

أو ابعرتاض  إال بفعل الواجب،ال يسقط واحد: وهو أن الوجوب مىت ثبت  وحكم هذين النوعني)
 ما ي سقطه بعينه.(

وهو أن الواجب مىت ثبت )أي احلسن ملعىن يف عينه وامللتحق به واحد  (وحكم النوعني): قوله
نفسه إسقاط أي ما له أثر يف  (ما يسقطه بعينه ضرتا)أو ابعتيان ابإلأي  (بفعل الواجبإال ال يسقط 

 فإنه يسقط بسقوط ذلك الغري ،ما وجب لغريهبال واسطة مثل احليض والنفاس وحنومها وهو االحرتاز ع
كان ما ثبت يف إن  املراد من الواجب أبن كالوضوء والسعي إىل اجلمعة. واعرتض عليه   ،ويبقى ببقائه

 الذمة ابلسبب يصح.
ولكن  ،ألنه قد يسقط بعد الوجوب ابلعوارض احلادثة يف الوقت (2)(ابعرتاض ما يسقطه بعينه) :قوله

 ،ثبت ابألمر ال يف بيان حسن ما ثبت ابلسببألنه يف بيان حسن ما  ؛ا املوضعيف هذإيراده ال يستقيم 
ألمر كان املراد منه ما يثبت ابوإن   وهو نفس الوجوب ال يتعلق ابخلطاب،وقد عرفت أمنا ثبت ابلسبب 

ألن وجوب األداء بعدما ثبت ال يسقط  (أو ابعرتاض ما يسقطه) :قولهال يستقيم األداء وهو وجوب 
  بعارض.
ما ثبت به إضافة عنه أبن املراد منه ما ثبت ابلسبب، إال أن السبب ملا عرف ابألمر صحت وأجيب 
 بيانه. املقتضي على ما مرَ إىل ما ثبت ابملقتضى إضافة بواسطته. كما صحت األمر 

بفعل مقصود، كالوضوء، والسعي إىل بعده والذي حسن ملعىن يف غريه نوعان: ما حيصل املعىن )
 .(اجلمعة

 (ما حيصل املعىن بعده بفعل مقصود)كالقسم األول   (والذي حسن ملعىن يف غريه نوعان): قوله
ه أن الغري الذي شرع هذا املأمور به ألجله، وثبت احلسن له بواسطته ال ب الضمري راجع إىل ما يعين

فإن الوضوء يف  ،ال بفعل قصدي كالوضوء للصالة، والسعي إىل اجلمعة حيصل بعد حصول املأمور به
                                      

 هـ. 651تويف سنة  ،هر زادهاري بدر الدين املعروف خبو دحممد بن حممود بن عبد الكرمي الكر ( 1) 
 .٤6ص ،1ط تقومي األدلةالدبوسي  61ص1د.ط، جأصول خسي (انظر، السر (2
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ألنه تربد وتطهر يف نفسه وليس يف ذلك حسن، وإمنا حسن للتوصل به إىل أداء  ؛نفسه ليس حبسن
وليس يف أقدام إذ هو مشي ونقل  ؛ا لغريه، وكذلك السعي ليس حبسن يف نفسهالصالة فكان حسن  

 ا ملعىن يف غريهان حسن  ا. فكبه يتوصل إىل أدائها أيض  إذ قامة اجلمعة إلا به ذاته حسن وصار مأمور  
بل بفعل مقصود بعد  ؛واجلمعة ال تتأدى ابلسعي بوجه ،مث الصالة ال تتأدى ابلوضوء حباله ،أيض ا

ا لغريه كالقسم األول يف كونه حسن   امال  حصول كل واحد منهما، فكان هذا القسم وهو القسم الثالث ك
  ا لعينه.يف كونه حسن  

 احلسن فيه ، فإمنااحلدودبه، كالصالة على امليت واجلهاد، وإقامة )وما حيصل املعىن بفعل املأمور 
 الفعل(  بنفس حيصل - املعاصي عن والزجر، تعاىل هللا أعداء وكبت املسلم حق قضاء من -

ولكن الغري يتأدى ابملأمور به  ،والنوع الثاين من هذا القسم وهو رابع األقسام: ما حسن ملعىن يف غريه
له كالصالة على امليت واجلهاد وإقامة احلدود، فإن صالة اجلنازة ليست  عل مقصود  من غري حاجة إىل ف

وإمنا صارت حسنة بواسطة  ،أبو زيداإلمام  كذا ذكره القاضي  ،هي بدون امليت عبثإذ حسنة يف ذاهتا 
 : تعاىلال هللاق ،ا عنهاا كانت الصالة عليه قبيحة منهي  يكن مسلم   لو ملامليت، أال ترى أن امليت إسالم 

وكذا  ،أهنا حسنة ملعىن يف غريها وهو قضاء حق امليت املسلمفثبت  (1) چے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ چ 
ألنه تعذيب عباد هللا وختريب بالده، وليس يف ذلك حسن، كيف وقد  ؛اجلهاد ليس حبسن يف وضعه

 .(2) (الرب(بنيان الرب ملعون من هدم بنيان اآلدمي )) :ملسو هيلع هللا ىلصقال 
فإنه عدو هلل وللمسلمني وقصد إىل حماربتهم شرع اجلهاد  ،سطة كفر الكافربواصار حسن ا وإمنا 

 .ا لغريها للدين احلق فكان حسن  ا هلم وإعزاز  للكفرة وقهر  إعدام ا 
 ملا ولكن ،كاجلهاد  وإيذائهم العباد تعذيب فإهنا ،نفسها يف حبسنة ليست احلدود إقامة وكذا

 يف النفس صيانة حتقيق إىل وأتديتها الفساد، إىل يةاملفض املعاصي عن الزجر بواسطة حسنة صارت
 حيصل القسم هذا يف املأمور به شرع الذي املعىن لكن، لغريها حسنة فكانت والنسب والعرض املال
الدين بقهر أعدائه والزجر عن املعاصي حيصل وإجالل به فإن قضاء حق امليت  ابملأموراإلتيان  بنفس
 احسن   كونه  يف القسم هذا فكان ،آخر فعل على توقف غري من حلدودا وإقامة هادجلوا الصالة بنفس
 لعينه حسن فإنه الثاين القسم مقابلة يف فكان ،وجه من بعينه ابحلسن لشبهه الثالث القسم دون لغريه

                                      
  .8٤ ية:اآلسورة التوبة جزء من ( 1) 
 غريب  جد ا. انتهى.  :[3٤6/ 1]يف "ختريج أحاديث الكشَّاف"  قال الزيلعي  ( 2) 
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 إسالم وهي الوسائط اعتربت وإمنا، لعينه ابحلسن شبيه لغريه حسن القسم وهذا .لغريه ابحلسن شبيه
تعاىل  بتقدير هللا كانت  وإن ألهنا ؛ونظرييه الصوم دون ههنا عنه املنهي وارتكاب كافرال وكفر امليت

 ها.اعتبار  فوجب، طواعية عن وصنعه العبد ابختيار تثبت فهي ومشيئته
 ،قدرته عزت للرب ابلعبد تتم العبادة ألن ؛غريها يف ملعىن حسنة العبادة كانت  اعتربت وإذا

 تثبت فإهنا الوسائط تلك خبالف صورة ومعىن العباد فعل غري تعاىل هللا ريغ إىل املضافة الواسطة فتكون
 .واسطة بال للرب العبد من حسنة العبادة فبقيت، اعتبارها فسقط فيها للعبد صنع ال هللا بصنع

 .(الغري بسقوط وسقوطه، الغري لوجوب بقاء الواجب وهو: اأيض   واحد النوعني هذين )وحكم
 الوجوب بقاء وهو واحد األولني حكم النوعني أن كما  (أيض ا واحد نوعنيال هذين وحكم): قوله

 وجوب سقط مهاغري أو  نفاس أو حبيض الصالة سقطت لو حىت الغري بسقوط وسقوطه الغري بوجوب
 عنه صلى مث ،اجلمعة أداء قبل السعي بعد امكره   اجلامع من لو نقل حىت السعي حكم وكذا الوضوء.
 اعتبار سقط اجلمعة فصلى فيه امعتكف   وكان اجلامعإىل  امكره   محل ولو، يهعل اواجب   السعي كان

 .هو املقصود فيما نقصان لعدمه يتمكن وال، السعي
 بعارض سقط مىت امليت حق وكذا ،السعي سقط سفر أو ملرض عنه اجلمعة سقطت وإن

 .ليهع الصالة سقطت طريق قطع وأ بغي من اختياره إىل مضاف
 الكفار شوكة ينكسر مل إذا وكذا. املقصود حلصول الباقني عن سقط الويله ب أقام إذا وكذا
عن آخرهم سقط فرض اخللق إسالم ولو تصور  ،ااثني   القتال ووجب الفرض يسقط مل ابلقتال مرة

 عليه تقاتل حىت اقائم   الدين هذا يربح لن)): قال ملسو هيلع هللا ىلص النيب فإن ،اخلرب ذلك خالف كان  وإن ،القتال
 .(1)الساعة(( تقوم حىت لمنياملس من عصابة

ا يوم األربعاء املوافق نتهيت من املسودة الساعة احلادية عشر ومخس وعشرون دقيقة صباح  ا 
 م. 13/1/2016 -هـ  1٤37/٤/3

 اللوحات اليت وقفت عليه يف ملخطوطات الثالث كما يلي:
 .1٤0 )أ( خمطوطة املسجد األقصى املرموز هلا -1
 .10٤ورة املرموز هلا )ط( خمطوطة املدينة املن -2

                                      
اهرين على احلق ال ال تزال طائفة من أميت ظ»قوله صلى هللا عليه وسلم:  بابكتاب اإلمارة، الصحيح يف أخرجه مسلم ( 1) 

  .عن جابر بن مسرة( 1922) ، رقم152٤ص3د.ط، ج «يضرهم من خالفهم
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 .92خمطوطة مكة املكرمة املرموز هلا )م(  -3
 -اليت راجعت عليها بعد املناقشة- خمطوطة األخرية -٤
 
 اخلامتة 

ألنه يتعلق  ؛يتبني مما سبق أن دراسة علم أصول الفقه له أمهية كربى وشرف عظيمويف اخلتام 
وحيظى ابلعناية واالهتمام لدى  ،ود طالب العلم عامةجهإليه وينبغي أن تتوجه  ،بفهم الشريعة الغراء

والغاية الكربى واملقصد األسىن فهم كتاب هللا وسنة رسوله  ،املختصني خاصة، ومهما كان هو وسيلة
 .على الوجه الصحيح ملسو هيلع هللا ىلص

فله احلمد كما ينبغي  ،فهو صاحب الفضل والنعم ،البحثهذا  وبفضل من هللا وتيسريه ِت كتابة
كرمي فضله وعظيم إحسانه، ونصلي ونسلم على خاِت رسله وخري خلقه حممد بن عبد هللا جلالل وجهه و 

 صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلم.
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 التوصيات

 للمسائل األصوليةوعرضه مجة ، ألن الفوائد فيه ؛ ما بقي من الكتاب وحتقيقهإخراج احلرص على  -1
كمشروع علمي يف يبني أمهية هذا الكتاب جلعله   وسرد أقوال العلماء مع الرتجيح والتعليل،

وليستفيد منه األصويل والفقيه واملدرس يف جهد العلماء، ، إلظهار األصولية املتعددةاألقسام 
 تدريس أصول الفقه وتعليم األحكام.

