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، كما -تعاىل–أصحاب الفضل العظيم عليَّ بعد هللا  أهدي هذا العمل لوالديَّ الغاليني أواًل فهما
أهديه لزوجيت وأوالدي األعزّاء الذين اجتهدوا يف توفري بيئة دراسيَّة يل ألمتَّ هذا العمل، وأهديه كذلك 
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 ة عموًما.  ديه لكل من شجعين على متابعة املسرية العلميعلى يديه، وال أنسى أن أه
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 امللخص  

احلمد هلل وكفى، وصلى هللا على عباده الذين اصطفى، وبعد : فقد قام الباحث بتحقيق قسم من 
يف أصول الفقه احلنفي،  -رمحه هللا تعاىل-خمطوط جواهر األفكار على خمتصر املنار لإلمام البلبيسي 

، وهذا ملخطوط وإظهاره كما أراده مؤلفه أو أقرب ما يكون إىل ذلكعين من خالل هذا العمل اب
على كتاب املنار يف أصول الفقه  ه(808املتوىف ) املخطوط هو شرح ملختصر ابن حبيب احلليب

ية، ، الذي يعترب عمدة يف أصول املذهب عند احلنفه(710املتوىف ) -تعاىل رمحه هللا-لإلمام النسفي 
البلبيسيَّ يف شرح خمتصر ابن حبيب، ولكن فيما يراه وكان قد سبق اإلماُم القاسم بن قطلوبغا 

البلبيسّي مل يكن الشرح وافيًا إىل احلد الواضح الكايف، فعمد إىل شرحه وأوضح ما كان غامضاً، 
هبى حلة. ا فيه إشكال، ليقدمه للدارسني وطلبة العلم أبوصوب ما رآه حمتاجّا للتصويب، وحل م

ولقد سار الباحث يف إجناز هذا العمل وفق املنهج الوصفي يف مقارنة النصوص بني نسخ املخطوط 
أنه الصواب الذي أراده املؤلف. كما سار  إظهار االختالف بينها إن وجد وبيان ما يعتقدو الثالث، 

دف من هذا العمل على املخطوط بغية إمتام الفائدة والوصول إىل اهل املنهج التحليلي يف دراسةوفق 
الرجوع إىل العديد من املراجع واملصادر لنسب اآلايت إىل سورها، وختريج  الوجه األكمل؛ حيث متَّ 

األحاديث النبوية، وإرجاع أقوال وآراء العلماء إىل الكتب املعتمدة يف املذهب. سائاًل هللا تعاىل 
      السداد يف إمتام هذا العمل.  التوفيق و 
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Abstract  
Praise be to Allah beginning and end, Allah has prayed for His slaves who have been chosen, 

and then:   The researcher has achieved a section of the manuscript of the [Jawaher Al-Afkar] 

on the summary of [Al-Manar for Imam al-Bilbisi]- may Allah have mercy upon him-  in the 

fundamentals and Foundation  of jurisprudence of  Al-Hanafi school. This manuscript is the 

representation of an abbreviation of [Ibn Habib al-Halabi] in the book of [Al-Manar] in the 

foundation of Islamic Jurisprudence of [Imam al-Nasafi]- may Allah have mercy upon him-

who is considered the mayor of the origins of the doctrine at the Hanafi, and had previously 

[Imam Al-Qasim bin Qutlubugha[ Balbisi who has explained the son of [Habib] book. Yet, 

what [Balbisi] sees in his opinion is that it isn’t the correct representation of the model 

required. Where he saw right to reveal what appeared to be hidden, and solve the incorrect 

representations by the correct ones and solve what appears to be problematic. In order to 

provide his students, and the students of science in the finest representation.  The researcher 

proceeded in order to accomplish this work according to an evocative approach in comparing 

the texts between the three copies of the manuscript. In order to show the difference between 

them if anywhere found, and indicate what is believed to be the correct representation that the 

author intended to portray. He also continues to follow an analytical approach and method in 

the study of the manuscript, in order to successfully acquire the benefits and reach the set goal 

of his work to the fullest and greatest ability.  Where the reference to many references 

appeared in the Quran, and sources of the verses present in the Quran as well. Yet, this has 

been checked by the graduation of the Prophet's Hadiths, and return the views and opinions of 

scientists to the books, adopted in the doctrine further, asking God for his grateful guidance 

whilst completing this work.  
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 بسمِهللاِالرمحنِالرحيم

ناًء محًدا كثريًا مبارًكا فيه، كما ينبغي جلالل وجهه، وعظيم سلطانه، سبحانه ال حنصي ث هلل احلمد
  عليه، هو كما أثىن على نفسه.

 .قدير شيءٍ  كل  على وهو احلمد، وله امللك له له، شريك ال وحده هللا، إاّل  إله ال أن وأشهد

 أصفيائه، دوسيّ  أنبيائه، خامت وحبيبه، خلقه من وصفيُّه ورسوله، هللا عبد حممًدا أنّ  وأشهد
 على سار ومن وأصحابه، آله املشهود، صلى هللا عليه وعلى اليوم يف احملمود، ابملقام املخصوص

 الدِّين. يوم إىل سانإبح واتَّبعهم هبديه، واقتدى ته،بسنّ  ومتسَّك هنجه،

لة لنيل درجة املاجستري يف أصول الفقه، موضوعها حتقيق خمطوط وبعد: فإن هذه رسالة مكمّ 
اخلري البلبيسي رمحه ، منصور بن أيب فه اإلمام األصويلّ جواهر األفكار على خمتصر كتاب املنار، مؤلّ 

 .هللا تعاىل
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ِاملقدمة:

 األسس يضع العلم هذا ألنّ  ومثراته، فوائده معرفة خالل من ول الفقهعلم أص دراسة ةيّ ــأمهّ  تربز
 اليت ةاخلطّ  للفقيه ة، ويرسماألدلّ  من ةرعيّ الشّ  األحكام استنباط على الفقيه هبا يستعني اليت والقواعد

 ىعل العلم هذا فوائد دراسة تقتصر وال ة،رعيّ الشّ  األحكام ملعرفة لالتوصّ  حماولة عند باعهااتّ  ميكن
 العلم فهذا كان،  أايا  العلم لطالب العلميّ  فكريالتّ  يف رتؤثّ  أخرى فوائد له اأيضً  اوإنّ  العامل أو الفقيه
 وجود اإلسالم علوم زميّ  اوممّ  ،اإلسالميّ  الفكر يف أثره له كان  ولذلك فكري،للتّ  ةً منهجيّ  ةً خطّ  يرسم
ة يف ديننا رعيّ يل ، من أجلِّّ العلوم الشّ علم أصول الفقه علم جل إنّ ريعة، الشّ  علوم من العلم هذا

تها ة من أدلّ ة العمليّ رعيّ ة اليت يتوصل هبا إىل استنباط األحكام الشّ احلنيف ، فهو العلم ابلقواعد الكليّ 
منذ صدر  ، فالعمل به مستمرٌّ  (2)ذي يقضي وال يقضى عليه، كيف ال ! وهو الّ  (1)ةفصيليّ التّ 

هو  -مى هللا عليه وسلّ صلّ -فرسول هللا  ،ما إىل ما شاء هللا وسيستمرّ  ل إىل يومنا هذا،اإلسالم األوّ 
، وعّللَّ  بكتاب هللا على األحكام، وقاس لَِّيُسنّ  قدوتنا ، وحنن نسري على هديه ودلِّه، فقد استدلّ 

، وتبعه يف ذلك -مى هللا عليه وسلّ صلّ -ل األوّ  ريعة واملصلحة، فكان األصويلّ ، وأخذ ابلذّ ليسنّ 
 . -رمحهم هللا مجيعاً - ابعون، مثَّ اتبعوهم، مثَّ التّ -رضي هللا عنهم-حابة الكرام الصّ 
 
 
 
 
 
 

                                                           

شرحِ. ابن النجار، 8ص  ،1ج، 1ط ،الصتلويحِعلىِالصتوضيحالتفتازاين،  .14ص ،1ج، 1ط ،فواتحِالرمحوتاللكنوي،   (1)
 .44ص  ،1، ج2ط ،الكوكبِاملنري

   .14، ص1، ج1، طالبحرِاحمليطالزركشي، ِ( 2 (
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 :)1(فوائدِعلمِأصولِالفقهِ
 :احلصر ال املثال سبيل على منها يذكر كثرية  الفقه أصول علم فوائد إنّ 

 يتجاوزها ال حىّت  عشريالتّ  ةأدلّ  صان الفقه أصول علم ألنّ  ، ةاإلسالميّ  ريعةالشّ  على احملافظة ـــ1
 حىّت  شريعللتّ  ةَ والفرعيّ  ةَ األصليّ  املصادرَ  حوضّ  كما  وُمستنداهتا، ُحَجَجها لألحكام حفظ كما  اس،النّ 

 . بقواعدِّها ريعةُ الشّ  حتتفظَ 

 مل اليت األحاديث أنّ  ائفة ببيانالزّ  من حيحةالصّ  ةاألدلّ  ببيان وذلك االستدالل، أصول ضبط ـــ2
 .فيها حجة ال ؛ليلالدّ  عن العارية جالالرّ  أقوال أو دوهنا اوم عيفةكالضّ   تثبت

 .األحكام من يناسبها ما اجلديدة احلوادث وإعطاء االجتهاد، ةعمليّ  تيسري ـــ3

 تفسري يضبط الفقه أصول فعلم اهلوى، أو أيالرّ  حسب ةنّ والسّ  الكتاب نصوص تفسري منع ـــ4
 .متجاوز كلّ   على تردّ  عليها متفق ةجامع ةكليّ   وقواعد بضوابط وحيكمه صوص،النّ 

 متّ  وبه ة،نّ والسّ  للقرآن املغلوط الفهم عن ينشأ ذيالّ  ، واالختالف فرقالتّ  من وعصمة جناة فيه ـــ5
 والغمز اخلالف من بينها كان  أن بعد قدمياً، أيالرّ  أهل ومدرسة واألثر، احلديث مدرسيت بني اجلمع

 .مزواللّ 

 .ذلك يف اعننيالطّ  شبهات على دوالرّ  عارض،التّ  ظاهرها يتالّ  ةألدلّ ا بني اجلمع طرق بيان ـــ6

 ة،رعيّ الشّ  لألوامر املسلمني ابمتثال وذلك نفيذ،والتّ  طبيقالتّ  زحيّ  إىل ةنّ والسّ  الكتاب أحكام إخراج ـــ7
 .هبا جاءت يتالّ  صوصالنّ  خالل من األحكام تلك عن طريق فهم عنه، هنِّيَ  اعمّ  والبعد

يِّّةِّ، املَلَكةِّ  ساباكت ـــ8  الكامل واإلدراك حيح،الصّ  الفهم من الفقيه أو البالطّ  نمتكّ  اليت الفِّْقهِّ
 عليها والقياس منها، لالستفادة واالجتهاد االستنباط طرق على العواالطّ  ة،الفقهيّ  لألحكام املوالشّ 
 .ذلك إىل احتيج ما إذا

 .ذلك يف هلم األعذار والتماس العلماء، بني اخلالف وقوع إىل أدَّت يتالّ  األسباب معرفة ـــ9

                                                           

د.ط،  ،واجلماعةِالسنةِأهلِعندِالفقهِأصولِمعامل، اجليزاين .49، ص2ط ،اإلسالمِالصتعريفِببعضِعلوم ،عبد هللا سامل (1)
 .23ص



 

4 
 

 من املقبول الفقيه به ويعرف الفقهاء، بني الفقهيّ  اخلالف من كثري  على الفقه أصول علم يقضي ـــ10
 .ووزهنا قيمتها املعتربة لألقوال حيفظ كما  األقوال، من املردود

 .األعمى يدقلوالتّ  عصبالتّ  وترك واألثر، ليلالدّ  باعاتّ  إىل عوةالدّ  ـــ11

 ويعرف ة،الفقهيّ  واآلراء املذاهب بني الفقيه يوازن به هألنّ  الفقهاء، بني املذهيبّ  عصبالتّ  إزالة ـــ12
 .ةاألصوليّ  والقواعد ليل،الدّ  إىل استناداً  ابلقبول، واألوىل ،واألصحّ  األرجح