 ،أوصي الباحثني يف جمال األصول ابالستمرار من االستفادة من الكتب املهمة يف هذا الفن  -2
ملا يتمتع به املؤلف و املعتمدة األخرية، لكون املختصر من الكتب  احلنفيّ  املذهب والسيما يف

 األسرار على البزدوي.  فوكتابه كش ،الكتابهذا  هو ابرز يف من مكانة يف األصول كما
 وهللا أعلم وعلمه أِت وأكمل 

 تاحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلا
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 فهرس اآلايت القرآنية
 الصفحة هارقم طرف اآلية
 سورة البقرة

 87 25 َّحن جن يم ىم ُّ 

 2٤9  3٤ چھ  ہ چ

-52-23٤-171  ٤3 چڱ ڱ ڱ ںچ  
128-230 

 189-187 60 َّمث زث رث يت ىت متنت زت رت يب ُّ 

 2٤7 65 َّ يك ىك مك ُّ 

 250 83 چائ ەئ چ 

 59 98 َّ زي ري ٰى ين ىن نن ُّ 

 185 117 َّ مس خس ُّ 

 166 1٤6 َّ هن من خن ُّ 

 ٤2 1٤8 َّ ىب نب مب ُّ 

 17٤ 171 َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّ 

 250-303 183 َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّ 

 ٤٤ -295-303 18٤ َّيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ 

 297 18٤ َّ ىت نت مت زت ُّ 

 258 185  َّ حئ جئ يي ىي ني ُّ 
 69 187 َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 22٤ 196  چۈ ۈ ۇ ۇ ۆ ۆ ۓ ڭ ڭ ڭڭچ 

 225 196 َّحم جم هل مل خل حل جل مك لك ُّ 

 293 200 چ ں ں ڻچ 

 252 222 َّمث هت مت خت حت جت هب ُّ 

 93 223 َّحض جض مص خص حص مس خس ُّ 

 223 -73 228 َّمب زب ُّ 

 79-95-63-65 275 َّٰذ يي ىي مي خي ُّ 

 221 282 َّىف يث ىث نث ُّ 

 22٤ 282 َّحط مض خض ُّ 

 63 28٤ چڳ  چ چ چڇ ڃ ڃ ڃ چچ 
 سورة آل عمران

 55 7  َّ ىن نن من زن رن مم ام يل ُّ 
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 99 7 َّ جخ مح جح حجمج مث هت مت خت ُّ 

 83 ٤2 َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّ 

 326 -258  97 َّهت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّ 

 ٤3 109  َّخم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 193 169 َّ ٰى ين ىن نن ُّ 

 2٤2 152 چڎ ڈ ڈ چ 
 النساء

 79 1 َّ يل ىل مل خل ُّ 

  171 -83-60-80 3 َّمك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّ 

 82 3 َّ ام يل ىل مل يك ُّ 

 177 10 َّ نث مث زث رث يت ىت ُّ 

 109 11 َّىل مل يك ىك ُّ 

 9٤-126 11 َّىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّ 

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ 
 َّرب

22 121-123 

 212-191 -121 23 َّ رث يت ىت نت ُّ 

 60 2٤ َّ مه جه ين ىن من ُّ 

 نث مث زث رث يت ىت نت مت ُّ 
 َّ ىث

25 198-199-205 

 18٤ ٤3 َّجف مغ جغ ُّ 

 89-39 ٤3 َّ حض جض مص خص حص مس خس حس جس ُّ 

 292 58 چۅ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۆچ 

 32٤ 66 َّ جن يم ىم مم خم حم جم ُّ 

 215-181-120 92 َّ ين ىن من خن حن جن يم ُّ 

 181 93 چ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ گ گ گچ 

 213 101 َّ هن من خن حن جن مم خم ُّ 

  -265-208-2٤5 103 َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّ 

 303 176 َّنت مت زت رت يب ُّ 
 سورة املائدة

 252 2 َّحس جس مخ ُّ 

 2٤7 ٤ َّ خئ حئ جئ يي ُّ 
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 77 6 چٺ ٺ ٺٿ  ڀ ٺچ  320 6 چ پچ 

 2٤3 6 چچ ڇ ڇ ڇچ 

 255-253-257 6 َّحي جي يه ىه ُّ  

 2٤2-2٤3- 206 38 َّ مه جه ين ىن ُّ 

 80 38 چٿ  ٺ چ

 20٤-92 38 َّ حي جي يه ىه ُّ 

 198 ٤٤ َّ ىث نث مث رثزث يت ىت نت مت زت ُّ 

 2٤5-187 88 َّ اك يق ىق يف ُّ 

 219 89 چ ۆئ ۆئۈئ ۇئ چ

 203 89 َّجض مص حصخص مس خس حس جس ُّ 

 22٤ 95 َّ مص خص حص ُّ 

 220 101 َّ مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب ُّ 
 سورة األعــراف

 2٤9 12 َّخم حم جم يل ىل مل ُّ 

 127 26 چڄ ڄچ 

 329 28 َّجخ مح جح مج حج مث ُّ 

 12٤، 118 31 َّ مم خم حم جم يل ىل مل ُّ 

 138 123 چڱڱ  ڳ ڳ ڳ گ گ ڳچ 

 ُّ ِّ َّّٰ 172 230 
 سورة األنفـــــال

 1٤1 ٤6 َّ جم يل ُّ 

 130 ٤1 َّ ين ىن من خن حن جن ُّ 
 سورة التـــــوبة

 168-66 5 َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّ 

 66 6 َّ حط مض خض حض جض مص ُّ 

 2٤5 3٤ َّ يت ىت نت مت ُّ 

 197 36 َّحس جس مخ جخ ُّ 

 2٤7 82 َّ ىق يف ىف يث ُّ 

 335 8٤ َّ هت مت خت حت جت هب مب ُّ 

 308 103 َّ نن من زن رن مم ُّ 
 سورة يونس

  2٤7 38 َّ مج حج مث ُّ 
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 سورة هـــود

 119 ٤٤ َّ جف مغ جغ مع جع مظ ُّ 

 215 ٤6 َّجن يم ىم مم ُّ 

  چ ٺ ٺ ٿ ٿ چ
73 2٤3 

 2٤2 97 َّ خم حم جم هل ُّ 
 سورة يوسف

 ٤3 2 َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ ُّ 

 187 19 َّ زن رن اممم يل ُّ 

 123-162-11٤ 36 َّحس جس مخ جخ ُّ 

 186 82 َّ زن رن ُّ 
 سورة إبراهيم

 2٤7 30 َّ ىن نن ُّ 
 سورة احلجر

 2٤6 ٤6 َّ مخ جخ مح ُّ 
 سورة النحــل 

 152 1٤ َّ حص مس خس حس ُّ 

 2٤0 15 َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 

 329 90 َّ رث يت ىت نت ُّ 
 اإلسراء

 178 23 َّ مئ خئ حئ جئ ُّ 

 119  2٤ َّ حج مث هت مت خت حت ُّ 

 171 32 َّىف يث ىث ُّ 

 2٤7 6٤ َّ جت هب مب خب ُّ 

 82 70 َّ لك اك يق ىق ُّ 

 267-257 78 َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ 
 سورة الكهف 

 197 2٤-23 َّىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّ 

 151 29 َّ زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ ُّ 

 119 77 َّمب زب رب يئ ىئ نئ مئ  ُّ
 سورة مرمي

 2٤5 38 َّ هن من خن ُّ 
 سورة طـــه 
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 228 17/18 َّ مب زب رب يئ ُّ 

 229 18 َّ رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّ 

 137 71 َّرن مم ام يل ىل مل ُّ 

 ٤9 12٤ َّ جل مك ُّ 
 سورة احلج

 108 15 َّ مئ هي مي خي ُّ 

 225 33 َّ نب مب زب رب يئ ُّ 
 سورة النور

 231-205 2 َّ خن حن جن ُّ 

 87 ٤ چڳ ڳ ڱ ڱڱ  ڳ چ

 80 32 َّ ىل مل خل ُّ 

 2٤5-212 33 َّرب يئ ىئ نئ مئ ُّ 

 2٤9 63 َّ يك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّ 
 سورة الفرقان

 255 1٤ َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّ 

 187 36 َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ 
 سورة الشعراء

 ُّ َّ ُّ ِّ ّٰ َّ ٤3 2٤6 
 سورة األحزاب

 218 35 َّ ني مي زي ُّ 

 جح مج حج مث هت مت خت ُّ   
  َّ مس خس حس جس مخ جخ مح

35 217-302 

 205 ٤9 َّ رث يت ىت نت مت زت ُّ 

 253 53 َّ حئ جئ يي ىي ُّ 
 سورة فاطر

 1٤9 19 َّ يل ىل مل خل ُّ 
 سورة ص

 35 20  چ ڦ ڄ ڤ ڦ ڦ ڦچ 

 319 33 َّ ىن نن من زن ُّ 

 83 73 َّ حت جت هب مب ُّ 
 سورة فصلت

 2٤7-152 ٤0 َّ يت ىت نت مت زت رت يب ُّ 
 سورة الشورى
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 105 11 َّمه جه ين ُّ 

 38 13 چچ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چ چ

 2٤2 38 َّ مي زي ري ٰى ين ىن ُّ 

 1٤1 ٤0 َّمب خب حب جب ُّ 
 سورة الدخان

 2٤6 ٤9 َّ يف ىف يث ىث نث ُّ 
 سورة احلجرات

 22٤ 6 َّ جي يه ىه مه ُّ 
 سورة الذارايت

 325 19 َّ زن رن مم ام يل ُّ 
 سورة الطور

 2٤6 16 َّ حن جن يم ىم ُّ 
 سورة النجم

 333 ٤8 َّ يه ىه مه جه ُّ 
 سورة اجملادلة 

 185 3  چ ڦ ڄ چ

 223 ٤ َّحئ جئ يي ىي ني مي ُّ 

 222 ٤ َّري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ُّ 

 59-0 11 َّهئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه ُّ 
 سورة احلشر

 235 2  َّ مس  ُّ 

 172 8 َّ حج مث هت مت ُّ 

 17٤ 71 َّ حت جت ُّ 

 150 20 َّزث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب ُّ 
 سورة اجلمعة

 293- 252 10 َّ ٰذ يي ىي مي ُّ 
 سورة الطالق

 2٤6-22٤-87 2 َّ يث ىث نث مث ُّ 
 سورة التحرمي

 136 2-1 َّ ين ىن من حنخن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 سورة اجلن 

 319 8 َّ ين ىن نن ُّ 
 سورة املزمل

 ُّ ٌّ ٍّ َّ ُّ َِّّ 20 ٤6-٤9 
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 6٤-2٤5 20 چک  ک ک کچ 
 سورة القيامة

 ٤1 18 َّ هن من خن حن ُّ 
 سورة املرسالت

 2٤6 ٤8 َّ هن من خن حن جن مم ُّ 
 سورة املطففني

 152 31 َّ حي جي ُّ 
 سورة القدر

 93 3 َّ رث يت ىت نت مت زت ُّ 
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 األحاديث واآلاثرفهرس 

 الصفحة طرف احلديث
 36 أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا

 36 آيل كل مؤمن تقي 
 ٤9 مبثل احلنطة ابحلنطة مثال  

 ٤7 شاف كلها كاف    أحرفأنزل القرآن على سبعة 
 73 وعدهتا حيضتانطالق األمة ثنتان 

 73 ةاملستحاضة تتوضأ لكل صال
 7٤ ال صالة إال بفاحتة الكتاب

 100 رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مساهم هللا تعاىل فاحذروهم إذا
 117 ال تبيعوا الدرهم ابلدرمهني، وال الصاع ابلصاعني

 335 بنيان الرب اآلدمي بنيان الرب ملعون من هدم
 128  إىل رجل من العدو أن تعالشار أأميا رجل من املسلمني 

 135 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعتق رقبة يف حترمي مارية
 139  من العلممن خرج يطلب اباب  

 1٤2 من مل يرحم صغريان ومل يوقر كبريان فليس منا
 1٤٤ كرعنا يف الوادي  الإو مر بقوم فقال هل ابت عندكم ماء يف شن 
 162 ))اعتدي(( مث راجعها أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال لسودة

 171 إن من السحت مثن الكلب
 17٤ إهنن انقصات عقل ودين فقيل وما نقصان دينهن

 18٤ فيما ال ميلك ابن آدمعتق  ال
 191 رفع عن أميت اخلطأ والنسيان

 193 ني صالةأنه عليه السالم صلى على محزة سبع
 196 املاء من املاء

 197 إذا التقى اخلتاانن وجب الغسل
 197 يف املاء الدائم وال يغتسلن فيه من اجلنابةحدكم أال يبولن 

 199  يف الغنم السائمة زكاة
 199 يف كل كبد رطبة أجر

 215 ال نكاح إال بشهود، ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل
 22٤ شاةبل اإليف مخس من 
 323-22٤ السائمة شاةبل اإليف مخس من 

 22٤ ليس يف العوامل واحلوامل وال يف البقر املثرية صدقة
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 الصفحة طرف احلديث
 226 أميا إهاب دبغ فقد طهر

 229 هو الطهور ماؤه واحلل ميتته
 2٤3 صلوا كما رأيتموين أصلي
 2٤3 مقبوضمرؤ اخذوا عين مناسككم فإين 

 2٤3 وأيكم مثلي يطعمين ريب ويسقيين
 2٤3 ا لكم خلعتم نعالكمفم

 2٤7 كل مما يليك
و أا سبع  فليغسل دكم حأيف إانء ب كللغ الو  إذا ،ذكرها إذافليصلها  ،الكتابهل أسنوا هبم سنة 

 ثالاث  
250 

 252 كنت هنيتكم عن الدابء واحلنتم والنقري واملزفت أال فانتبذوا
 255 احلديث ..كل عام اي رسول هللايف  أ .قد فرض هللا عليكم احلج فحجوا

بحمن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الص  269 
 269 إذا أدرك أحدكم سجدة من صالة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صالته

 302  فصلوا وما فاتكم فاقضوا أدركتمما 
 292 دين فقضيته أكان يقبل منكبيك أأرأيت لو كان على  :للخثعمي

 29٤ يوم من رمضان مل يقضه صيام الدهر كله من فاته صوم
 295 ذكرها فليصلها إذانسيها و أمن انم عن صالة 
 302 اويف صحيح البخاري وما فاتكم فأمتو . ما فاتكم فاقضوا

 302 قال فدين هللا أحق ،قالت نعم ،على أبيك دين فقضيته يقبل منككان و  ل أرأيت
 307 ور موضعهال يقبل هللا صالة امرئ حىت يضع الطه

 311 دمأو خبز ليه إدخل رسول هللا والربمة تفور بلحم فقرب 
 325 شاةبل اإليف مخس من  ،يف أربعني شاة شاة ،يف الرقة ربع العشر

 332 أعدى عدوك نفسك اليت بني جنبيك
 332 رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب

 336 صابة من املسلمني حىت تقوم الساعةا حىت تقاتل عليه علن يربح هذا الدين قائم  
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 األعالمفهرس 

 الصفحة الع ـــلــم
 2٤2 يب هريرةأايب ابن 

 2٤2 ابن خريان 
 2٤2 ابن سريج 
 279 ابن مساعة 
 70 ابن فورك 

 36 ابن كيسان 
 25٤ سفراييناإلاالسفراينيسحاق إاسحاق أبو 

 227 أبو الفرج اخلطيب
 80 قنديأبو القاسم السمر 

 257 أبو اليسر
 111 أبو بكر االسكايف رمحه هللا

 195 أبو بكر الدقاق
 259 أبو بكر الصرييف

 195 أبو حامد املروزي 
 ٤5 أبو حنيفة 
 ٤9 ابو يوسف

 281 أيب الفضل الكرماين
 ٤2 يب بن كعب أايب 

 227 أيب ثور 
 200 االصطخري

 2٤7 الباقالين
 213 الربغري
 28 يالتمراتش
 70 اجلبائي

 ٤2 اجلصاص
 298 احلسن بن زايد

 232 زفر 
 178 الظاهري
 2٤3 الغزايل 

 132 قاضي خان
 227 القفال
 ٤8 احملبوىب

 269 حممد بن احلسن بن فرقد
 227 املزين

 281 الولواجلي 
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 فهرس البلدان واألماكن

 الصفحة اسم البلد أو املكان
 17                                                                                                                الشام                   

 عكا                                                                                                                         
 

17 

 17 صيدا  

 17 طرسوس
                                                                                                                                                                                                                                                                

      شقحب                                                                                                                         
                 

17 

 17 الكرك    

 18                                              القاهرة                                                                        

 18 دمشق

                                                    اوزجند                                                                                                                       
 

28   

                                                                                                                السليمانية   

                                                                                                                             

29 

                                                                                                                               مسرقند         
 

29 

 طشقند                                                                                                                       
 

29 

 املكي                                                                                                               احلرم
 

32 

 املنورة                                                                                                         املدينة  
 

32 
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 الفرات                                                                                                                       
 

1٤٤ 

 295 عرفة

             الكعبة                                                                                                        
                                                                                                                             

 

300    
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 الكتب الواردة يف الشرحفهرس 

  

 الصفحة اسم الكتاب التسلسل
a.  7٤ تقوميال 

 7٤ امليزان  .2

 7٤ أصول الفقه لصدر اإلسالم  .3

 83 املبسوط  .٤

 135 اهلداية  .٥

 165 التهذيب  .6

 198 املستصفى يف علم األصول  .7

 216 احملصول  .8

 22٤ شرح اآلاثر للطحاوي  .9

 232 املنتقى  .10

 232 املقدمة ألبن احلاجب  .11

 238 االيضاح  .12

 261 شرح خمتصر التقومي  .13

 27٤ كتاب النوادر   .1٤

 296 اشارات األسرار  .1٥

 315 سم الصفارالنوازل       ألبو القا  .16

 3٤2 فوائد التقومي    لبدر الدين املعروف خبوا هر زاد  .17

 382 كتاب عصمة األنبياء  .18
 382 وكتاب حصص األتقياء من قصص األنبياء  .19
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 فهرس املصادر واملراجع

 طكمال يوســــــف احلوت،   حتيق يف األحاديث واآلاثر حممد،أبو بكر عبد هللا بن  شــــــيبة:ابن أيب  .1
 .(ه 1٤09 ،تبة الرشدمك :الرايض) 1

حتقيق: عمر عبد السالم  ،الكامل يف التاريخ ،ابن األثري: أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد .2
 (م1997 -هـ 1٤17دار الكتاب العريب، لبنان،  -بريوت ) 1طتدمري، 

ــــــــــــــــــــ 1٤17 دار الفكر، :بريوت) ط .، ديف علم األصـــــول التحرير ،ياآلمدابن أمري احلاج  .3 -هـ
  .(م1996

، حتقيق فهيم حممد الدليل الشايف على املنهل الصايف ،ن تغري بردي: مجال الدين يوسفاب .٤
ية اإلسالمكلية الشريعة والدراسات   ،ياإلسالممركز البحث والرتاث  ،شلتوت، جامعة أم القرى

 د.ت(  ةاخلاجني للطباع مكتبة:القاهرة) د.طمكة املكرمة 
احملرر يف الفقه  ،خلضر بن حممد، احلراين، أبو الربكاتابن تيمية: عبد السالم بن عبد هللا بن ا  .5

 .(م198٤-هـ 1٤0٤مكتبة املعارف،  :الرايض) 2ط ،أمحد بن حنبلاإلمام  على مذهب
مالك بن اإلمام  التفريع يف فقه ،ابن اجَلاَلب املالكي: عبيد هللا بن احلسني بن احلسن أبو القاسم .6

دار الكتب العلمية،  :بريوت -)لبنان 1ط حســــــــن،: ســــــــيد كســــــــروي حتقيق -رمحه هللا-أنس 
 .م( 2007 -هـ  1٤28