 .صحيحاً  به االستدالل يكون صحيح دليل كلّ   فليس لالستدالل، حيحالصّ  الوجه ـــ إيضاح13

   سليمان أبنّ  ماثيلالتّ  صنع جواز على يستدلّ  من اسالنّ  من فمثالً  اللة،الدّ  ثبتت مث ليلالدّ  فيثبت
 الكهف أهل على بنوا اسالنّ  أبنّ  يستدلّ  من ومنهم أبمره، تصنع يصنعها، أو كان  -المالسّ  عليه-

 إاّل  لنا بشرع ليس قبلنا من شرع ألنّ ، فاسد استدالل وهذا القبور، على املساجد اذاختّ  جبواز مسجداً 
 .حيحةالصّ  األحاديث يف ذلك عن هيالنّ  شرعنا يف أتى وقد شرعنا، وافق إذا

 لديهم، لةاألدّ  ترتيب على والوقوف ة،الفقهيّ  املذاهب من مذهب كل  وأصول أسس معرفة ـــ14
 .ذلك وحنو واب،الصّ  هو العكس جعل من ومنهم مثاًل، حايبالصّ  قول على القياس مقدّ  من فمنهم

 .وآدابه املفيت، وشروط الفتوى، ضوابط بيان ـــ15

 .املعتربة حيحةالصّ  ةاألدلّ  إىل جوعابلرّ  وذلك واملناظرة، احلوار قواعد ضبط ـــ16

 .املنحرفني شبه على والردّ  االستدالل أصول حبماية اإلسالمية العقيدة حفظ ـــ17

 .ينالدّ  هذا حماسن على العواالطّ  ويسرها، ةسالميّ اإل ريعةالشّ  مساحة على الوقوف ـــ18

 .القاتل اجلمود ومن ، األهوج االنفتاح من اإلسالميّ  الفقه صيانة ـــ19

 .اتوالبالغيّ  احلروف، واستعماالت ، حوالنّ  كعلم  األخرى، والعلوم األصول علم بني بطالرّ  ـــ20
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ِ:مرشكلةِالبحث
اهر األفكار إىل إخراجه إخراًجا علمًيا دقيًقا وعلى سيسعى الباحث من خالل حتقيق خمطوط جو 

الصورة اليت أرادها املؤلف أو أقرب ما يكون إىل ذلك، من خالل مقابلة نسخ املخطوط وإثبات 
الصواب فيها، واإلشارة إىل الفروق، وختريج اآلايت واألحاديث الواردة وبيان درجة هذه األحاديث،  

 شرحه للمختصر، وأهم ميزات هذا الشرح، وما قد يؤخذ عليه، كما سيبني الباحث منهج املؤلف يف
 .وعالقته ابلشروح السابقة، وأهم املراجع اليت اعتمد عليها يف شرحه

 

من خالل دراسة أصول الفقه احلنفي وخصوًصا كتاب املنار : أسبابِاخصتيارِمطوطِجواهرِاألفكار
ختصر العديدة اليت دّلت على أمهية هذا للنسفي، وخمتصر املنار البن حبيب احلليب، وشروح امل

املختصر؛ وقع بني يدي الباحث شرح مهم ملختصر ابن حبيب لإلمام منصور بن أيب اخلري البلبيسي 
يضيء عن رح منت خمتصر املنار البن حبيب، و يشوهو شرح ماتع عظيم الفائدة،  -رمحه هللا تعاىل-

 ويكشف والوضوح، حريرالتّ  كمال  مع الفن، ذاه اتم أمثلته وشواهده، وجيمع مهمّ فوائده، ويتمّ 
لكن هذا الشرح مازال  .ف املنت مقصد مصنّ روح، ويبنّي والشّ  متونه مباحث كثري من  مغلقات

خمطوطًا! وابلتايل فإن كنوزه لن تصل لدارسي أصول الفقه، ولن تعّم فوائده على حمتاجيها من طلبة 
مبكان حتقيق هذا املخطوط وإخراجه إخراًجا علمياا علم وابحثني، فرأى الباحث أنّه من األمهّية 

منهجياا، وليس هناك أفضل من جعله موضوًعا لبحث مكّمل لنيل درجة املاجستري حتت إشراف 
هون ويرشدون الباحث إىل الّصواب واحلّق يف مجيع مراحل  جمموعة من األساتذة العلماء األفاضل يوجِّّ

 هذا البحث.   
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ِ سئلةِالبحث:أ 
 اإلجابة على األسئلة اآلتية :البحث هذا  كن من خاللمي

 ما القيمة العلمية لكتاب جواهر األفكار املراد حتقيقه ؟ .1
كيف نستطيع االستفادة من جهود أئمتنا السابقني يف احلكم على مسائل مستجدة معاصرة  .2

 ضمن حدود الّشرع بال تغيري وال تبديل ؟
 صول الفقه ؟ما طريقة الفقهاء احلنفية يف كتابة أ .3
 ما منهج البلبيسي يف شرحه ملختصر ابن حبيب ؟ .4
 ما عالقة شرح البلبيسي ملختصر ابن حبيب بشرح شيخه ابن قطلوبغا لنفس املختصر ؟ .5
 ما أهم ميزات شرح البيلبيسي وما قد يؤخذ عليه ؟ .6
 ما أهم املراجع اليت اعتمد عليها البلبيسي يف شرحه ؟ .7

 

ِ:أهدافِالبحث
 إىل: يهدف هذا البحث 

 دراسة املخطوط دراسة وافية أصولية تظهر أمهيته بني الشروح األخرى. .1

 خدمة مذهب عظيم من مذاهب أهل السنة واجلماعة وهو املذهب احلنفي. .2

إظهار أصول الفقه يف املذهب احلنفي والذي اصطلح على تسميته ابألصول على طريقة  .3
 الفقهاء.

روع واألمثلة والشواهد اليت يوردها املؤلف حتت  بيان مشول املذهب احلنفي من خالل كثرة الف .4
 . كل أصل من األصول
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ِِ:الدراساتِالسابقة
مل يكن هناك دراسات سابقة على كتاب جواهر األفكار يف حدود علم الباحث، وذلك بعد حبث 
واستقصاء مل جيد الباحث من خالله أي نسخة لكتاب جواهر األفكار يف املكتبات واألسواق، ولكن 

وجده هو شروح أخرى ملختصر املنار كشرح اإلمام قطلوبغا، وشرح مال علي القاري، وشرح ما 
 السيواسي.

وهذا ُيشعر أبمهية هذا املختصر وقيمته العلمية، كما ُيشعر بضرورة حتقيق كتاب جواهر األفكار الذي 
 تكلم الباحث عن خمطوطته يف هذه اخلطة.
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ِ:منهجِالبحث

ِيفِحتقيقِمطوطِجواهرِاألفكار:ِمنهجِالباحثِ
مبا أنَّ املاّدة املدروسة هي حتقيق خمطوط، وضبطه، ودراسته، فإّن الباحث سار يف ذلك على املنهج 

 الوصفّي الّتحليلّي، متبعاً ما أييت:
 : ضبط الّنص، ابالعتماد على ثالث نسخ توصف ابآليت :أو الِا

(، حبالة ممتازة، تقع 4/216بوّي الّشريف برقم )الّنسخة األوىل: حمفوظة يف مكتبة احلرم النّ 
مسطرهتا يف مخسة عشر سطراً، وتقع يف سّتة وتسعني لوحاً، يرجع اتريخ نسخها إىل سنة إحدى 
وتسعني وتسعمائة للهجرة ، انسخها عبد الصمد بن موسى املناوّي احلنفّي، تُعتمد هذه الّنسخة  

 وقرهبا لعهد املؤّلف، وقد ُرّمزت ابلرمز )أ(.  كنسخة أساسّية لوضوحها ابلّرغم من قدمها،
الّنسخة الثّانية : حمفوظة يف املكتبة األزهريّة، حبالة جّيدة جّداً، تقع مسطرهتا يف تسعة عشر 
سطراً ، وتقع يف سّتة وسّتني لوحاً، يرجع نسخها إىل سنة ثالث وعشرين ومائة وألف للهجرة، تعتمد  

 )ب(.كنسخة اثنية، وُرّمزت ابلرمز 
(،  تقع مسطرهتا يف 149النسخة الثّالثة : حمفوظة يف مكتبة ابن عباس يف الطائف برقم )

وثالثني لوحاً، نسخها الّشيخ عبد احلفيظ بن عثمان القارّي الفتيّن  ةمثان وعشرين سطراً، وتقع يف ثالث
كّنه مل يكمل الّنسخ رمحهما هللا تعاىل، ل )2(خبّط يده عن نسخة شيخه عبد الّرمحن سراج )1(احلنفيّ 

حىت آخر الكتاب، بل توّقف عند ما يقارب ثالثة أرابعها عند قول الّشارح "وال يؤخذ من كفيل إال 

                                                           

(  عبد احلفيظ بن عثمان القاري ، فقيه حنفي ، من أهل الطائف ، كان مدرسًا مبكة ، له كتاب جالء القلوب بسرية أيب 1)
  .279ص ،3ج، 15ط ،األعالم الزركلي، م .1881هـ/1298أيوب األنصاري ، تويف بعد 

 املتون، من وكثرياً  القرآن وحفظ هـ،1249 سنة يف مبكة ولد: املكرمة مكة مفيت احلنفي، املكي سراج هللا عبد بن الرمحن عبد (2)
 الشيخ وفاة وبعد ئه،وأداب وفقهائه عصره علماء أوحد صار حىت اجتهاد يف يزل ومل واجتهد وحتصيلها، العلوم كسب  على وأكبّ 
 يف الأتخذه الدين، يف متصلِّّباً  وكان الناس، عليه وأثىن االستقامة، جاّدة فيه فسلك اإلفتاء، منصب يف هللا عبد الشريف عيّنه مجال

 أبحكامه خبرياً  ابلفقه، عارفاً  وكان الشاسعة، البالد من النفيسة الكتب يقتين وكان الناس، من اهلدااي يقبل يكن ومل الئم، لومة هللا
 البحوث إدارة إعداد من العلمية املادة. هـ1314 سنة مبصر وفاته وكانت والفضل، العلم مهابة عليه السمت، حسن وقواعده،

، من  /http://makkah.org.sa/site:  العنكبوتية الشبكة على احلرام البلد تعظيم مبشروع االجتماعية والدراسات
هديةِب احملتاج، وجمموعة يف الفقه تشتمل على غرائب املسائل. البغدادي، امساعيل ابشا، تصانيفه: ضوء السراج على حوا

 .558، ص1، د.ط، جالعارفني
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أن يثبت"، إاّل أهّنا تستوعب القسم احملّقق يف هذا البحث املكّمل، ويرجع اترخيها إىل ما قبل  العام 
ّط، عليها هوامش للّشيخني عبد احلفيظ وعبد ألف ومائتني وتسعون للهجرة، حبالة ممتازة، واضحة اخل

الرمحن مما يعطيها قيمة علمّية، ويزيدها أمهّية، وقد رّمزت ابلّرمز )ج(. وقد كتب الشيخ عبد احلفيظ 
 عثمان على نسخته ما نصه:

"قد نقلت هذه الّنسخة من نسخة شيخنا أستاذ األساتذة، وجهبذ اجلهابذة، سراج العلوم، 
زال ال ،نطوق واملفهوم، مفيت األانم ببلد هللا احلرام، موالان الّشيخ عبد الرمحن سراجوحاّل مشكالت امل

مرجعاً للخاّص، وقد مّهشها خبطّه الّشريف، ونقلت اهلوامش، وكّل  يف عّز وسرور وابتهاج -بعون هللا-
 ما كان آخره: )أهـ( فهو من خطّه، وما ال فال. كتبه عبد احلفيظ بّلغه هللا مطلوبه". 