العلل املتناهية يف األحاديث  ابن اجلوزي: مجـال الـدين أبو الفرج عبــد الرمحن بن علي بن حممــد .7
إدارة العلوم األثرية، فيصـــــــــــــــل آابد،  :ابكســــــــــــــتان) 2ط  ،إرشـــــــــــــــاد احلق األثري حتقيق ،الواهية
 .(م1981-هـ1٤01

الدكتور صــــــــــــــاحل عبد العظيم  حتقيق ،الكافية يف علم النحوالدين بن عثمان، ابن احلاجب مجال  .8
 .(م 2010 ،: مكتبة اآلدابلقاهرة)ا 1ط ،الشاعر

 ، حتقيق: شـــــعيب األرنؤوط، طصــــحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،ابن حبان: حممد بن حبان .9
  .(م 1993 - 1٤1٤: مؤسسة الرسالة بريوت،)، 1

دائرة املعارف  :اهلند) 1ط ،لثقاتا التميمي، مد بن حبان بن أمحدحمأبو حاِت ابن حبان:  .10
 .م( 1973=  ه 1393 ،العثمانية حبيدر آابد الدكن
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التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي  ،أمحد بن عليأبو الفضـــــل ابن حجر العســـــقالين:  .11
 . (م1989 - ه1٤19 ،: دار الكتب العلميةد.م) 1ط الكبري

 حتقيق الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية ،أمحد بن عليأبو الفضــــــــــــــل ين: عســــــــــــــقالابن حجر ال .12
  د.ت( ،: دار املعرفةبريوت)  ط.السيد عبد هللا هاشم اليماين املدين د

 ،حتقيق: دائرة املعرف النظامية، لسان امليزان ،أمحد بن عليأبو الفضـل ابن حجر العسـقالين:   .13
 .(م1986 - ه1٤06، بوعاتللمط: مؤسسة األعلمي بريوت) 3ط  ،اهلند

: حتقيقالثامنة، الدرر الكامنة يف أعيان املائة  ،أمحد بن عليأبو الفضل ابن حجر العسقالين:  .1٤
 ،ابدآ حيــدر-: جملس دائرة املعــارف العثمــانيــة )اهلنــد 2ط ضــــــــــــــــان،مراقبــة / حممــد عبــد املعيــد 

 .(م1972 -هـ1392
  .د.ت(: دار الفكر د.م) ط .د ،احمللى الظاهري ابن حزم: أبو حممد علي بن أمحد .15
: الشــيخ أمحد حتقيق، اإلحكام يف أصـول األحكام ،الظاهريابن حزم: أبو حممد علي بن أمحد  .16

 .د.ت(: دار اآلفاق اجلديدة، بريوت) ط .د ،حممد شاكر
الدكتور حممد مصــــــــــــطفى  حتقيق ،صـــــــــحيح  ابن خزمية ابن خزمية: أبو بكر حممد بن إســــــــــــحاق .17

 .(م2003-هـ  1٤2٤ ،ياإلسالمب املكت :)د.م 3األعظمي ط
 1ط ،الــدرويش حممــد هللا عبــد: حتقيق خلدون ابن مقدمة حممــد بن الرمحن عبــد: خلــدون ابن .18

 .م(200٤- ه1٤25: النشر سنة ،يعرب دار: )د.م
 د.ط ،املقتصدبداية اجملتهد وهناية القرطيب  : أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممداحلفيد ابن رشد .19

 .(م 200٤-هـ 1٤25 ،ديث: دار احلالقاهرة)
 البجاوي علي حممد: حتقيق ،األصــــحاب معرفة يف االســــتيعابهللا،  عبد : يوســــــفابن عبد الرب .20

 .(م 1992 -ه 1٤12 ،اجليل دار: )د.م 1ط
: حممد حتقيق ،الكايف يف فقه أهل املدينة ،: أبو عمر يوســـــــــــف بن عبد هللا القرطيبابن عبد الرب .21

 .(م1980هـ/1٤00 مكتبة الرايض احلديثة، :الرايض) 2ط ،ينحممد أحيد ولد ماديك املوريتا
حتقيق: حســــني علي اليدري  ،احملصـــولابن العريب: القاضــــي أبو بكر بن العريب املعافري املالكي  .22

 .(م 1999-هـ1٤20-دار البيارق  :األردن) 1ط
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ول  الف قه ،أبو الوفاء، علي بن حممد :ابن عقيل  .23 ح يف أصـــــــ  هللا بن َعبد  َعبد حتقيق د. ،الو اضـــــــ 
حسن الرتكي 

ُ
 .(م 1999-هـ  1٤20، مؤسسة الرسالة :بريوت )لبنان 1طامل

ن اخ: د. احلافظ عبد العليم حتقيق، الشــــــافعيةطبقات ، أبو بكر بن أمحد: ابن قاضــــــــى شــــــــهبة .2٤
 .(ه 1٤07 -: عامل الكتب بريوت)، 1ط

 عبد. د: حتقيقاملناظر،  وجنة الناظر روضـــةأمحد،  بن هللا عبدأبو حممد  ،املقدســـــي قدامة ابن .25
 .(ه 1399 ،سعود بن حممداإلمام  جامعةض: الراي) 1السعيد ط الرمحن عبد العزيز

: دار .مد) 1ط ،أمحداإلمام  الكايف يف فقه ،عبد هللا بن أمحد ابن قدامة املقدســــــــــــي: أبو حممد .26
  .(م 199٤ -هـ  1٤1٤ ،ةالكتب العلمي

 ،الشـــرح الكبري على منت املقنع ،بن أمحد املقدســــي عبد الرمحن بن حممدأبو الفرج ابن قدامة:  .27
 (د.ت. ،: دار الكتاب العريب)د.مد.ط 

دار الســــــــــعــادة ومنشــــــــــور واليــة العلم  مفتــاح ،بن أيب بكر بن أيوب اجلوزيــة حممــدابن قيم   .28
 .د.ت( .علميةدار الكتب ال :بريوت) ط.(، دواإلرادة

 ،الرتكي احملســـــــــــن عبد بن هللا عبد: حتقيق نهايةوال البدايةعمر  بن إمساعيل الفداء أبو: كثري  ابن .29
 .(م2003/  هـ1٤2٤ ،للطباعة هجر دار :د.م) 1ط

 ،املســــــــتدرك على الصــــــــحيحني ،النيســــــــــابوري بد هللا احلاكم حممد بن عبد هللاابن البيع: أبو ع .30
 .(م1990 - ه1٤11 ،: دار الكتب العلمية)بريوت، 1ط ،حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا

 دار: بريوت) ط.د ،الباقي عبد فؤاد حممد: حتقيق ماجه ابن ســــــــــننيزيد،  بن مدحم ماجه ابن .31
 .د.ت( ،الفكر

 .(د.ت العريب الرتاث إحياء دار: )د.م د. ط ،احمليط الربهاين مازهأمحد،  بن حممود: َماَزه ابن .32
 1ط ،املبدع يف شــــــرح املقنع أبو إســــــــحاق، ،ابن مفلح: إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد .33

 .(م 1997 -هـ  1٤18: دار الكتب العلمية،  بريوت لبنان)
: عبد حتقيق، حتفة احملتاج إىل أدلة املنهاجابن امللقن، ســــــــــــــراج الدين أبو حفص عمر بن علي،  .3٤

 .(ه 1٤06 -: دار حراء مكة املكرمة) 1هللا بن سعاف اللحياين، ط
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التوضــــــيح لشــــــرح اجلامع  ،األندلســــــــي عمر بن علي بن أمحد بن حممدأبو حفص  ،ابن امللقن .35
 .(م2008-هـ  1٤29 د.ن د.م،) 1ط ،الصحيح

حتقيق: أبو محاد األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف  ،ابن املنذر: أبو بكر حممد بن إبراهيم  .36
  .م(1985هـ،  1٤05 : دار طيبةلرايضا -السعودية ) 1ط ،صغري أمحد بن حممد حنيف

إحســان  حتقيقهذبُه: حممد بن مكرم، ، الفقهاء طبقات،علي إبراهيم بن اســحاق أبو :الشــريازي .37
 .(م1970دار الرائد العريب،  :بريوت - لبنان) 1ط ،عباس

توضـــيح املشـــتبه يف ضـــبط أمساء الرواة وأنســـاهبم وألقاهبم  ،حممد بن عبد هللا ابن انصــــر الدين .38
  .(م1993-مؤسسة الرسالة  :بريوت) 1ط ،حتقيق: حممد نعيم العرقسوسي، وكناهم

 الكتبر دا ،بريوت -لبنان ) د.ط ،األشــــــباه والنظائر ،إبراهيمابن جنيم: الشــــــــيخ زين العابدين  .39
 .(م1980-هـ1٤00العلمية، 

 )د.م: 2ط الرائق شـــرح كنز الدقائق البحر ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد املصــــري:ابن جنيم  .٤0
  .د.ت( ،ياإلسالمدار الكتاب 

مغين اللبيب عن  أبو حممد، مجال الدين، ،بن عبد هللا ابن هشـــــام عبد هللا بن يوســـــف بن أمحد .٤1
 .د.ت( ،ن.د ،م.د) ط.د ،د. مازن املبارك / حممد علي محد هللا حتقيق ،كتب األعاريب

 دار الفكر )د.م،د.ط،  فتح القدير ،اهلمام: كمال الدين حممد بن عبد الواحد الســـــيواســـــي ابن .٤2
 .د.ت(

 حتقيق، املصـــــــــنف ،بن انفع احلمريي اليماين الصـــــــــــــنعاينبن مهام: أبو بكر عبد الرزاق بن مهام ا .٤3
 .(ه1٤03 ،ياإلسالماملكتب  :بريوت - العلمي: اجمللس اهلند) 2األعظمي، طحبيب الرمحن 

ري: حممد بن علي الطيب املعتزيل .٤٤ خليل  حتقيق ،املعتمد يف أصـــــــول الفقه ،أبو احلســـــــــني الَبصـــــــــْ
  .(1٤03 ،: دار الكتب العلميةريوت)ب 1ط ،امليس

، د. الكتاب العريبدار  )بريوت:ط د. الســـنن،، ســــليمان بن األشــــعث: أبو داود الســــجســــتاين .٤5
 .(ت

 : حممــد فواد ســــــــــــــز ني د.طحتقيق ،جمــاز القرآن ،أبو عبيــدة معمر بن املثىن التيمى البصــــــــــــــري  .٤6
 (ه1381 ،: مكتبة اخلاجنى)القاهرة
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املطبعة  )د.م: 1ط راملختصــــــــــر يف أخبار البشــــــــــ - عماد الدين إمساعيل بن علي أبو الفداء .٤7
 .(تد. احلسينية املصرية

 ،املختاراالختيار لتعليل  الفضـــــل احلنفي: عبد هللا بن حممود بن مودود املوصـــــلي البلدحي، أبو .٤8
ـــــــــــ  1356 ، وغريها(بريوت -)وصورهتا دار الكتب العلمية  -مطبعة احلليب  :القاهرة)د.ط -هـ

  .(م 1937
 ،قائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويلعن ح أبو القاســـــــم حممود بن عمر، الكشـــــــاف .٤9

  .ت(، د.بريوت: دار إحياء الرتاث العريب) ط: عبد الرزاق املهدي. د.حتقيق
العدة يف أصـــــول الفقه،  ،حلســــــني بن حممد بن خلف ابن الفراءأبو يعلى: القاضــــــي، حممد بن ا .50

 ،يةاإلســـــالممد بن ســـــعود امللك حم جامعة )د.م: 2ط د أمحد بن علي بن ســـــري املباركي، حتقيق
 .(م1990-هـ  1٤10

حلية األولياء  أبو نعيم األصـــبهاين: أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إســـحاق بن موســـى بن مهران .51
 .م(197٤ -هـ 139٤جبوار حمافظة مصر،  -: السعادة د.م)د.ط  ،وطبقات األصفياء

شـــــــاكر،  حممد أمحد: حتقيق، حنبل بن أمحداإلمام  مســـــند، حممد بن أمحد هللا عبد أبو: أمحد  .52
 .(م 1995- هـ 1٤16 ،احلديث دار: )القاهرة 1ط

 ،حممد عوض مرعب حتقيق ،هتذيب اللغةحممد بن أمحد بن اهلروي، أبو منصــــــــــــــور األزهري:   .53
 .م( 2001-: دار إحياء الرتاث العريب بريوت) 1ط

خمتصر املنتهى  شرح العضد على ،عثمان بن عمر بن أيب بكر مجال الدينأبو عمرو اإلجيي:   .5٤
 - 1٤21 ،: دار الكتب العلمية)د.مد.ط  طارق حيىي -: فادي نصـــــــــــــيف حتقيق ،األصـــــــــول
2000). 

هناية الســـــول شـــــرح منهاج  ،بن احلســـــــن بن علي ا الشـــــــافعيّ  عبد الرحيم أبو حممد :اإلســـــــنوي .55
 .(م1999-هـ1٤20،دار الكتب العلمية: بريوت -)لبنان  1ط، الوصول

التمهيد يف ختريج الفروع على  ســـــن بن علي الشـــــافعّي،الرحيم بن احلعبد أبو حممد اإلســـــنوي:  .56
 ه(1٤00 ،: مؤسسة الرسالة)بريوت1،طد. حممد حسن هيتو حتقيق ،األصول

بيان املختصــر شــرح خمتصــر ، بن أمحد حممود بن عبد الرمحن أيب القاســمأبو الثناء  :األصــفهاين .57
 .د.ت(دار املدين،  ،،)السعودية بقا، د.طحممد مظهر  حتقيق، ابن احلاجب
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 ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار الســــــــــبيلحممد انصــــــــــــــر الدين أبو عبد الرمحن األلباين:  .58
 .م(1985-هـ  1٤05 ،ياإلسالماملكتب :بريوت) 2إشراف: زهري الشاويش ط

ســـــــلســـــــلة األحاديث الضـــــــعيفة  ،األشـــــــــقودرياأللباين: أبو عبد الرمحن حممد انصـــــــــر الدين،   .59
دار املعارف،  :الرايض -املمكلة العربية الســـــعودية ) 1ط ،ثرها الســــيا يف األمةواملوضــــوعة وأ

 .(م 1992 -هـ  1٤12

اإلحكام يف أصول ، أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن حممد بن سامل الثعليب اآلمدي: .60
 .(ه1٤0٤ ،: دار الكتاب العريببريوت) 1ط حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي األحكام

غاية املرام يف علم  ،: أبو احلسـن سـيد الدين علي بن أيب علي بن حممد بن سـامل الثعليباآلمدي .61
 ،يةاإلســـالم: اجمللس األعلى للشـــئون القاهرة)د.ط  اللطيف،: حســـن حممود عبد حتقيق ،الكالم
  .د.ت(

 1ط أيب احلسن الدارقطيناإلمام  املغين لشيوخ ،صالح الدليلأبو الطيب انيف بن : األهدل  .62
 .(م2007-هـ 1٤28 ،: دار الكيان للطباعةململكة العربية السعوديةا)

: حممد أبو الفضــــــل حتقيق ،األضــــداد ،حممد بن القاســــــم بن حممد بن بشــــــار بكر، األنباري أبو .63
 .(م 1987-هـ  1٤07 : املكتبة العصرية،لبنان بريوت) د.ط إبراهيم،

 .(الفكر د. ت دار :د.م) ط.د اهلداية شرح العنايةحممد  بن حممد: البابريت .6٤
متهيد األوائل يف  ،محد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القاســـــــــــم، املالكيأبو بكر  :قاليناالب  .65

 ،: مؤســــــــــــــســــــــــــــة الكتب الثقافية)لبنان 1ط ،: عماد الدين أمحد حيدرحتقيق ،تلخيص الدالئل
 .(م1987-هـ 1٤07

 الصــحيحاملســند  اجلامع ،اجلعفي بن إبراهيم بن املغرية يلحممد بن إمساعأبو عبد هللا البخاري:  .66
 - 1٤07، : دار ابن كثري، اليمامةبريوت) 3ط ،احتقيق: د. مصـــــــــطفى ديب البغ ،املختصـــــــر
 .(م1987

اجلامع املسند الصحيح اجلعفي،  بن إبراهيم بن املغرية حممد بن إمساعيل عبد هللاأبو  البخاري:  .67
 حتقيق، وأايمه = صحيح البخارياملختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه 
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مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم  - : دار طوق النجاةمد.) 1طالناصر، حممد زهري بن انصر 
 .(هـ1٤22 -حممد فؤاد عبد الباقي

: حتقيق املفرداألدب  ،اجلعفي حممــد بن إمســاعيــل بن إبراهيم بن املغريةأبو عبــد هللا  :البخــاري .68
 .(1989 - 1٤09ية، اإلسالم: دار البشائر تبريو ) 3ط ،حممد فؤاد عبد الباقي

: حتقيق الكبري التــاريخ اجلعفي،بن إبراهيم بن املغرية إمســاعيــل  بن حممــد البخــاري: أبو عبــد هللا .69
 د.ت( العثمانية، املعارف دائرة :الدكن - حيدر آابدد.ط ) مفهرس وآخرون غري الندوي هاشم

 1٤07 ،: الصدف ببلشرزكراتشي) 1ط ،واعد الفقهقالربكيت: حممد عميم اإلحسان اجملددي  .70
- 1986). 

 :)كراتشي ، د. طمعرفة األصولىل إكنز الوصول - ويدالبز أصول ، البزدوي: علي بن حممد .71
 .(د. ت ،مطبعة جاويد بريس

هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر  ،إمساعيل بن حممد أمني بن مري ســــــــــــــليم الباابين: البغدادي .72
 أعادت طبعه 1951ع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية إســــــتانبول طباملصـــــنفني، 
 .(.تد دار إحياء الرتاث العريب،: لبنان بريوت)ابألوفست: 

حممد بن محد بن إبراهيم  البســــــام: أبو عبد الرمحن عبد هللا بن عبد الرمحن بن صــــــاحل بن محد بن .73
يح  األحك ام  م ن ب لو غ امل   ،التميمي هـ  1٤23 ،مكَتبة األســـــدي،مّكة املكّرمة: ) 5ط ،ر امتوضــــ 

 .(م2003-
املكنون يف الذيل على كشـــف  إيضـــاح ،حممد أمني بن مري ســــليم الباابين إمساعيل بن البغدادي .7٤

 .د.ت(العريب، إحياء الرتاث  ، دار:لبنان- بريوت) ط.دالظنون 
عادل أمحد  حتقيق، ،الشــافعيم اإلما يف فقه التهذيب ،مســـعودأبو حممد احلســـني بن  البغوي:  .75

 .(م 1997-هـ  1٤18، : دار الكتب العلميةد.م) 1، طعبد املوجود، علي حممد معوض
كشــاف القناع عن   ،: منصـــور بن يونس بن صـــالح الدين بن حســـن بن إدريس احلنبلىالبهوتى .76

 .(ت.د ،: دار الكتب العلمية)د.م د،ط ،منت اإلقناع
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دقائق أويل النهى  ،ح الدين بن حســـن بن إدريس احلنبلىالبهوتى: منصـــور بن يونس بن صـــال .77
ـــــــــــــــــــــــ 1٤1٤عامل الكتب، : م.د) 1ط لشـــــــرح املنتهى املعروف بشـــــــرح منتهى اإلرادات -هـ

 .(م1993
، السنن الكربى، بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراسايناحلسني أمحد بن بكر  أبو: البيهقي .78

ــــــــــــــــــــــــــــ  1٤2٤ : دار الكتب العلمية،بناتل -بريوت ) ،3عطا طحممد عبد القادر  حتقيق -هـ
  .( م2003

َرْوِجردي اخلراســــاين،أبو بكر البيهقي:  .79 كتاب الزهد  أمحد بن احلســــني بن علي بن موســــى اخُلســــْ
 .(م1996 -: مؤسسة الكتب الثقافية )بريوت 3ط ،عامر أمحد حيدر :حتقيق، الكبري

وتعليق: حتقيق  ،سننال ضحاك،الحممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن عيسى  أبوالرتمذي:  .80
ــــ  دأمح ــــ  (2، 1حممد شاكر )جـ وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف  (3وحممد فؤاد عبد الباقي )جـ

هـ  1395 ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب:)مصر 2ط (5، ٤األزهر الشريف )جـــــــ 
  .(م 1975-

أصــول  يف التنقيح ملنت ضــيحالنتو  على التلويح شــرح ،عمر بن مســعود الدين ســعد: التفتازاين .81
 1996- هــــــــــ 1٤16 ،العلمية الكتب دار :بريوت-)لبنان  1عمريات، ط زكراي: حتقيقالفقه، 

 .(م
 دار )بريوت: ط.د، األنســـاب هتذيب يف اللباب، حممد الكرم أيب بن علي احلســـن أبو: اجلزري .82

 .(م1980- هـ1٤00صادر 
: حممــد صــــــــــــــــادق حتقيق ،كــام القرآنأح ،أمحــد بن علي احلنفيأبو بكر الرازي اجلصــــــــــــــــاص:  .83