ويف الّنسخ الّثالث كتب املنت ابلّلون األمحر، والّشرح ابحلرب األسود، وقد مّت متييز املنت عن 
  ا.عن بعضهم عادّي ليتميَّزاالّشرح يف التحقيق أبن ُكتَِّب ابخلّط األسود العريض، والّشرح ابخلّط ال

 : ختريج اآلايت القرآنّية الواردة .اثنياِا
 ردة مع العناية بدرجة احلديث .: ختريج األحاديث الوااثلثاِا
 : توثيق الّنصوص الواردة ابلرجوع إىل الكتب املعتمدة يف املذهب.رابعاِا

 : ترمجة األعالم الواردة أمساؤهم يف الشرح .خامساِا
 : الّتعريف ابلبلدان واألماكن والقبائل.سادساِا
 : شرح األلفاظ الغريبة.سابعاِا
ما ُيشكِّل من كلمات يف الّشرح بشكل كامل، وضبط ضبط و  ،لك: ضبط خمتصر املنار ابلشّ اثمناِا

وإثبات الفروق  ت مقابلة النسخ،، كما متّ ل لكامل اجلزء احملّقق يف هذه الّرسالةكلمات ابلشّ أواخر الك
وثبت ، وإثبات الصواب يف األصل، ووضع ما سقط من النسخة )أ( ــ األصل ــ بني النسخ يف احلاشية

 ) ( ، وما ثبت يف األصل ومل يذكر يف النسخ األخرى بني قوسني] [ وفتنيقيف النسخ األخرى بني مع
 . ه قد أشري إليه يف احلواشيوكلّ 

 .، وعناوين لفقرات املخطوط لتسهيل الوصول إىل املعلومة: وضع فهارس عاّمة للكتاباتسعاِا
 اختالف األصوليني و ، واإلشارة إىل: التعليق على بعض املسائل األصولية اليت حتتاج إىل بيانشراِااع

 مذاهبهم فيها.
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الّتقدمي للكتاب ببيان أمهّية علم أصول الفقه، ومراحل تطّوره، وبداية تدوينه، والطرق اّليت  وأخرياا: 
سار عليها العلماء يف أتصيل قواعد مذاهبهم، كما مّت الّتعريف ابإلمام الّنسفّي صاحب كتاب املنار، 

 املنار، والكالم على البلبيسي شارح خمتصر املنار.  وابن حبيب احلليّب خمتصر كتاب 
ِالبحث تَميم

 : مقدمة وقسمنية البحث من تتألف خط

 املقدمة.

 .القسم الدراسي

 . عمليالقسم ال

فاملقدمة: تشتمل على تقدمي للكتاب مبقدمة العلم لشموهلا، وأمهية الكتاب وأسباب اختياره، 
 ث املتبعة يف البحث.وإشكاليته، واملنهج املتبع، وخطة البح

 مباحث عدة:و  ثالثة فصوٍل، على وأما القسم الدراسي: فيشتمل

 كاحلديث عن املدارس األصولية وأبرز علمائها والكتب املؤلفة وفق مناهجها.

التعريف مبختصر املنار ومؤلفه و ، -رمحه هللا تعاىل-اإلمام النسفي التعريف بكتاب املنار ومؤلفه و 
، مث التعريف بكتاب جواهر األفكار على خمتصر املنار ومؤلفه -محه هللا تعاىلر -اإلمام ابن حبيب 

 .-رمحه هللا تعاىل-اإلمام البلبيسي احلنفي 

 صور للوح األول واألخري من كل نسخة من نسخ املخطوط، وأما القسم التحقيقي : فيشتمل على
( وذلك على  Bعاملية للنموذج ) حتقيق جزء من املخطوط مبا يتوافق مع معايري جامعة املدينة الو 

 النحو التايل:  

من بداية قوله )وبعد فيقول املضطر إىل عفو ربه الغين منصور بن أيب اخلري البلبيسي احلنفي هذا شرح 
 . وجوه الوقوف على أحكام النظمآخر لطيف وضعته على خمتصر كتاب املنار( يف أول الكتاب إىل 

 



 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

:ِالقسمِاألو ل:  القسمِالدراسي 
ِالفَلِاألول:ِنرشأةِعلمِاألصول:

لى هللا عليه صّ -يب اريخ وجمرايته، فالتشريع بدأ زمن النّ ري مع سري التّ ة تقتضي السّ ارخييّ راسة التّ الدّ  إنّ 
رمحهم هللا -ابعني، ابعني واتبعي التّ زمن التّ  ، مثّ -رضي هللا عنهم أمجعني-حابة زمن الصّ  ، مثّ -موسلّ 

 ، وسيأيت تفصيل هذا الكالم يف املباحث اآلتية:-خري ا كلّ نّ وجزاهم ع
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ِ:-مىِهللاِعليهِوسلِ صلِ -يبِرشري:ِيفِحياةِالنِ ل:ِالصتِ املبحثِاألوِ 
 -المعليه السّ -، وكان جربيل -مى هللا عليه وسلّ صلّ -يب شريع يف حياة النّ كان الوحي مصدر التّ 

ورتني حسب ما تقتضيه احلاجة ورة والسّ ابآلية واآليتني، والسّ  -موسلّ  ى هللا عليهصلّ -يب ل على النّ يتنزّ 
يت تقتضي بيان حكم هللا شريع، وحبسب األحداث واملناسبات الّ ج يف التّ درّ ة، وعلى مبدأ التّ شريعيّ التّ 
 فيها. -تعاىل–

لعالقات يف اإلسالم مات، وفرض الواجبات، وبيان طبيعة اج يف حترمي احملرّ درّ شريع ينزل ابلتّ وقد كان التّ 
ة بغريها من األمم ة اإلسالميّ م عالقة املسلم بنفسه، وعالقته أبخيه املسلم، وعالقة األمّ يت تنظّ الّ 

 ول.ة برعاايها، وبغريها من الدّ ولة اإلسالميّ األخرى، وعالقة الدّ 

ا عن ، إمّ -موسلّ ى هللا عليه صلّ -يب ة النّ شريع كان معتمدًا على نصوص القرآن الكرمي، وعلى سنّ فالتّ 
ة مبيّنة السنّ  ة أنّ طريق الفتوى واإلجابة عن سؤال، أو القضاء واخلصومة، فالعالقة بني القرآن والسنّ 

 وشارحة للقرآن الكرمي.

هي املنهل العذب،  -مى هللا عليه وسلّ صلّ -ولقد كانت نصوص القرآن الكرمي وأحاديث رسول هللا 
ة، والقواعد واملبادئ ، وتشتمل على األسس العامّ -تعاىل–هللا ل ملعرفة حكم ئيس للتوصّ واملصدر الرّ 

 (1)لعباده. -تعاىل–يت ترسم منهج هللا ة الّ األصوليّ 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 20، ص2، طأصولِالفقه. الزحيلي حممد، 3، ص5، طأصولِالفقه. اخلضري، 453، د.ط، صاملقدمةابن خلدون،  ( (1
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َِ املبحثِالثِ  ِ:-رضيِهللاِعنهم-حابةِاين:ِاالجصتهادِيفِزمنِال
، -مه وسلّ ى هللا عليصلّ -يّب ون األحكام مباشرة من النّ يتلقّ  -رضي هللا عنهم-حابة الكرام كان الصّ 

نة وعرض هلم عارض سعوا فوا عن جملسه وفاهتم معرفة حكم من األحكام يف مسألة معيّ وكانوا إن ختلّ 
على هذا األمر، فقد  -مى هللا عليه وسلّ صلّ -هم رسول هللا لالجتهاد الستنباط احلكم له، وقد حثّ 

إذا اجتهد فأخطأ فله أجر )إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران، و ): -المالة والسّ عليه الصّ -قال 
ه أنّ ))ص، فقد روي االجتهاد عند عدم النّ  )2(معاذ بن جبل -المالة والسّ عليه الصّ - ، وأقرّ (1)((واحد

قال له: كيف تقضي إذا غلبك قضاء؟  ،ملا أراد أن يبعث معاذا إىل اليمن -مى هللا عليه وسلّ صلّ -
قال:  ،قال: فإن مل جتد ،ة رسول هللاقال: بسنّ  ،قال: فإن مل جتد يف كتاب هللا ،قال: أقضي بكتاب هللا

 هللا ملا يرضاه رسولُ  رسولِّ  ق رسولَ ذي وفّ وقال: احلمد هلل الّ  ،فضرب صدره ،أجتهد رأيي وال آلو
  .(3)((هللا

                                                           

ابلكتاب والسنة، ابب أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ،  كتاب االعتصامالبخاري،ِِصحيح يف البخاري أخرجه ( (1
 عنه. هللا رضي العاص بن عمرو عن (7352)حديث  ،108، ص9، ج1ط
 بن معاذ وفاة حضرت .أحاديث عدة وله ، أمرد شاابً  العقبة شهد. البدري املدين اخلزرجي األنصاري الرمحن عبد أبو   (2) 

 سنة األردن، من خالد بقصري معاذ سنة، تويف وثالثني أربع أو ثالث ابن مرمي ابن عيسى سن لمث هللا ألقى روحوين: فقال جبل،
، 1، ج3، طسريِأعالمِالنبالءالذهيب،  .-عنه هللا رضي-عدة أحاديث،  -صلى هللا عليه وسلم-روى عن النيب  عشرة. مثان
 .107، ص6، ج1، طاإلصابةِيفِمتييزِالَحابةابن حجر،  .445ص

ِيف جه أبو داود أخر  ( (3 ِد.طالسنن،  (،3592)كتاب األقضية: ابب اجتهاد الرأي يف القضاء، حديث   ،303، ص3ج،
، حديث كتاب األحكام: ابب ما جاء يف القاضي كيف يقضي  ،608، ص3، ج2ط اجلام:ِالَحيح،يف  والرتمذي (.3593)
 اإلمام رواه فقد واألصوليني، الفقهاء ألسنة لىوع احلديث أهل عند شهرته رغم السند حيث من ضعيف احلديث (. فهذا1327)

 نعرفه ال حديث هذا: الرتمذي عنه قال. منهم كثري  ضعفه لكنه ومتقاربة، خمتلفة أبلفاظ وغريهم السنن وأصحاب املسند يف أمحد
 -رمحه هللا-قال ابن القيم وقد  .يصحّ  وال هبذا إالّ  احلارث يُعرف ال: البخاري مبتصل. وقال عندي إسناده وليس الوجه هذا من إالّ 

َنَّهُ  َذلَِّك؛ َيُضرُّهُ  َفاَل  ُمَعاذٍ  َأْصَحابُ  فـَُهمْ  ُمَسمَّنْيَ  َغرْيِّ  َعنْ  َكانَ   َوإِّنْ  َحدِّيثٌ  يف هذا احلديث: "فهذا   َوأَنَّ  احْلَدِّيثِّ  ُشْهَرةِّ  َعَلى يَُدلُّ  ألِّ
دٍ  اَل  ُمَعاذٍ  َأْصَحابِّ  نْ مِّ  مَجَاَعةٍ  َعنْ  َعْمرٍو ْبنُ  احْلَارِّثُ  بِّهِّ  َحدَّثَ  الَّذِّي ُهْم، َواحِّ نـْ دٍ  َعنْ  َيُكونَ  أَنْ  مِّنْ  الشُّْهرَةِّ  يفِّ  أَبـَْلغُ  َوَهَذا مِّ  َواحِّ
ُهمْ  نـْ ْلعِّْلمِّ  ُمَعاذٍ  َأْصَحابِّ  َوُشْهرَةُ  َكْيفَ   مسَُِّّي، َلوْ  مِّ ْدقِّ  َواْلَفْضلِّ  َوالدَّْينِّ  ابِّ ْلَمَحلِّّ  َوالصِّّ  ُمتـََّهمٌ  َأْصَحابِّهِّ  يفِّ  ْعَرفُ يُـ  َواَل  خَيَْفى؟ اَل  الَّذِّي ابِّ

َيارِّهِّْم، اْلُمْسلِّمِّنيَ  أَفَاضِّلِّ  مِّنْ  َأْصَحابُهُ  بَلْ  جَمُْروٌح، َواَل  َكذَّابٌ   َواَل  لنـَّْقلِّ  اْلعِّْلمِّ  أَْهلُ  َيُشكُّ  اَل  َوخِّ  لَِّواءِّ  َحامِّلُ  َوُشْعَبةُ  َكْيفَ   َذلَِّك، يفِّ  ابِّ
؟ َهَذا  قِّيلَ  َوَقدْ : اخْلَطِّيبُ  َبْكرٍ  أَبُو قَالَ  بِّهِّ، يََدْيكَ  فَاْشُددْ  َحدِّيثٍ  إْسَنادِّ  يفِّ  ُشْعَبةَ  َرأَْيتَ  إَذا: احْلَدِّيثِّ  مَّةِّ أَئِّ  بـَْعضُ  قَالَ  َوَقدْ  احْلَدِّيثِّ
ٌل، إْسَنادٌ  َوَهَذا ُمَعاٍذ، َعنْ  َغْنمٍ  ْبنِّ  الرَّمْحَنِّ  َعْبدِّ  َعنْ  َرَواهُ  ُنَسيٍّ  ْبنَ  ُعَباَدةَ  إنَّ  لثَِّّقةِّ، َمْعُروُفونَ  َورَِّجاُلهُ  ُمتَّصِّ  نـََقُلوهُ  َقدْ  اْلعِّْلمِّ  أَْهلَ  أَنَّ  َعَلى ابِّ

يَّةَ  اَل : »- َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ  اّللَُّ  َصلَّى - اّللَِّّ  َرُسولِّ  قـَْولِّ  صِّحَّةِّ  َعَلى َوقـَْفَنا َكَما  عِّْنَدُهْم، صِّحَّتِّهِّ  َعَلى بَِّذلِّكَ  فـََوقـَْفَنا بِّهِّ، َواْحَتجُّوا  َوصِّ
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هم على اجتهادهم إن كان صحيحاً، وينكر عليهم يقرّ  -المالة والسّ عليه الصّ -وكان  
ى صلّ -حابة يف حياته يف اجتهادهم، وهبذا يكون اجتهاد الصّ  واحلقّ  وابح هلم إن جانبوا الصّ ويصحّ 

ى هللا صلّ -احلكم صادر عن رسول هللا  ل، فكأنّ راجع إىل ما ذكر يف املبحث األوّ  -مهللا عليه وسلّ 
 سواء إبقراره أو إلغائه. -معليه وسلّ 

ة، يف وملكة قويّ  ة،حابة جتربة حيّ ولقد كانت هذه املرحلة مرحلة تدريب، فقد أعطت الصّ  
نزيل، وعرفوا ذين عاصروا التّ مسألة، كيف ال! وهم الّ  ذي يريده يف كلّ ل إىل حكم هللا تعاىل الّ التوصّ 

، كما أدركوا أسباب نزول -مى هللا عليه وسلّ صلّ -شريع، وعرفوا تفسري القرآن من رسول هللا حكمة التّ 
 اآلايت وورود األحاديث.

 :-مى هللا عليه وسلّ صلّ -يّب سيأيت من رواايت عن صحابة النّ على ما ذكر آنفاً ما  ويدلّ 

، -رضي هللا عنه- )1(رسالة إىل أيب موسى األشعريّ  -عنه رضي هللا-اب ـ أرسل عمر بن اخلطّ 1
ة، فاعرف األشباه واألمثال، ا ليس يف كتاب والسنّ الفهم الفهم فيما تلجلج يف صدرك ممّ "يقول فيها: 

 .(2)"اعمد إىل أقرهبا إىل هللا، وأشبهها ابحلقّ وقس األمور عند ذلك، و 

                                                                                                                                                                                     

تَـُتهُ  احلِّلُّ  َماُؤهُ  الطَُّهورُ  ُهوَ »  اْلَبْحرِّ  يفِّ  َوقـَْولِّهِّ  ،«لَِّوارِّثٍ  ْلَعةُ  الثََّمنِّ  يفِّ  اْلُمتَـَبايَِّعانِّ  اْختَـَلفَ  إَذا: »َوقـَْولِّهِّ  ،«َميـْ  َوتـَرَادَّا حَتَاَلَفا قَائَِّمةٌ  َوالسِّّ
َهةِّ  مِّنْ  تـَثْـُبتُ  اَل  اأْلََحادِّيثُ  هِّ َهذِّ  َكاَنتْ   َوإِّنْ  ،«اْلَعاقَِّلةِّ  َعَلى الدِّيَةُ : »َوقـَْولِّهِّ  ،«اْلبَـْيعَ  ْسَنادِّ، جِّ َها َلمَّا َوَلكِّنْ  اإْلِّ  اْلَكافَّةِّ  َعنْ  اْلَكافَّةُ  تـََلقَّتـْ
ْسَنادِّ  طََلبِّ  َعنْ  عِّْنَدُهمْ  بِّصِّحَّتَِّها َغُنوا ْسَنادِّ  طََلبِّ  َعنْ  َغُنوا مجِّيًعا بِّهِّ  اْحَتجُّوا َلمَّا ُمَعاذٍ  َحدِّيثُ  َفَكَذلِّكَ  هَلَا، اإْلِّ   انـْتَـَهى َلُه، اإْلِّ

ِالعاملني،َِكاَلُمُه". ابن القيم،   .  153، ص1جِ،1طإعالمِاملوقعنيِعنِرب  
 موسى أبو -وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول صاحب الكبري، اإلمام حرب، بن حضار بن سليم بن قيس بن هللا عبد (1) 

 - النيب استعمله البصرة، وقد أهل أقرأ -وسلم عليه هللا صلى - النيب على قرأ فيمن معدود املقرئ، وهو الفقيه التميمي األشعري
 النيب مع وجاهد وغزا، خيرب، فتح ليايل قدم. البصرة وإمرة لعمر، الكوفة إمرة وويل. وعدن زبيد، على ومعاذاً  -وسلم عليه هللا صلى

الذهيب،  .وأربعني اثنتني سنة ومات احلبشة، إىل وهاجر مبكة، موسى أبو كثرياً، أسلم  علماً  عنه ومحل -وسلم عليه هللا صلى -
  .181، ص4، ج1، طالَحابةِمتييزِيفِاإلصابةابن حجر،  .382، ص2، ج3، طسريِأعالمِالنبالء

-240، ص14، ج1َوالشُُّهودِّ، ط اخلُُْصومِّ  يفِّ  اْلَقاضِّي َعَلى كتاب الشهادات، ابب َما  السنن،ِمعرفة يف البيهقي أخرجه ( (2
 َأيبِّ  إِّىَل  -َعْنهُ  اّللَُّ  َرضِّيَ - ُعَمرَ  ، كتاب يف األقضية واألحكام وغري ذلك، كَِّتابُ السنن يف الدارقطين (. و19792برقم )، 241
، ط ُموَسى ، اْلُعَلَماءُ  تـََلقَّاهُ  َجلِّيلٌ  كَِّتابٌ   : "َوَهَذا-رمحه هللا-(. قال ابن القيم 4471، )367، ص5، ج1اأْلَْشَعرِّيِّّ ْلَقُبولِّ  َوبـَنَـْوا ابِّ

ِالعاملني .فِّيهِّ" َوالتـََّفقُّهِّ  أَتَمُّلِّهِّ  َوإِّىَل  إلَْيهِّ  َشْيءٍ  َأْحَوجُ  َواْلُمْفيتِّ  َواحْلَاكِّمُ  َوالشََّهاَدةِّ، احلُْْكمِّ  ُأُصولَ  َعَلْيهِّ  ، 1، طإعالمِاملوقعنيِعنِرب  
 . 68، ص1ج
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 -رضي هللا عنه- ارب، فقضى عليّ حابة ملعرفة عقوبة الشّ ـ عرضت مسألة شارب اخلمر على الصّ 2
ارب بثمانني جلدة، قياسًا على عقوبة القاذف، وبنّي وجهة نظره وسبب اجتهاده يف هذه على الشّ 

 العقوبة، فقال: 

 .(1)"املفرتي مثانون جلدة ا هذى افرتى، وحدّ ه إذا شرب هذى، وإذإنّ "

 مظُّٱ: -تعاىل-لقوله   عنها زوجها، فاختلفوا يف ذلكة احلامل املتوىفّ ـ أراد الصحابة أن يعرفوا عدّ 3

زوجها، وهذا يتعارض مع  عنها ة احلامل املتوىفّ واضح يف بيان عدّ  صّ فالنّ  (2) َّمظ مظ مظ مظ مظ
 ة املتوىفّ  عدّ فهذه اآلية تبنّي   (3) َّمظ مظ مظ  مظ مظ مظخل مل ىل يل ُّ: -تعاىل-ظاهر قوله 

ة حابة يف بيان هذا، فقال ابن مسعود أن عدّ عنها زوجها سواء أكانت حاماًل أم ال، فاختلف الصّ 
الق نزلت بعد سورة احلامل أن تضع محلها، أخذًا ابآلية األوىل، واستشهد لكالمه أن سورة الطّ 

 صة هلا، وهذا مبدأ أصويلّ زول، أو تكون خمصّ يت سبقتها يف النّ رة انسخة للّ البقرة، فتكون اآلية املتأخّ 
 ابن مسعود يف ذلك.   -رضي هللا عنهما- اسوابن عبّ  عمل به اجملتهدون فيما بعد، وقد خالف عليّ 

 

 

 

 

 

                                                           

، 5، ج1أََنٍس، ط َعنْ  قـََتاَدةَ  خلَِّرَبِّ  النَّاقِّلِّنيَ  أَْلَفاظِّ  اْختِّاَلفِّ  كتاب احلد يف اخلمر، ذِّْكرُ الكربى،ِِالسنن يف النسائي أخرجه ( (1
، وكذلك مالك يف (3344) ،211، ص4، ج1َوَغيـْرُُه، ط َوالدِّاَيتِّ  احْلُُدودِّ  كَِّتابُ السنن،ِ يف ، والدارقطين(5269) ،137ص

، 4، ج1، طالصتلخيص، ط احلليب، وقد أعّله ابن حجر يف 842، ص2اخْلَْمرِّ، د.ط، ج يفِّ  احْلَدِّ  ، كتاب األشربة، اَببُ املوطأ
 .  75ص
 . 4سورة الطالق: جزء من اآلية  ( (2
 .234سورة البقرة: جزء من اآلية  ( (3
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ِ:األصولي ةِاملدارسِنرشوء:ِاينالثِ ِالفَل
وزادت  ،-رضي هللا عنه-اب ر بن اخلطّ اين عمالثّ  اشديّ ة زمن اخلليفة الرّ ولة اإلسالميّ سعت رقعة الدّ اتّ 
د بعده، مدّ ت ابلتّ ، واستمرّ -رضي هللا عنه-ان الث عثمان بن عفّ الثّ  اشديّ ساعًا زمن اخلليفة الرّ اتّ 

عوب إىل ل الكثري من الشّ اين، فتحوّ ل والثّ اس يف دين هللا أفواجاً، وخصوصًا يف القرنني األوّ ودخل النّ 
ة املرتامية األطراف، ولة اإلسالميّ ة يف أصقاع الدّ غة العربيّ ، وضعفت اللّ اإلسالم، واختلط العرب ابلعجم

ت األحداث ة من العرب وغريهم، واستجدّ غرابً، وبرز أئمّ  ني شرقاً إىل احمليط األطلسيّ من حدود الصّ 
ابب ح تِّ ة، ففُ من كتاب أو سنّ  د فيه نصّ رِّ يَ  ما ملْ ة، وابألخّص لِّ والقضااي، وابت االجتهاد حاجة ملحّ 

على  مسألة حكمها، كلّ  االجتهاد على مصراعيه، وبدأ العلماء األجاّلء ابالجتهاد، وإعطاء كلّ 
ة، بويّ ة النّ حسب علمه وفهمه واجتهاده، وقد بدأ يف هذه املرحلة تدوين األحكام ابإلضافة إىل السنّ 