: دار إحياء الرتاث بريوت) د.ط الشـــريف،عضـــو جلنة مراجعة املصـــاحف ابألزهر  -القمحاوي 
 .(ه1٤05 ،العريب

التوضـــــيح يف شـــــرح  ،اجلندي املالكي املصـــــــري: خليل بن إســـــــحاق بن موســـــــى، ضـــــــياء الدين .8٤
: مركز )د.م 1ط ،يــب: د. أمحــد بن عبــد الكرمي جنحتقيق ،املختصــــــــــر الفرعي البن احلـاجـب
 .(م2008-هـ 1٤29 ،جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث
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 أصــول يف الربهان ،بن يوســـف بن حممد إمام احلرمني هللا عبد بن امللك عبد أبو املعايل اجلويين: .85
 .(ه 1٤18 ،املنصورة -الوفاء  :مصر) ٤، طحتقيق: د. عبد العظيم حممود الديب، الفقه

الربهان يف أصــول  إمام احلرمني ،بد امللك بن عبد هللا بن يوســـف بن حممدعأبو املعايل  اجلويين: .86
 -: دار الكتب العلمية بريوت -لبنان ) 1عويضــــــــــــــة، ط : صــــــــــــــالح بن حممد بنحتقيق، الفقه

 .( م1997 -هـ  1٤18
 ، حتقيقالفقهكتاب التلخيص يف أصول  ،اجلويين: أبو املعايل عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف .87

ـــــــــــــــ1٤17 ،يةاإلسالمدار البشائر  )بريوت: د.ط ،جومل النبايل وبشري أمحد العمري عبد هللا  -هـ
 .(م1996

: د. حســـني أمحد صـــاحل حتقيق ،بغية الباحث عن زوائد مســند احلارث: بن أيب أســـامة احلارث .88
 .(م1992 - 1٤13 ،مركز خدمة السنة والسرية النبوية :املنورة )املدينة 1ط ،الباكري

يين .89 يينحمَُ ، احُلســــَ ب اه  و النَّظ ائ ر   وحتقيق الســــعود دراســــةأيب ، َمد  احُلســــَ ة  النَّاظ ر على اأْل شـــْ من  ع ْمد 
كِّ اَل يـَُزوُل  اْلَيِقنيُ »القاعدة الثالثة:  أ وتشـــتمل على/161أ إىل الورقة /111الورقة  حبث « اِبلشـــَ

 .(تد.م، د.ن، د.) د. ط، مقدم لنيل درجة املاجستري
غمز عيون البصائر  ،ن حممد مكي، أبو العباس، شهاب الدين احلسيين احلنفياحلموي: أمحد ب .90

 .(م1985-هـ 1٤05 ،لمية: دار الكتب الع)د.م 1ط ،يف شرح األشباه والنظائر
أم القرى مركز  ةجامع) ،1، طالفقهاملغين يف أصــــــــــول  ،الدين عمر بن حممد اخلبازي: جالل .91

 .(ه1٤03ية مكة املكرمة اإلسالمدراسات ي كلية الشريعة والاإلسالمالبحث والرتاث 
املطبعة  :)حلب 1ط ،معامل الســـنن ،اخلطايب: أبو ســــليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن البســــيت .92

 .(م 1932-هـ  1351،العلمية
األمساء املبهمة يف  ،بن مهـدي بن أمحـداخلطيـب البغـدادي: أبو بكر أمحـد بن علي بن اثبـت   .93

 1٤17 ،مكتبة اخلاجني :القاهرة مصر) 3ط ،عز الدين علي السيد: د. حتقيق ،األنباء احملكمة
 .(م1997-هـ 

: الدارمي، أبو حممد عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضـــــــــــــــل بن هَبرام بن عبد الصــــــــــــــمد التميمي  .9٤
: دار اململكة العربية الســـعودية) 1ط ،حتقيق: حســـني ســـليم أســـد الداراين ،الســنن ،الســـمرقندي

 (.م 2000 -هـ  1٤12)، املغين للنشر والتوزيع
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: خليل حميي الدين حتقيق ،تقومي األدلة يف أصــــــول الفقه، الّدبوســــــــّي: أبو زيد عبد هللا بن عمر .95
 .(م2001-هـ 1٤21، : دار الكتب العلميةد.م) 1 ط امليس

د: ط، حاشـــــية الدســـــوقي على الشـــــرح الكبري  ،الدســــــوقي: حممد بن أمحد بن عرفة ا املالكي .96
 .ت(.د ،: دار الفكرمد.)

 : جلنة علميةحتقيق، الوهاج يف شــــــــرح املنهاج موســــــــــى النجمكمال الدين، حممد بن :  الَدِمريي .97
 .(م200٤-هـ 1٤25 ،جدة: دار املنهاج) 1ط

ميزان االعتــدال يف نقــد ، بن عثمــان قــاميــاز هللا حممــد بن أمحــدعبــد و أب: مشس الــدين الــذهيب  .98
 .د.ت( د.ن، ،مد.) د.ط مصدر الكتاب: موقع يعسوب لالرجا

و و فيات  اإلســــــــالماتريخ  ،الذهيب: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز .99
 ي،اإلســـــــالمالغرب  دار .م:)د 1: الدكتور بشـــــــار عّواد معروف، طحتقيق املشـــــاهري و األعالم،

 .(م 2003
 رب يف خرب من غربالع ،الذهيب: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن َقامياز .100

أبو هاجر حممد الســـعيد  ،حققه وضـــبطه على خمطوطتني 318إىل ســـنة  1اجلزء األول من ســـنة 
  .(د.تدار الكتب العلمية  :بريوت) د.ط ،بن بسيوين زغلول

 مفاتيح الغيب ،خطيب الريالرازي: أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي  .101
 .(هـ 1٤20،دار إحياء الرتاث العريب: بريوت-بنان ل) 3ط ،التفسري الكبري= 
 حممد علي حتقيق الكبري ابلشرح املعروف الوجيز شرح العزيز، حممد بن الكرمي عبد: الرافعي .102

- هـــــــــــــــــــ 1٤17 العلمية، الكتب دارلبنان:  - )بريوت 1ط، املوجود عبد أمحد عادل- عوض
 .(م 1997

د.ط ، هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،د بن محزةمشس الدين حممد بن أمحأيب العباس الرملي:   .103
 .(م198٤-هـ1٤0٤ دار الفكر، :بريوت)
: عبد اجلليل حتقيق وإعرابه،معاين القرآن  أبو إســـحاق إبراهيم بن الســـري بن ســـهل،الزجاج:  .10٤

 .(م1988-هـ  1٤08 ،: عامل الكتب)بريوت 1عبده شليب ط
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دار  :ســــوري -دمشــــق ) 1، طيإلســـالماالوجيز يف أصـــول الفقه الزحيلي، حممد مصــــطفى،  .105
 .م( 2006 -هـ  1٤27، 00اخلري للطباعة 

ْرقاني: محمد عبد العظيم .106  ،: مطبعة عيســى البايب احلليب وشــركاه)د.م 3ط ، مناهل العرفان في علوم القرآن ،الزُّ
 ..ت(د

البحر احمليط يف أصــــــــــول  أبو عبــد هللا بــدر الــدين حممــد بن عبــد هللا بن هبــادر :يالزركشــــــــــــــ .107
 .م(199٤ -هـ 1٤1٤،دار الكتيب )د.م: 1ط،لفقها
: )د.م 15ط ،ألعالما ،بن حممد بن علي بن فارس، الدمشـــقيالزركلي: خري الدين بن حممود  .108

 .(م 2002أاير / مايو  ،دار العلم للماليني
، واألثرالفائق يف غريب احلديث  ،الزخمشري: أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، جار هللا  .109

  .د.ت( ،: دار املعرفة)لبنان 2ط ،حممد إبراهيم -علي حممد البجاوي بو الفضل أ: حتقيق
اين  .110  ،ختريج الفروع على األصــــــــــول مود بن أمحــد بن حممود بن خبتيــار،حمأبو املنــاقــب  :الَزجنــْ

 .(ه1398، بريوت: مؤسسة الرسالة) 2: د. حممد أديب صاحل، طحتقيق
تبيني احلقــائق شــــــــــرح كنز  ،فخر الــدين احلنفي الزيلعي: عثمــان بن علي بن حمجن البــارعي، .111

ّ  الدقائق وحاشـــــــية  ْليب  شـــــــــهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن إمساعيل بن  :الشـــــــّ 
ْليب    .(ه 1313 ،: املطبعة الكربى األمرييةبوالق - القاهرة) 1ط ،يونس الشِّ

 احلسنة املقاصد ،بن أيب بكربن حممد  حممد بن عبد الرمحن مشس الدينأبو اخلري الَسخاوي:  .112
 .(تد. ،العريب الكتاب دار: م)د. د.ط ،األلسنة على املشتهرة األحاديث من كثري  بيان يف
الضوء الالمع ألهل القرن  ،عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكرالسخاوي: أبو اخلري حممد بن  .113

 .د.ت( ،: منشورات دار مكتبة احلياةبريوت) د: ط ،التاسع
 علم إىل الوصـــــــــول منهاج على املنهاج شـــــــــرح يف اإلهباج، الكاف عبد نب الســــــــــــبكي علي .11٤

 .(ه 1٤0٤ ،العلمية الكتب دار: )بريوت 1ط، العلماء من مجاعة: للبيضاوي حتقيق األصول
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 ،خمتصـــــر ابن احلاجب رفع احلاجب عن ،الســــــبكي: اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين  .115
 ،: عـــامل الكتـــببريوت - )لبنـــان 1طوجود، امل: علي حممـــد معوض، عـــادل أمحـــد عبـــد حتقيق
 ـ(ه1٤19-م 1999

 1٤11 ،دار الكتب العلمية )د.م: 1، ط األشــباه والنظائرالســبكي: عبد الوهاب بن علي،  .116
 .(م1991-هـ 
دار  )بريوت: د.ط ،أصــــول الســــرخســــي ،مشس األئمة محدأىب بكر حممد بن : أالســـــرخســـــى .117

 .د.ت( ،املعرفة
: )د.م.ط، د ،شـــــرح الســـــري الكبري يب ســــــهل مشس األئمةالســــــرخســــــي: حممد بن أمحد بن أ .118

 .(م1971 ،الشركة الشرقية لإلعالانت
 ،: دار املعرفة)بريوت د.ط ،املبســوط ،بن أمحد بن أيب ســـهل مشس األئمةالســـرخســـي: حممد  .119