 وتفصيل هذا أييت من خالل املباحث اآلتية: 
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ِاألصول:ِعلمِوتدوينِافعيِ الرشِ ِاإلمام:ِلاألوِ ِاملبحث
ة بعد جتواله يف األمصار، سالة يف مكّ بكتابة فصول كتابه الرّ  -رمحه هللا تعاىل- افعيّ قام اإلمام الشّ 

محن بن سالة بطلب من عبد الرّ بتأليف كتاب الرّ  افعيّ الشّ قام  انيةة الثّ وبعد رجوعه إىل بغداد يف املرّ 
ة يّ اسخ واملنسوخ، وحجّ أن يضع كتااًب يف معاين القرآن، والنّ على  ،-رمحه هللا تعاىل- (1)مهدي

بيع بن يف مصر أعادها، وأمالها على الرّ  ، وملا استقرّ ل من كتب قواعد علم األصولفكان أوّ اإلمجاع، 
    (3)مة لكتابه األم.، وجعلها مقدّ (2)سليمان

على حسب  وتثبيت األصول كلّ  ،ة على هنجه يف تقعيد القواعديف املدارس الفقهيّ  مث سار األئّمة
، وقربة لوجهه -تعاىل–تهم من حرصهم على دين هللا ين مهّ مذهبه واملعمول به عندهم، مستمدّ 

- (4)بن أيب سفيان ذي قال فيما رواه معاويةالّ  -مى هللا عليه وسلّ صلّ -د الكرمي، ومتابعة لرسوله حممّ 
                                                           

عبد الرمحن بن مهدي بن حسان ، بن عبد الرمحن ، اإلمام الناقد اجملود احلفاظ أبو سعيد العنربي ، وقيل : األزدي ،   (1)
للؤلؤي . ولد سنة مخس وثالثني ومائة قاله أمحد بن حنبل . وطلب هذا الشأن ، وهو ابن بضع عشرة سنة . موالهم البصري ا

حجة ، قدوة يف العلم والعمل . قال اخلليلي : قال الشافعي : ال أعرف له نظريا يف هذا الشأن . قال أمحد بن حنبل :  وكان إماماً 
ابلكتاب ، واختلفا  اختلف عبد الرمحن ووكيع ، فعبد الرمحن أثبت ، ألنه أقرب عهداً  عبد الرمحن أفقه من حيىي القطان وقال : إذا

للثوري قال : فنظران ، فإذا عامة الصواب يف يد عبد الرمحن . قال أيوب بن املتوكل : كنا إذا أردان أن  يف حنو من مخسني حديثاً 
إمساعيل القاضي : مسعت ابن املديين يقول : أعلم الناس قال .  الدين والدنيا ، ذهبنا إىل دار عبد الرمحن بن مهدي ننظر إىل

ِالنبالءالذهيب، ابحلديث عبد الرمحن بن مهدي.  ِيفِاملذهبِالديباج ،فرحون ابن .195-193ص ،9، ج3ط سريِأعالم
 .463ص ،1، د.ط، جاملذهبِعلماءِأعيانِمعرفة
 املصري موالهم املرادي، حممد، أبو األعالم، بقية الكبري، الفقيه حملدثا اإلمام ، كامل  بن اجلبار عبد بن الربيع بن سليمان  ( (2

 وسبعني أربع سنة يف وقته، مولده مشايخ ومستملي الفسطاط جبامع املؤذنني وشيخ علمه، وانقل الشافعي، اإلمام صاحب املؤذن،
 خلت ليلة وعشرين إلحدى الثالاثء يوم ودفن االثنني، يوم الفسطاط جامع مؤذن سليمان بن الربيع مات بعام،  قبلها أو ومائة

، 1، ج1، ططبقاتِالرشافعينيابن كثري،  .589، ص12، ج3، طسريِأعالمِالنبالءالذهيب،   .ومائتني سبعني سنة شوال من
 .135ص

 .273، د.ط، صإلمامِالرشافعيااجلندي،   ( (3
ناف بن قصي بن كالب الصحايب القرشي األموي معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب بن أميه بن عبد مشس بن عبد م   (4)

، ولد قبل البعثة   عبد مناف يف اجلد يب طالب نسباً أوعلي بن  ،-صلى هللا عليه وسلم-، يلتقي مع رسول هللا -رضي هللا عنه-
 اً.عشرين يومخبمس سنوات. وتويف وهو ابن مثان وسبعني، سنة ستني للهجرة، وكانت واليته تسع عشر سنة وثالثة أشهر وسبعة و 

 .120، ص6، ج1، طالَحابةِمتييزِيفِاإلصابةحجر،  ابن .120، ص3، ج3، طسريِأعالمِالنبالءالذهيب، 
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َّ )قال :  -رضي هللا عنهما رًا يـَُفقِّّْهُه يفِّ  -ى اّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ َصلَّ -)مسِّْعُت النَّيبِّ يـَُقوُل َمْن يُرِّْد اّللَُّ بِّهِّ َخيـْ
َا ِالدِّينِّ  ٌم َواّللَُّ يـُْعطِّيَوإِّنَّ ، َوَلْن تـَزَاَل َهذِّهِّ اأْلُمَُّة قَائَِّمًة َعَلى أَْمرِّ اّللَِّّ اَل َيُضرُُّهْم َمْن َخاَلَفُهْم َحىتَّ َأاَن قَاسِّ
َ أَ   :-رضي هللا عنه-فيما رواه عبد هللا بن مسعود  -مى هللا عليه وسلّ صلّ -، وقوله (1)((ْمُر اّللَِّّ أَيْيتِّ

رًا فـَقََّهُه يفِّ الدِّينِّ َوَأهْلََمُه ُرْشَدهُ )) ة سالة، احملجّ ، فقد كان كتاب الرّ (2)((إَِّذا أَرَاَد اّللَُّ بَِّعْبٍد َخيـْ
سالة يف ف من أثر اخلالف، وساروا على هنج الرّ ، وخفّ فّ د الصّ للمخالفني، واملوئل للمتنازعني، فوحّ 

 .)3(أعماهلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .25، ص1، ج1، ط (71)كتاب العلم، ابب من يرد هللا به خريًا يفقهه يف الدين   ،صحيحِالبخاري، أخرجه البخاري  (1)
 .718، ص2، د.ط، ج(1037) سألة، كتاب الزكاة، ابب النهي عن املصحيحِمسلم، ومسلم
الرتمذي يف  . وأخرجه117، ص5جِ،1ط،ِ(1700)مسند عبد هللا بن مسعود مسندهِالبحرِالزخار،ِِيفأخرجه البزار   (2)

:  وقال  ،28، ص5، ج2ط عباس، ابن ، من حديث(2645)، كتاب العلم، ابب من أراد هللا به خريًا يفقهه ابلدين السنن
 .صحيح حسن

. أبو 186، ص7، طاتريخِالصترشري:ِاإلسالمي. اخلضري، حممد، 43، ص2، طأصولِالفقهِاإلسالمييلي، حممد، الزح (3)
 .13، د.ط، صأصولِالفقهزهرة، حممد، 
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ِمني:املصتكلِ ِاين:ِمدرسةاملبحثِالثِ 
، ًا نظرايًّ ق قواعد أصول الفقه حتقيقًا منطقيّ ا حتقّ أبهنّ  ـــ ةافعيّ وتعرف بطريقة الشّ ـــ مني متتاز طريقة املتكلّ 

دة، ، وتنظر إىل احلقائق اجملرّ قليّ والنّ  ده الربهان العقليّ تثبت ما أيّ حها، و ة وتنقّ ر القواعد األصوليّ وتقرّ 
مة يف الفقه، وال ة اليت استنبطها األئّ وفيق بني القواعد والفروع الفقهيّ ريقة إىل التّ فت هذه الطّ تومل تل

ير بتحر  ريقة هتتمّ عن الفقه، فكانت هذه الطّ  األصول علم مستقلّ  ة، ألنّ تعىن ابألحكام الفقهيّ 
ب ملذهب ة من القواعد أثبتوه، وما خالف ذلك نفوه من غري تعصّ دته األدلّ القواعد وتنقيحها، فما أيّ 

وهلا ة أو خمالفتها، وبذلك كانت أصة املنقولة عن األئمّ  وال التفات إىل موافقتها للفروع الفقهيّ معنّي 
 هلا. ة وليست خادمةً على الفروع الفقهيّ  لالستنباط، وحاكمةً  طريًقا

ة أم ده العقل، وقام عليه الربهان فهو األصل والقاعدة، سواء أوافق الفروع املذهبيّ فما أيّ  
اآلمدي اعترب اإلمجاع  ذي وصل إليه اإلمام أم ال، لذا جند أنّ خالفها، وسواء أوافق األصل الّ 

 . (1)اله إىل ذلكة أوصليل واحلجّ الدّ  ، ألنّ -رمحه هللا- افعيّ ة، خالفاً ألصل إمامه الشّ حجّ  السكويتّ 

ويكثر يف هذه الطريقة أسلوب الفنقلة، أي: فإن قلت ....، قلنا ....، على طريقة علماء  
ة، وهي يف الواقع أقرب إىل حقيقة وضع املبادئ والقواعد واألصول فيها الفروع الفقهيّ  الكالم، وتقلّ 

الفروع وهي دعامة الفقه اليت تعترب أساساً، لتأيت الفروع على منواهلا، فاألصول حاكمة على 
يت يستحيل وقوعها عقالً ة الّ ة والعقليّ ظريّ هذه الطريقة تسرف أحيااًن يف األمور النّ  واالستنباط، ولكنّ 

أو شرعاً، مثل جواز تكليف املعدوم، واحلسن والقبح العقليني، كما تتعرض لبعض حبوث العقيدة 
 .  (2)بط بني األصول والفروعفيها الرّ بوة، ويقل وعلم الكالم مثل عصمة األنبياء قبل النّ 

 

 

                                                           

 .48، ص2، طأصولِالفقهِاإلسالمي. الزحيلي، حممد، 252، ص1، د.ط، جاإلحكامِيفِأصولِاألحكاماآلمدي،  ( (1
، أصولِالفقهِاإلسالمي. الزحيلي، حممد، 331، د.ط، صأصولِالفقه. أبو زهرة، 455، د.ط، صاملقدمةابن خلدون،  ( (2
 .48، ص2ط
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ِالث:ِمدرسةِالفقهاء:املبحثِالثِ 
، بغّض ة منسجمة مع الفرع الفقهيّ ة، ومتتاز بتقرير القواعد األصوليّ ريقة بطريقة احلنفيّ وتعرف هذه الطّ 

ستمداد أصول فقة معها، وا، لذا كثر يف كتبهم ذكر الفروع والقواعد املتّ ظريّ د الربهان النّ ظر عن جمرّ النّ 
ة ى ذلك إىل تعديل صياغة القواعد األصوليّ ة واجتهاداهتم املنقولة عنهم، وأدّ الفقه من فروع األئمّ 

به معىن  ا يراد(، وإنّ إذا حدث تعارض بينهما، مثل قوهلم: )املشرتك ال يعمّ  لتنسجم مع الفرع الفقهيّ 
صى ملواليه، وكان له موال أعلون وأسفلون، ة: )لو أو يف الوصيّ  من فرع فقهيّ  واحًدا من معانيه، أخًذا

 د واملعتق العبد، مثّ لفظ املوىل يطلق على املعتق السيّ  قبل البيان(، ألنّ  ة إذا مات الوصيّ بطلت الوصيّ 
م موالك، وكان للمخاطب موال أعلون وأسفلون، وجدوا يف مسائل اليمني: )لو قال: وهللا ال أكلّ 

، فصاغوا القاعدة مبا ستعمال لفظ املوىل يف معنييه مًعاعلى ا دلّ م واحدًا منهم، حنث(، مما يفكلّ 
 . (1)فيانية يف حال النّ (، واملسألة الثّ في فيعمّ  إذا كان بعد النّ إاّل  يالئم ذلك، وقالوا: )املشرتك ال يعمّ 

ا أقرب إىل الفقه، وأليق ابلفروع، وأشبه بقواعد الفقه اظر يف هذه الطريقة ليجد أهنّ النّ  إنّ  
وجيعل من األصول مقاييس  ،ذي ينتمي إليه مؤلف الكتابفاع عن املذهب الّ ة، وكانت للدّ الكليّ 
 .(2)دة له، وليست حاكمة عليهرة ومؤكّ مقرّ 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 49، ص2، طأصولِالفقهِاإلسالمي. الزحيلي، حممد، 18، ص2، طالوجيزِيفِأصولِالفقهالزحيلي، وهبة،  ( (1

ِالفقه. أبو زهرة، 455، د.ط، صاملقدمةابن خلدون،  ( (2 ِالفقهِيلي، حممد، ، الزح22و 21، د.ط، صأصول أصول
 .  49، ص2، طاإلسالمي



 

22 
 

ِرين:اب::ِمدرسةِاملصتأخِ املبحثِالرِ 
أليف يف علم أصول ابع اهلجري، سارت على طريقة جديدة يف التّ وهي طريقة ظهرت يف القرن السّ 

ة وإثباهتا تحقيق القواعد األصوليّ تكلمني والفقهاء، عين أصحاهبا بفجمعت بني طريقيت امل الفقه،
ة، فذكروا الفروع واألحكام الفقهية اليت تتفرع عن هذا األصل ة، مث تطبيقها على الفروع الفقهيّ ابألدلّ 
ب املخالفة، وقد سار نوا سبيت خالفت األصل، وبيّ ة الّ قوها عليه، كما أشاروا إىل الفروع الفقهيّ وطبّ 

 .)1(ريقة علماء من املذاهب األربعةعلى هذه الطّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. 19، ص2، طالوجيزِيفِأصولِالفقه. الزحيلي، وهبة، 51، ص2، طأصولِالفقهِاإلسالميالزحيلي، حممد،  ( 1(  
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ِالث:فةِعلىِمناهجِاملدارسِالثِ ةِاملؤلِ الكصتبِاألصوليِ ِاملبحثِاخلامس:ِأهمِ 
 

 :)1(منيفتِعلىِطريقةِاملصتكلِ الكصتبِيفِعلمِأصولِالفقهِاليتِألِ ِأهمِ  ــ

 .)2(ريقةل كتاب كتب على هذه الطّ ، وكان أوّ - تعاىلرمحه هللا- افعيّ سالة، لإلمام الشّ الرّ  .1
 سنة ، القاضي أيب بكر، املتوىفّ ينّ قريب واإلرشاد يف ترتيب طرق االجتهاد، للباقاّل التّ  .2

 .)3(ه403
 .)4(ه463 سنة ، املتوىفّ افعيّ الشّ  ،املعتزيل، أيب احلسني حممد بن علي املعتمد، للبصريّ  .3
 ، املتوىفّ افعيّ الشّ  يسابوريّ عايل عبد امللك بن عبد هللا اجلويين النّ الربهان، إلمام احلرمني، أيب امل .4

 .)5(ه478سنة 
 ، املتوىفّ افعيّ د الغزايل الشّ د بن حممّ ة اإلسالم، حممّ املستصفى، لإلمام الغزايل، أيب حامد حجّ  .5

 .)6(ه505سنة 
 .)7(ه606 سنة ملتوىفّ ، اافعيّ ازي الشّ د بن عمر الرّ ين، حممّ ازي فخر الدّ احملصول، لإلمام الرّ  .6
، افعيّ الشّ  بن عليّ  ين أيب احلسن، عليّ ، سيف الدّ اإلحكام يف أصول األحكام، لآلمديّ   .7

 .)8(ه631 سنة املتوىفّ 
 
 
 
 

                                                           

.50، ص2، طأصولِالفقهِاإلسالميالزحيلي، حممد، (  1(  

.26، ص6ج، 15ط، األعالمالزركلي، . 1، ص1، ج1، ططبقاتِالرشافعينيابن كثري،   ( 2(  

.176، ص6ج، 15ط، األعالمالزركلي،  .270، ص4، د.ط، جوفياتِاألعيانابن خلكان، (  3(  

.752، ص6ج، 15ط، األعالمالزركلي،  .127، ص4، د.ط، جوفياتِاألعيانابن خلكان، (  4(  

.160، ص4ج، 15ط، األعالمالزركلي،  .167، ص3، د.ط، جوفياتِاألعيانابن خلكان، (  5(  

.22، ص7ج، 15ط، األعالمالزركلي، . 533، ص1، ج1، ططبقاتِالرشافعينيري، ابن كث(  6(  

  )7 .313، ص6ج، 15ط، األعالمالزركلي،  .482، ص4، د.ط، جوفياتِاألعيانابن خلكان، ( 

.332، ص4ج، 15ط، األعالمالزركلي،  .932، ص3، د.ط، جوفياتِاألعيانابن خلكان، (  8(  
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 :)1(يتِأل فتِعلىِطريقةِالفقهاءالكصتبِيفِعلمِاألصولِالِ ِأهمِ  ــ

 .)2(ه340 سنة ىفّ ، أيب احلسن، عبيد هللا بن احلسني، املتو كتاب األصول، لإلمام الكرخيّ  .1
اص، الرازي، املعروف ابجلصّ  اص، أيب بكر، أمحد بن عليّ كتاب األصول، لإلمام اجلصّ  .2

 .)3(ه370 سنة املتوىفّ 
 ، املتوىفّ وسيّ بّ ، أيب زيد، عبيد هللا بن عمر القاضي الدّ وسيّ بّ ة، للدّ ظر، وتقومي األدلّ أتسيس النّ  .3

 .)4(ه430سنة 
 يف حدود اخلمسمائة، أو د بن أمحد، املتوىفّ ة حممّ ئمّ ، مشس األرخسيّ كتاب األصول، للسّ  .4

 .)5(ه490
. وهو من )6(ه492 سنة د، املتوىفّ بن حممّ  كتاب األصول، للبزدوي، فخر اإلسالم عليّ  .5

 ة وأحسنها.أفضل كتب احلنفيّ 
اس أمحد بن إدريس بن عبد ين أيب العبّ ، شهاب الدّ تنقيح الفصول يف علم األصول، للقرايفّ  .6

 .)7(ه684 سنة ، املتوىفّ املالكيّ محن الرّ 
 .)8(ه017 سنة ين عبد هللا بن أمحد، املتوىفّ ، حافظ الدّ سفيّ املنار، للنّ  .7
 ين عبد الرحيم اإلسنويّ ، مجال الدّ مهيد يف ختريج الفروع على األصول، لإلمام اإلسنويّ التّ  .8

 .)9(ه772 سنة ، املتوىفّ افعيّ الشّ 
 

                                                           

.  52، ص2، طاإلسالميِأصولِالفقهِالزحيلي، حممد،(  1(  

.200، ص1، ج1، طاتجِالرتاجمابن قطلوبغا، (  2(  

.96، ص1، ج1، طاتجِالرتاجمابن قطلوبغا، (  3(  

.192، ص1، ج1، طاتجِالرتاجمابن قطلوبغا، (  4(  

.234، ص1، ج1، طاتجِالرتاجمابن قطلوبغا، (  5(  

.206، ص1، ج1، طاتجِالرتاجمابن قطلوبغا، (  6(  

.94، ص1ج، 15ط، األعالمالزركلي،  .146، ص6، د.ط، جالوايفِابلوفياتي، الصفد(  7(  

.175، ص1، ج1، طاتجِالرتاجمابن قطلوبغا، (  8(  

.344، ص3ج، 15ط، األعالمالزركلي،  .27، ص1، طترمجةِاألسنويِالعراقي، زين الدين،(  9(  



 

25 
 

 :)1(رينفتِعلىِطريقةِاملصتأخِ يتِألِ لِ الكصتبِيفِعلمِأصولِالفقهِاِأهمِ ــِ 

 ، ابنين أمحد بن عليّ فر الدّ مظّ  اعايتّ واإلحكام، للسّ  ظام، اجلامع بني أصول البزدويّ بديع النّ  .1
 .)2(ه694 سنة ، املتوىفّ احلنفيّ  البغداديّ  اعايتّ السّ 

.وقد )3(ه747 سنة ، املتوىفّ ريعة، عبيد هللا بن مسعود البخاريّ تنقيح األصول، لصدر الشّ  .2
 وخمتصر ابن احلاجب. ازيّ واحملصول للرّ  صه من كتاب البزدويّ خلّ 

 سنة ، املتوىفّ افعيّ بكي الشّ السّ  اب بن عليّ ين عبد الوهّ بكي، اتج الدّ مجع اجلوامع، البن السّ  .3
 مته.ف كما يقول يف مقدّ ا يقرب من مائة مصنّ . مجعه ممّ )4(ه771

 ، املتوىفّ هري اببن اهلمام احلنفيّ ن عبد الواحد، الشّ د بين بن اهلمام، حممّ حرير، لكمال الدّ التّ  .4
 .)5(ه861سنة 

 . )6(ه1119 سنة ، املتوىفّ كور احلنفيّ ين بن عبد الشّ الدّ  بوت، للعالمة حمبّ م الثّ مسلّ  .5
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.53، ص2، طأصولِالفقهِاإلسالميِالزحيلي، حممد،(  1(  

.95، ص1، ج1، طاتجِالرتاجموبغا، ابن قطل(  2(  

.203، ص1، ج1، طاتجِالرتاجمابن قطلوبغا، (  3(  

  )4 .184، ص4ج، 15ط، األعالمالزركلي، ، 233، ص3، ج2، طالدررِالكامنةابن حجر،  (

.255، ص6ج، 15ط، األعالمالزركلي،  .127، ص8، د.ط، جالضوءِالالم:ِالسخاوي،(  5(  

.832، ص5ج، 15ط، األعالمالزركلي، (  6(  
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ِالث:ِحولِمطوطِجواهرِاألفكارِوحتقيقه:الفَلِالثِ 

ِةِاملخطوطِوسببِاخصتياره:ل:ِأمهيِ املبحثِاألوِ 
، فقد أشار يف بداية روح األخرىل للشّ ه مكمّ ، وذلك ألنّ ة مبكانمن األمهيّ  اإلمام البلبيسيّ شرح  إنّ 

مع   ات هذا الفنّ ، وجيمع مهمّ م أمثلته وشواهده، ويتمّ ه يضيء عن فوائدهشرحه على املختصر إىل أنّ 
خالل تكاد معانيه  ،روح، ويكشف مغلقات كثري من مباحث متونه والشّ حرير والوضوحكمال التّ 

إىل أنه يقصد سابقه بشرح  (ارحالشّ ) بقوله ، وقد أشار البلبيسيّ مافظ أن تتكلّ سطوره حبسن مباين اللّ 
أتيت من خالل تكملته ملن سبقه إبضافة  ة شرح البلبيسيّ ، فأمهيّ مة قاسم بن قطلوبغااملختصر العاّل 

 بك والعبارة .واهد وإزالة الغموض مع حسن السّ األمثلة والشّ 
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ِ:(1)فِكصتابِاملناراين:ِالصتعريفِمبؤلِ املبحثِالثِ 
 سفيّ ، والنّ احلنفيّ  سفيّ النّ   ين عبد هللا بن أمحد بن حممود أبو الربكاتهو حافظ الدّ  امسهِونسبه: 

من  ة،نفيّ ة احلهر بني جيحون ومسرقند، وهو من كبار أئمّ ند فيما وراء النّ نسبة إىل نسف من بالد السّ 
 .أصبهان(أهل إيذج )من كور 

 خوزستان بني وبلد كورة:  "إيذج :(2)احلموي ومسرقند. قال جيحون بني ند،السّ  ببالد نسف إىل نسبته
 األهواز إىل حيمل كثري  ثلج هبا يقع اجلبال وسط يف وهي الكورة، هذه مدن أجل وهي وأصبهان،