 .(م1993 -هـ 1٤1٤
: يقحتق، قواعد األحكام يف مصاحل األانمسلطان العلماء: أبو حممد عز الدين عبد العزيز،  .120

بريوت: دار املعارف مصدر الكتاب: موقع  -لبنان د.ط ) ،حممود بن التالميد الشنقيطي
 .د.ت( http: //www. raqamiya. Orgمكتبة املدينة الرقمية 

ْغَناقي: احلســــــني بن علي .121 : فخر الدين ســــــيد حممد قانت حتقيق، الكايف شـــــرح البزودي، الســــــِّ
 .(م 2001-هـ  1٤22، نشر والتوزيع: مكتبة الرشد لل)د.م 1دكتوراه( ط)رسالة 

 د.ن، :)د.م د.ط ،أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه  جهل هعياض بن انمي أ. د. : الســلمي .122
 .(م2005 - ه1٤26

مفتاح  يوســــــــــــــف بن أيب بكر بن حممـد بن علي اخلوارزمي احلنفيأبو يعقوب الســــــــــــــكـاكي:   .123
لبنان: دار الكتب  -وت بري ) 2ضــــــــــــــبطه وكتب هوامشـــــــــــــــه وعلق عليه: نعيم زرزور ط ،العلوم
 .(م 1987-هـ  1٤07 العلمية،

 للنشـــــــر دجلة دار: )د.مط ، د.الفقه أصـــــول يف امليزاناحلميد،  عبد بن حممد: الســـــــمرقندي .12٤
 .(والتوزيع د. ت
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املطالب يف شـــرح  أســـىن ،أبو حيىي زكراي بن حممد بن زكراي األنصــــاري، زين الدين :الســــنيكي  .125
  .د.ت( ،ياإلسالمكتاب دار ال :.مد)ط، .د ،روض الطالب

: حتقيق القرآن علوم يف اإلتقان، الكمال بن الرمحن عبدبكر، جالل الدين  وأب: الســــــــــــــيوطي .126
 .م( 197٤ -هـ139٤ ،: اهليئة املصرية العامة للكتاب)د.م د.ط ،حممد أبو الفضل إبراهيم

وت بشرح فواتح الرمح ،العلي حممد بن نظام الدين حممد األنصاري اللكنوي السهالوي: عبد .127
هـ  1٤23 ،ةدار الكتب العلمي )د.م: 1ط ،حتقيق: عبد هللا حممود حممد عمر ،مســــلم الثبوت

 .(م 2002 -
، : دار الكتاب العريب)بريوت، د. ط أصـــــول الشـــــاشـــــي أمحد بن حممد أبو عليالشــــــاشــــــي:  .128

 .(ه1٤02
دار ريوت:)ب ، د. طاألم ،بن العباس القرشــــــــي املكي حممد بن إدريسأبو عبد هللا  :الشــــــــافعي .129

  .(ه1393املعرف، 
أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شـــــــــافع بن عبد املطلب بن  الشـــــــــافعي: .130

 1٤00دار الكتب العلمية،  :بريوت - )لبنان د.ط ،املسند ،عبد مناف املطليب القرشي املكي
ـــــــــ لنسخة املطبوعة صححت هذه النسخة: على النسخة املطبوعة يف مطبعة بوالق األمريية وا (هـ

  .يف بالد اهلند
احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ مغين  ،الشــربيين: مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشــافعي .131

 .(م199٤ -هـ 1٤15 العلمية،: دار الكتب )د.م 1ط ،املنهاج
، مراقي الفالح شرح منت نور اإليضاح ،الشرنباليل: حسن بن عمار بن علي املصري احلنفي .132

 .(م 2005 -هـ  1٤25: املكتبة العصرية، )د.م 1ط ،به وراجعه: نعيم زرزوراعتىن 
 :)بريوت، د. ط حواشــــي الشــــرواين على حتفة احملتاج بشــــرح املنهاجالشـــــرواين عبد احلميد،  .133

 .(تد. ،دار الفكر
: الشـــيخ حتقيق ،األصــولحتقيق احلق من علم  إرشــاد الفحول إىلالشـــوكاين: حممد بن علي،  .13٤

 .(م1999 -هـ 1٤19العريب : دار الكتاب )د.م1ط،بطنا كفر-ية، دمشق أمحد عزو عنا
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اجلرار املتدفق على حدائق  الســــــــــيل ،بن علي بن حممد بن عبد هللا اليمين الشـــــــــــــوكاين حممد .135
 .(تد. ،دار ابن حزم :د.م) 1، طاألزهار

مد د. حم حتقيق الفقه،التبصرة يف أصول  ،الشريازي: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف .136
 .(ه1٤03، دمشق: دار الفكر) 1ط ،حسن هيتو

حتقيق: عصــــــــــــام الدين  ،نيل األوطار ،الشــــــــــــوكاين: حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا اليمين .137
 .م(1993 -هـ 1٤13)مصر: دار احلديث،  1ط الصبابطي،

: دار )د.م 2ط،اللمع يف أصــــول الفقه ،الشـــــريازي: أبو اســـــحاق إبراهيم بن علي بن يوســـــف .138
 .(هـ 1٤2٤ -م  2003، لعلميةالكتب ا

 الشــــــــافعياإلمام  املهذب يف فقة ،الشـــــــــــريازي: أبو اســـــــــــحاق إبراهيم بن علي بن يوســـــــــــف  .139
 .د.ت( ،لعلميةا دار الكتب :مد.)د.ط

 طد. ،يف اللغة احمليط ن العباس، الطالقاين،إمساعيل بن عباد بأبو القاسم الصاحب بن عباد:  .1٤0
 .(ت.د ن،.د)د.م، 

اَليب .1٤1 قوط ع و امل -الدولة الع ثمانية  ،مد حممدَعلي حم الصـــــــــــَ  1ط النه وض وأســــــــباب الســــــــ 
 .(م  2001 -هـ  1٤21 ،يةاإلسالمدار التوزيع والنشر  :مصر)
املنتخب من كتاب الســــــــياق لتاريخ ، الصـــــــــــريفيين تقي الدين أبو إســـــــــــحاق إبراهيم بن حممد .1٤2

 .(هـ1٤1٤ ،الفكر للطباعة دار :بريوت) طد.، حتقيق خالد حيدر نيسابور
األوسط،  املعجم ،أيوب بن مطري اللخمي الشــاميبن  أمحد بن ســليمان القاســم أبو: الطرباين .1٤3

 .(ه1٤15 ،احلرمني دار لقاهرة:)ا طد.هللا  عوض بن طارق: حتقيق
 املعجم الكبري ،ســـــــليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشـــــــامي بو القاســـــــمأ الطرباين: .1٤٤

 .(د.ت -: مكتبة ابن تيمية )القاهرة 2ط ،لسلفي: محدي بن عبد اجمليد احتقيق
 على األحاديث من اشتهر عما اإللباس ومزيل اخلفاء كشف، حممد بن العجلوين: إمساعيل .1٤5

 .(تد. ،: دار إحياء الرتاث العريب)د.م ط، د.الناس ألسنة
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عن  يناملغ ،العراقي: أبو الفضــل زين الدين عبد الرحيم بن احلســني بن عبد الرمحن بن أيب بكر .1٤6
دار  :بريوت - )لبنان 1ط ،محل األســــــفار يف األســــــفار، يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار

 .(م 2005 -هـ 1٤26 ،ابن حزم
حاشـــية العطار على شـــرح اجلالل احمللي على  ،الشــــافعيلعطار: حســــن بن حممد بن حممود ا .1٤7

 .د.ت( ،: دار الكتب العلمية)د.م د.ط ،مجع اجلوامع
 ةعمد ،بدر الدين ياحلنف الغيتايببن أمحد بن حســـــــــــــني د حممود بن أمحد بن العيىن: أبو حمم  .1٤8

 .د.ت( ،بريوت: دار إحياء الرتاث العريب) د.ط الفاري
 ،بدر الدين ياحلنف الغيتايبالعيىن: أبو حممد حممود بن أمحد بن موســــــى بن أمحد بن حســــــني   .1٤9

 ،: أبو متيم ايســر بن إبراهيمحتقيق ،خنب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلاثر
 .(م 2008 -هـ  1٤29 ،يةاإلسالم: وزارة األوقاف والشؤون )قطر 1ط
 ،بدر الدين ياحلنف الغيتايبالعيىن: أبو حممد حممود بن أمحد بن موســــــــى بن أمحد بن حســــــــني  .150

 .(م2000 -هـ  1٤20،: دار الكتب العلميةبريوت لبنا) 1، طالبناية شرح اهلداية
 عبد حممد: حتقيق األصـــول علم يف املســـتصـــفى ،لطوســــياحممد  بن حممدأيب حامد : الغزايل .151

 .(ه1٤13 ،العلمية الكتب دار: )بريوت 1ط الشايف، عبد السالم
حممد حســــــــن هيتو  د.:حتقيق، املنخول ،لطوســــــــي أيب حامد حممد بن حممد بن حممدالغزايل:  .152

 (م 1998 -هـ 1٤19 ،ار الفكرد :دمشق سورية ،دار الفكر املعاصر :بريت -لبنان ) 3ط
الشـــبه واملخيل ومســـالك  شـــفاء الغليل يف بيان ،الطوســــي الغزايل: أبو حامد حممد بن حممد .153

، بغداد: مطبعة اإلرشــاد) 1ســي. أصــل الكتاب: رســالة دكتوراة ط: د. محد الكبيحتقيق التعليل
 .(م 1971 -هـ  1390

: حممد حسني حتقيق ئع يف أصول الشرائعفصول البدا ،محزةحممد بن ، الَفَنري( الفناري )أو .15٤
 .(ه 1٤27 -م  2006 : دار الكتب العلمية،بريوت - لبنان) 1إمساعيل طحممد حسن 

حتقيق: مكتب حتقيق ، القاموس احمليط ،د الدين أبو طاهر حممد بن يعقوبجم الفريوزآابدى: .155
وســــي الرتاث يف مؤســــســــة الرســــالة : مؤســــســــة بريوت - لبنان) 8ط إبشــــراف: حممد نعيم العرقســــُ

 .(م 2005 -هـ  1٤26 الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،
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املصــــــــباح املنري يف غريب الشــــــــرح  بن حممد بن علي مث احلموي، أمحدأبو العباس الفيومي:  .156
  .د.ت( ،املكتبة العلمية :بريوت)د.ط  الكبري