 نياالدّ  عجائب من إيذج وقنطرة األمطار، على ومزارعهم سليمان، شعب عني من واحي، وشرهبموالنّ 
 كثرية، وهبا  معادن وهبا الزلالزّ  كثرية  القعر، وإيذج بعيد ايبس واد على خرابلصّ  ةمبنيّ  األهنّ  املذكورة

 شيد".الرّ  أايم إىل يوقد كان  قدمي انر بيت

 فيها. ُولد اليت نةالسّ  حتديًدا يُعرف مل:مولده

 أصبهان. :فيها ُولدَ  اليت البلد

 أعيان من جبماعة وتفّقه هائل، قدم على سفيالنّ  أبو الربكات مةلعاّل ا نشأ :سفيالنّ  نشأة  
 وانتهت عديدة، سنني دريسوالتّ  لإلفتاء روتصدّ  غة،واللّ  ةوالعربيّ  واألصول الفقه يف برع حىت العلماء،

 .وعمالً  علماً  زمانه يف ةاحلنفيّ  رائسة إليه

                                                           

 .67ص  ،4ج ، 15ط، األعالم الزركلي، .175، ص1، ج1، طاتجِالرتاجمابن قطلوبغا،  (1 (

. متثل السند حاليًا كاًل من منطقيت الباكستان ومشال اهلند وحول هنر السند 199ص ،1، ج2ط ،البلدانِمعجم احلموي،  ( (2
 عسكر موىل الرومي الدين شهاب األوحد حلموي: هو األديبا كم. قال الذهيب: "ايقوت3200الذي يقدر طوله حبوايل 

 معجم وكتاب والقدماء، املتأخرين الشعراء وكتاب ، أسفار أربعة يف األدابء كتاب  وله ، املؤرخ األخباري النحوي السفار احلموي،
 وكان األنساب. وكتاب الدول، كتابو  التاريخ يف واملآل املبدأ وكتاب مفيد، صقعا كبري واملختلف وضعا املشرتك وكتاب البلدان،

 ببغداد كتبه  ووقف ، سنة ومخسني نيف عن وستمائة وعشرين ست سنة رمضان من العشرين يف اإلنشاء. تويف جيد متفننا شاعرا
 .313، ص22، ج3، طسريِأعالمِالنبالء العلم". يف والتبحر.  ابلبالغة له حاكمة وتواليفه. الزيدي مشهد على
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 ينالدّ  محيد وعلى ،)1(لكردريا ارتّ السّ  عبد بن حممد ةاألئمّ  مشس على هتفقّ  :شيوخه
 ، وغريهم.)3(زاده خواهر ينالدّ  وبدر ،)2(ريرالضّ 

 نزيلالتّ  مدارك: تصانيفه مَؤلفاته وأشهر.واألعالم ةاألئمّ  من وغريه ،)4(غناقيالس منه مسع :تالميذه
 ومساه عافالنّ  املنظومة، وشرح شرح ىاملصفّ : أيًضا فاتهمؤلّ  القرآن، ومن تفسري يف أويلالتّ  وحقائق

 أصول يف الفقه، املنار أصول يف الفقه، املنار يف قائقالدّ  كنز  الوايف، كتاب شرح يف املنافع، الكايف
 اهمسّ  مفيداً، واسعاً  شرحاً  فمجاعة بشرحها، فشرحها املصنّ  اعتىن ين،الدّ  أصول يف العمدة ين، ولهالدّ 

 مساه شرحاً  )6(القونوي القضاة قاضي ،وشرحها)5(األقشهري يخالشّ  وشرحها االعتقاد، يف االعتماد

                                                           

يه املشرق مشس األئمة أبو الوحدة حممد بن عبد الستار بن حممد العمادي الكردري احلنفي الرباتقيين، وبراتقني: ( العالمة فق1) 
ه، وتويف ببخارى يف حمرم سنة 559من أعمال كردر، وكردر: انحية كبرية من بالد خوارزم. وبرع يف املذهب وأصوله. ولد سنة 

. 176، د.ط، صالفوائدِالبهيةِيفِتراجمِاحلنفية اللكنوي، ن يعقوب احلارثي.ه، ودفن عند اإلمام عبد هللا بن حممد ب642
  .112، ص23ج، 3ط، سريِأعالمِالنبالءالذهيب، 

 يف العلم رائسة إليه انتهت خبارى، أهل من احلنفية، فقهاء من:  ،(هـ667) الرامشي الضرير، الدين محيد علي، بن علي  (2) 
 الكبري، اجلامع وشرح النسفية، املنظومة وشرح الفقه، يف اهلداية على احلاشية" الفوائد" منها ف،تصاني له. النهر وراء مبا عصره

، 1، ج1، طاتجِالرتاجميوسف(. ابن قطلوبغا،  بن حممد) للسمرقندي النافع الفقه كتاب  على حاشية النافع، فوائد يف واملنافع
 .333، ص1، ج15، طاألعالم الزركلي، .215ص

 الكردري، األئمة مشس خاله عن أخذ. احلنفي زاده خبواهر املعروف الكردري، الكرمي عبد بن حممود بن حممد ينالدّ  بدر (3)
   .442، ص7،ج1، طشذراتِالذهبِيفِأخبارِمنِذهبومخسني وستمائة. ابن العماد،  إحدى سنة تويف يف .به وتفقه

ْغَناقي الدين حسام علي، بن حجاج بن علي بن ناحلس (4)  ، املتوىف يف (تركستان يف بلدة) سغناق إىل نسبته ،حنفي فقيه، السِّّ
 للبزدوي، الفقه أصول شرح الكايف، التوحيد قواعد يف التمهيد شرح ،اهلداية شرح يف النهاية: له (.م1311، هـ711)حلب سنة 

 .247، ص2، ج15، طماألعالالزركلي، . 62، د.ط، صالفوائدِالبهيةِيفِتراجمِاحلنفيةاللكنوي،  .الصرف يف النجاح
 مصر، إىل ورحل. بقونية"  آقشهر"  يف ولد. رحالة مؤرخ ،(ه731) سنة تويف اآلقشهري، معاذ بن أمني بن أمحد بن حممد  (5) 
 دفن من أمساء يف الروضة وله: فيها ومات. ابملدينة وجاور. كبرية  جملدات عدة يف واملغرب املشرق إىل رحلته ومجع. املغرب إىل مث

 .325، ص5، ج15، طاألعالمالزركلي،  . 309، ص3، د.ط، جالدررِالكامنةِيفِأعيانِاملائةِالثامنةابن حجر،   .يعابلبق
(. ه777) سنة تويف احلنفية، فقهاء من قاض،: الدين مجال الثناء، أبو القونوي، الرمحن عبد بن مسعود بن أمحد بن حممود  (6)
 األصول، يف املغين شرح يف واملنتهى الفقه، يف القنية بغية: كتبه  من. قضاءها ويل. قدمش أهل من. العقلية العلوم يف مشاركة له

الزركلي،  .62، د.ط، صالفوائدِالبهيةِيفِتراجمِاحلنفيةاللكنوي،  وغريها. الدين، أصول يف العمدة شرح والزبدة جملدات، ثالث
 .207، ص7، ج15، طاألعالم
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 أيضاً، وله النافع شرح املستصفي الفقه، وله أصول يف املنار على شرحان العمدة، وله شرح يف بدةالزّ 
 .ذكر ما غري أخر األخشيكيت، وتصانيف على شرحان املستويف، وله

 سان،اللّ  قةوطال فظ،اللّ  وفصاحة الزائد، واضعوالتّ  احلسن، اخللق مع هذا :وخلقه صفاته
صنيف، والتّ  واإلشغال االشتغال على مكّباً  -هللا رمحه- وكان إليهم، واإلحسان لبةوالطّ  للفقراء تهوحمبّ 

 ديرتدّ  ال للفقراء، متواضعاً  امللوك، على عاً مرتفّ  متواضعاً، كرمياً،  خرياً، ديّناً  زاهداً  عاملاً، إماماً  وكان
 .العلماء من واحد غري ودينه علمه على أثىن منزله، إىل أتوا اإذ إاّل  هبم جيتمع وال ولة،الدّ  ألرابب

 يف النظري عدمي كاماًل   اإمامً  كان:  العربية املطبوعات معجم كتاب  صاحب عنه قال :عليه العلماء ثناء
 بن هللا "عبد: (1)العسقالينّ  حجر ابن ومعانيه، وقال احلديث يف ابرًعا واألصول الفقه يف رأًسا زمانه
 املتأخرين هادالزّ  "أحد: طبقاته يف )2(عبدالقادر احلافظ نيا". وقالالدّ  مةعاّل  سفيالنّ  حممود بن أمحد

 بن أمحد بن هللا "عبد :(3)بردي تغري ابن واألصول". وقال الفقه يف املفيدة صانيفالتّ  صاحب
 املفيدة انيفصالتّ  وصاحب اد،الزهّ  العلماء أحد…ينالدّ  حافظ اإلسالم شيخ مةالعاّل  اإلمام حممود،

 .والعربية" واألصول الفقه يف

 جناته. فسيح يف أسكنه و -تعاىل– هللا م. رمحه1310 ه،710 سنة أصبهان يف تويفّ  :وفاته

ِ
 

                                                           

  .268ص  ،1جد.ط،  ،املئةِالثامنةِالدررِالكامنةِيفِأعيان ،بن حجرا (1 (

 احلديث، حفاظ من ابلرتاجم، عامل(: ه775) سنة تويف الدين، حميي حممد، أبو القرشي، هللا نصر بن حممد بن القادر عبد (2) 
 يف املضية اهرواجلو  للطحاوي، اآلاثر معاين وشرح اهلداية، أحاديث حترير يف العناية له. ابلقاهرة ووفاته مولده. احلنفية فقهاء من

 وغريها.  طبقاهتم، يف صنف من أول وهو احلنفية، جملدان، طبقات
 هللا عبد بن بردي تغري بن . وهو: يوسف73ص ،2جد.ط،  ،املنهلِالَايفِواملسصتوىفِبعدِالوايف، ابن تغري بردي (3 (

 من أبوه كان.  ووفاة امولدً  القاهرة، هلأ من. حباثة مؤرخ: ه(874الدين، املتوىف سنة ) مجال احملاسن، أبو احلنفي، الظاهري،
 الدين جالل القضاة قاضي حجر يف يوسف ونشأ هـ، 815 سنة بدمشق ومات املقدمني، جيشه أمراء ومن برقوق الظاهر مماليك
 واملنهل ة،والقاهر  مصر ملوك يف الزاهرة النجوم منها، نفيسة، كتباً   وصنف احلديث، وقرأ وتفقه وأتدب( 824 سنة املتوىف) البلقيين
 اللطافة ومورد للصفدي، الوايف هبما أكمل الصايف املنهل على الشايف الدليل وخمتصره كبري،  الرتاجم، يف الوايف بعد واملستويف الصايف

، 10، د.ط، جالضوءِالالم:ِألهلِالقرنِالصتاس:السخاوي،  .وغريها التاريخ، يف الرائي ونزهة واخلالفة، السلطنة ويل من يف
 .222ص ،8ج، 15ط ،األعالم زركلي،ال .305ص
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ِفِمصتَرِاملنار:عريفِمبؤلِ الث:ِالصتِ املبحثِالثِ 
، املعروف اببن حبيب ين احلليبّ بن بدر الدّ  هو طاهر بن احلسن بن عمر بن حبيب، أبو العزّ 

م(، فاضل، ولد ونشأ حبلب، وكتب هبا يف ديوان اإلنشاء وانتقل 1406-1340ه، 740-808)
 فيها، عن زهاء سبعني عاماً، من كتبه )ذيل( على اتريخ إىل القاهرة، فناب عن كاتب السّر، وتويفّ 

 . (1)أبيه، و ) خمتصر املنار( يف أصول الفقه، و )وشي الربدة( شرحها وختميسها، ونظم عدة كتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .221، ص3، ج15، طاألعالمالزركلي،  .3، ص4، د.ط، جالضوءِالالم:ِألهلِالقرنِالصتاس:السخاوي،  (1(
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ِ:اب::ِحولِاإلمامِالبلبيسيِ املبحثِالرِ 
، كما ثبت يف مجيع نسخ خمطوط جواهر األفكار منصور بن أيب اخلري البلبيسيّ  هو اإلمام األصويلّ 
 على خمتصر املنار. 