شــــــــــرح تنقيح  ،القرايف: أبو العباس شــــــــــــــهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي .157
 -هــ  1393، شركة الطباعة الفنية املتحدة :د.م) 1، ط: طه عبد الرؤوف سعدحتقيق الفصول
 .(م 1973

: حتقيق احلنفية طبقات يف املضية اجلواهرأبو حممد،  بن نصر هللا حممد بن القادر عبد القرشي .158
 - 1٤13 ،هجر دارن: )د.م ط.د ،مفهرس غري: الفهرسة حالة ،احللو حممد الفتاح عبد

 .(م1993
: حتقيق، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألســــــانيدالقرطيب: أبو عمر يوســــــــف بن عبد هللا،  .159

 .د.ت( ،ةالقرطب: مؤسسة )د.م د.ط الكبري البكرى وحممد عبد العلويمصطفى بن أمحد 
أبو عبـــــد هللا حممـــــد بن أمحـــــد بن أيب بكر بن فرح األنصـــــــــــــــــــاري اخلزرجي مشس  القرطيب: .160

 أطفيش،وإبراهيم  ،حتقيق: أمحــد الربدوين ،اجلامع ألحكام القرآن = تفســــــــــري القرطيب،الــدين
 .(د.ت ،: دار الكتب املصريةالقاهر) د.ط

 حتقيق: األفكار شـــرح خمتصـــر املنار خالصـــة ،قاســــمأبو الفداء زين الدين املنتقى  ُقْطُلْوبـََغا:  .161
 .( م 2003 -هـ  1٤2٤ : دار ابن حزم)د.م 1الزاهدي، طحافظ ثناء هللا 

أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ  ،القونوي: قاســـــــم بن عبد هللا بن أمري علي الرومي احلنفي .162
- م200٤ ،ية: دار الكتب العلمد.م)د.ط  ،: حيىي حســــــــــــــن مرادحتقيق املتداولة بني الفقهاء

 .(ه1٤2٤
 ،لبخاريالِقَنوجي: أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف هللا احلسيين ا .163

: وزارة األوقاف والشؤون قطر) 1ط ،التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول
 .(م 2007 -هـ  1٤28 ية،اإلسالم

ــــات معجم يف  ،أبو البقــــــاء احلنفي ،الكفوي: أيوب بن موســــــــــــــى احلســــــــــــــيين القرميي .16٤ الكلي
مؤسسة  :ريوتب) املصري د.ط حممد -: عدانن درويش حتقيق ،املصطلحات والفروق اللغوية

  .د.ت( ،الرسالة
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 حممد حتقيق األخبار مبعاين املشهور الفوائد إسحاق حبر أيب بن حممد بكر الكالابذي أبو .165
 ،العلمية الكتب دار :بريوت -لبنان ) طاملزيدي، د. فريد أمحد - إمساعيل حسن حممد حسن
  .(م 1999 - هـ1٤20

: حتقيق ،أمحداإلمام  مذهب على اهلدايةحمفوظ بن أمحد بن احلسن، أبو اخلطاب  :الكلوذاين .166
هـ  1٤25 ،والتوزيعللنشر  : مؤسسة غراس)د.م 1ط ايسني الفحل ماهر -عبد اللطيف مهيم 

 (م200٤ /
: حتقيق التمهيد يف أصول الفقه ،حمفوظ بن أمحد بن احلسن احلنبلي أَبُو اخلطاب: :الَكْلَوَذاين .167

جامعة ) 1ط  (٤ - 3علي بن إبراهيم )اجلزء  ( وحممد بن2 - 1مفيد حممد أبو عمشة )اجلزء 
 .(م 1985 -هـ  1٤06( 37) -ي اإلسالممركز البحث العلمي وإحياء الرتاث  :أم القرى

  : املوسوعة الفقهية الكويتيةية اإلسالمالكويت: وزارة األوقاف والشئون  .168

 .د.ت( ،دارالسالسل :الكويت) 2: ط23- 1األجزاء 
 .د.ت( ،مطابع دار الصفوة :مصر) 1: ط38- 2٤ األجزاء
 .د.ت( ،طبع الوزارة )د.م: 1: ط٤5- 39األجزاء 

 عبد فؤاد حممد: حتقيق. الليثي حيىي رواية- مالك موطأ ،األصبحي عبد هللا أبو أنس بن مالك .169
 .(ت.د ،العريب الرتاث إحياء دار: د.م) ط.د الباقي

حلاوي الكبري يف ا البغدادي، أبو احلســن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصــري املاوردي: .170
-: الشـــــيخ علي حممد معوض حتقيق ،الشــــافعي وهو شــــرح خمتصــــر املزيناإلمام  فقه مذهب

ـــــ 1٤19، : دار الكتب العلميةبريوت )لبنان 1، طعادل أمحد عبد املوجود الشيخ  1999 -هـ
 .(م
ع يف الفقه إلقنا ا املاوردي: أبو احلســـــن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصـــــري البغدادي، .171

 .(د.ت. د.ن،)د.م، د.ط  ،الشافعي
 .د.ت(: مكتبة النوري،دمشق) 3ط الشامخطط ، حممد بن عبد الرزاق: حمَمد، ُكْرد َعلي .172
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تصــــــــــدر عن منظمة املؤمتر ة ي جبداإلســــــــــالمالتابع ملنظمة املؤمتر  ياإلســـــــالمجملة جممع الفقه  .173
 .ي جبدةاإلسالم

حتقيق د. عبد  ،تحبري شرح التحرير يف أصول الفقهلا، أيب احلسن علي بن سليمان: املرداوي .17٤
مكتبة الرشـــــــد  :الرايض -الســـــــعودية ) 1، طالرمحن اجلربين، د. عوض القرين، د. أمحد الســـــــراح

 .(م2000 -هـ 1٤21
إلنصاف يف ا ،العالء الدين أبو احلسـن علي بن سـليمان الدمشـقي الصـاحلي احلنبلي ،املرداوي .175

 .(د.ت دار إحياء الرتاث العريب :د.م) 2 ط معرفة الراجح من اخلالف
يف شــرح  ةاهلداي ،أبو احلســـن برهان الدين علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين ،املرغيناين .176

  .د.ت( ،الرتاث العريبحياء إ: دار بريوت -لبنان ) ط.د : طالل يوسفحتقيق ،بداية املبتدي
د الصــحيح املختصــر بنقل العدل املســنمســـلم بن احلجاج أبو احلســـن القشـــريي النيســـابوري  .177

بريوت ) د.ط احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي عن العدل إىل رســـــول هللا صـــــلى هللا عليه وســـــلم
 .(د.ت ،دار إحياء الرتاث العريب

ـــــ حممد النجار، إبراهيم: مصطفى .178 ـــــ حامد عبد القادر ـ حتقيق /  ،املعجم الوسيط ،محد الزايت ـ
 .(تد. ،الدعوة : دارد.م)د.ط  جممع اللغة العربية

حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، مشس الدين الراميىن مث الصــــــــــاحلي أبو عبد هللا  املقدســــــــــي: .179
 حتقيق ،لعالء الدين علي بن ســــــليمان املرداوي ،كتاب الفروع ومعه تصــــحيح الفروع ،احلنبلي

 .(مـ 2003 -هـ  1٤2٤ ،الرسالة: مؤسسة ن) ، د.م،1ط عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي
 شـــرح اجلامع الصـــغري من أحاديث البشـــري النذير فيض القدير، عبد الرؤوف حممد ،املناوي .180

-ه  1٤15 ،: دار الكتب العلميةبريوت - لبنان) 1، طضــــبطه وصــــححه امحد عبد الســــالم
  (.م 199٤

احلدادي مث  -عبد الرؤوف بن اتج العارفني بن علي بن زين العابدين زين الدين حممد  املناوي: .181
 ،عبد اخلالق ثروت 38: عامل الكتب القاهرة) 1طالتوقيف على مهمات التعاريف،  ،هرياالقا

 .(م1990 - هـ1٤10
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املوســـــــوعة امليســـــــرة يف األداين واملذاهب واألحزاب  ،ياإلســــــــــالمالندوة العاملية للشــــــــــباب  .182
 ت(د. : دار الندوة العاملية)د.م : إشـــــراف وختطيط ومراجعة: د. مانع بن محاد اجلهيناملعاصــــرة

 .http: //www. alkashf. net/mthah شفاالكموقع 
 .(هـ1311 ،املثىن العامرة، مكتبة املطبعة: )بغدادط . د.الطلبة طلبة، حممد بن النسفي: عمر .183
 ،األوســط يف الســنن واإلمجاع واالختالف ،النيســابوري: أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر  .18٤

هـ،  1٤05، : دار طيبةالرايض -السعودية ) 1ط حتقيق: أبو محاد صغري أمحد بن حممد حنيف
 .(م 1985

 ،الســنن املســندةاملنتقى من  ،النيســـابوري: أبو حممد عبد هللا بن علي بن اجلارود اجملاور مبكة .185
 .(1988 - 1٤08 ،مؤسسة الكتاب الثقافية :بريوت) 1البارودي طعبد هللا عمر  حتقيق

 دار: )بريوت 3طاحلجاج،  بن مسلم صحيح حشر  املنهاجشرف  بن حيىي زكراي أبو: النووي .186
 .(ه 1392العريب،  الرتاث إحياء

هتــذيــب األمســاء العالمـــة الفقيـــه احلـــافظ أيب زكراي حميي الـــدين بن شــــــــــــــرف، اإلمـــام  النووي: .187
، عنيت بنشـــره وتصـــحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصـــوله: شـــركة العلماء مبســـاعدة إدارة واللغات

 ..(دت ار الكتب العلمية،د :بريوت - بنان)ل د.ط الطباعة املنريية،
: تفســــــــــري حــدائق الروح والرحيــان يف روايب علوم القرآنحممــد األمني بن عبــد هللا، : اهلرري .188

دار : بريوت -لبنان ) 1، طإشـــــــــراف ومراجعة: الدكتور هاشـــــــــم حممد علي بن حســـــــــني مهدي
 .(ه1٤21 طوق النجاة،

روجعت وصححت:  احملتاج يف شرح املنهاج حتفةاهليتمي: أمحد بن حممد بن علي بن حجر،  .189
الكربى مبصــــر لصــــاحبها  : املكتبة التجاريةمصــــر)د.ط  على عدة نســــخ مبعرفة جلنة من العلماء،

 .(م  1983 -هـ  1357 ،مصطفى حممد
الفكر،  : داربريوت) ط، د.جممع الزوائد ومنبع الفوائد، اهليثمي: نور الدين علي بن أيب بكر .190

 .(ه 1٤12 -
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