اجم إال امسه، وأنه صاحب فيما وقع بني يديه من كتب الرتّ  مل يقف الباحث على ترمجة للبلبيسيّ 
اس ونسختني وذكر نسخة مكتبة ابن عبّ  ،(1)ذكور، وقد ذكره صاحب الشروح واحلواشياملخطوط امل

محن بن عبد الرّ  ه أمحد بن عليّ رتجم له أبنّ ف )2(ة العارفنيتني. وقد اختلط األمر على صاحب هديّ أزهريّ 
. سفيّ للنّ ف جواهر  األفكار يف خمتصر املنار ه صنّ ه، وقال أنّ 779 سنة املتوىفّ  البلبيسيّ  الكناينّ 

هذا الكالم غري صحيح! ألنَّ مصنِّّف جواهر األفكار ذكر أن القاسم بن قطلوبغا شرح  واحلقيقة أنّ 
ه، فكيف يستقيم أن يكون صاحب 802خمتصر ابن حبيب قبله، والقاسم بن قطلوبغا ولد سنة 

 ! شرح خمتصر ابن حبيب قبله الذي القاسم بن قطلوبغا  مولد جواهر األفكار قد مات قبل

 نصر ضبطه كذا  مهملٍة، وسنيٍ  وايٍء، م،الاّل  وسكون الباءين، بكسر وأما النِّّسبة البِّْلبِّيسيّ  
 على فراسخ عشرة مصر فسطاط وبني بينها مدينة: بلبيس تقول "والعامَّة :)4(قال ،)3(اإلسكندريّ 

 ". )5(صالعا بن عمرو يد ه، على19أو  18 سنة يف فتحت بغيض، بن عبس يسكنها ام،الشّ  طريق

                                                           

.1866، ص3، د.ط، ججام:ِالرشروحِواحلواشياحلبشي،  ( 1(  
.114، ص1، د.ط، جهديةِالعارفنيالبغدادي،  ( 2(  

ه(، أديب وحنوي وفقيه مصري من أهل اإلسكندرية. له كتاب 561سكندري، املتوىف )أبو الفتح، نصر بن عبد الرمحن اإل  ( 3)
  األمكنة واملياه واجلبال واآلاثر وحنوها املذكورة يف األخبار واألشعار.

 . 479، ص1ج، 2ط ،معجمِالبلداناحلموي،  (4) 
. مصر على للوافدين ومعربًا ملصر مدخاًل  األوىل رالعصو  يف تعترب وكانت مصر، مدن أقدم من مبصر، الشرقية مبحافظة بلبيس مدينة
 عندما أيوب الصاحل امللك تستقبل مدينة أول أيضا هي قريش، سادات مسجد وهو إفريقيا يف مسجد فيها بين مدينة أول وهي
 .العنكبوتية الشبكة على الشرقية حمافظة مبوقع ،بلبيسِمركز. التطويرات من الكثري هبا وأحدث مصر حكم

 مثان، سنة أوائل يف مسلما - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول إىل هاجر بن وائل اإلمام أبو عبد هللا عمرو بن العاص ( 5) 
 عمرًوا وأمر وإسالمهم، بقدومهم - وسلم عليه هللا صلى - النيب ففرح طلحة، بن عثمان الكعبة وحاجب الوليد، بن خلالد مرافًقا
 بعد عاش وقد عمر، فيها ولد اليت الليلة أذكر: يقول كان.  سنني مخس بنحو عمر من أكرب انك  للغزو. وجهزه اجليش، بعض على
ابن حجر،  .55،ص3، ج3، طسريِأعالمِالنبالءسنة. الذهيب،  ومثانون بضع عمره جمموع أن هذا فينتج عاماً، عشرين عمر

   .537، ص4، ج1، طاإلصابةِيفِمتييزِالَحابة
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ِيفِجواهرِاألفكار:ِمنهجِاإلمامِالبلبيسيِ املبحثِاخلامس:ِ
ف يف  ظر فيه ودراسته استطاع الباحث استنتاج منهج املؤلّ من خالل االطالع على املخطوط والنّ 

 كتابه جواهر األفكار على خمتصر املنار، وجيمله يف اآليت:
ع نسخ املخطوط حيث قال: يقول البلبيسّي حنفّي املذهب كما ثبت من الّتعريف به يف مجي .1

 ه الغيّن منصور بن أيب اخلري البلبيسّي احلنفّي.عفو ربّ  املضطّّر إىل
م أمثلته وشواهده، وجيمع يشرح منت خمتصر املنار البن حبيب، ليضيء عن فوائده، ويتمّ  .2

 متونه مباحث كثري من  مغلقات ويكشف والوضوح، حريرالتّ  كمال  مع الفن، هذا مهمات
 فخر قول عن احرتازاً  حيحالصّ  يف وقوله ف املنت كقوله: " مقصد مصنّ ح، ويبنّي رو والشّ 

 املشرتك أخرج احلدود ةمشتقّ  قرينة"، وكذلك قوله: " غري من قضاء األداء ييسمّ  أنه اإلسالم
 األفراد ابتفاق ألصله تبعاً  واملشرتك العامّ  بني قفرّ  فاملصنّ  أن واعلم .احلدود خمتلفة أفراده ألنّ 

 واحد". بوضع لكثريين وضع وما والعامّ  الوضع ابحتاد بينهما فرقوا واحملققون ،اختالفهاو 
الذي شرح املنت قبله  )1(مة القاسم بن قطلوبغافهو يقصد العاّل  ارح(عندما يطلق كلمة )الشّ  .3

 يف شرح أمساه خالصة األفكار شرح خمتصر املنار.
 مثال ذلك: ،اصطالحاً ف املصطلحات الواردة يف منت املختصر لغة و يعرّ  .4

 أمر منه واألمر ،أمور على وجيمع ،لغةً  جزماً  الفعل طلب وهو .خاصّ  ملعىن وضع لفظ:  األمر
 يف وأنه ابألمر وهو :اإلميان :الً أوّ  فاملكلّ  على جيب ما ألنّ  هيالنّ  على مهوقدّ  ،بغريها ومرة ،ابهلمز

 .افعل تعالءاالس سبيل على لغريه القائل قول األصل يف كما  االصطالح
 .ذائلالرّ  عن ملنعه للعقل هيةالنّ  ومنه ،املنع لغة وهو .اإلنفراد على معلوم ملعىن وضع لفظ:  هيالنّ 

 . تفعل ال االستعالء سبيل على لغريه القائل قول األصل يف كما  واصطالحاً 

                                                           

 سنة املتوىف احلنفي، اجلمايل،( الشيخوين سودون أبيه معتق إىل نسبة) السُّْوُدْوينِّ  العدل أبو الدين، زين ا،ُقْطُلْوبـَغَ  بن قاسم (1) 
 قادر اللسان، طلق عالمة، إمام: "وصفه يف السخاوي قال. ابلقاهرة ووفاته مولده. ابحث مؤرخ، احلنفية، بفقه عامل ،(ه879)

 املنار خمتصر شرح خالصة منها املصنفات من الكثري له" ومساجحة دعوى شائبة مع ه،ملشاخي ولو ابالنتقاد مغرم املناظرة، على
ِالصتاس:السخاوي،  .وغريها احلنفية، علماء يف الرتاجم واتج احلليب، حبيب البن ِالقرن ِألهل ِالالم: ، 6، د.ط، جالضوء
  .180ص ،5، ج15ط ،األعالم الزكلي، .184ص
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 ،اً أيض الواجب فعل فالقضاء حيحالصّ  على اوأمّ  هات الكتب كقوله: "يعزو املسائل إىل أمّ  .5
 .حرير"التّ  يف كذا  .بعده فعله والقضاء ،وقته يف فعله األداء لكنّ 

 القضاء وجوب عدم يف وال الكفر حال األداء جواز عدم يف خالف ال هأنّ  واعلم وقوله: "
 لويح".التّ  يف كذا  .اإلسالم بعد

 :وسبباً  وشرطاً  له ظرفاً  الوقت جعل الذي النوع هذا حكم من أي حكمه ومن وقوله: "
 متييز فيشرتط ،متعدداً  فيه املشروع كان  ظرفاً  كان  ملا هألنّ  الوقت فرض تعيني أي :عينيالتّ  ةنيّ  شرتاطا

 املقرون وكذا ،الوقت خرج وإن تعيني ابليوم املقرون هرالظّ  ةونيّ  ،يةابلنّ  وذا ،بعض عن األفراد بعض
 اجلمعة يف إاّل  الوقت كظهر  الوقت وفرض ،الصحيح يف جتزيه ال ونسيه خرج فإن ،خيرج مل إن ابلوقت

 ويف ،عليه فائتة الحتمال جيزيه ال قيل غري ال هرالظّ  نوى وإن ،الوقت فرض اأهنّ  يعتقد من إال
 يف شارعاً  يكون ال العصر وقت يف والعصر هرالظّ  فنوى هرالظّ  فاتته فلو ،جيزيه هأنّ  األصحّ  :ةالعتابيّ 
 القدير". فتح يف كما  .منهما واحدة

 احلكم يفيد منهما كلّ   ألنّ  إثباته يف أي احلكم إجياب يف سواء واإلشارة العبارة :أي مهاو  وقوله: "
 منهما كلّ   ألنّ  نظر وفيه ،اإلشارة دون ةقطعيّ  العبارة بكون بينهما فاوتالتّ  وجيوز قيل ،نظمه بظاهر
 يكوانن قد ماأهنّ  فاحلقّ  .دليل عن انشئ احتمال يوجد مل إذا عندان القطع تفيد وهي ةلفظيّ  داللته

 قرير".التّ  يف كذا.  ومتعاكسني نييّ وظنّـ  قطعيني
 ، مثال ذلك:خيالف رأيه حسب ما يراه حًقا  ماب يف املنت املشروح ويبنّي يصوّ  .6

  للناس بعث موسلّ  عليه هللا ىصلّ  .به األمر تناوهلم أي ابإلميان خماطبون اروالكفّ  :فصل قوله: "
)1(َّٱمج مظمث ُّٱ :-وجل عز- قوله إىل َّٱمظ مظ مظ مظني  مظ مظري  ُّٱ :-تعاىل– قال كافة

 

 .مشاخينا" سند ليست عنده من بزايدة املاضي العهد على بناءً 
 سائر خيرج حىّت  رسولنا أي سولالرّ  على لاملنزّ  كأصله  يقول أن فاملصنّ  على وكان وقوله: "

 حكمه". بقيو  تالوته نسخت ما خيرج حىّت  املصاحف يف املكتوب ،ةماويّ السّ  الكتب
 :-تعاىل–مثاله قوله  .صف أن يذكره حىت خيرج االستدالل بعبارة النّ وكان على املصنّ  وله: "وق

ه املولود له فهذا عبارة بق الكالم إلثبات النفقة والكسوة على األب ألنّ س )1(َّمح  مظمج  مظمث ُّ
 ".النصّ 

                                                           

.158سورة األعراف: جزء من اآلية  ( 1(  
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 وهو :ارحشّ ال قال كذا  .عندان شيء يقع ال ثنتني نفسها قتفطلّ  ثنتني الزوج نوى وإن وقوله: "
 ،حمتمله واالعتبار ،موجبه احلقيقيّ  الفرد أن لنا .ثنتان زفر وعند ،عندان واحدة تقع بل فأجبته .سهو

 قيل فإن ،طالقها جنس ذلك فإن أمة املرأة تكون أن إاّل  تهنيّ  يصحّ  فال حمتمله وال موجبه ال والعدد
 ال ما تغيري إىل بل بتفسري ليس :قلنا ؛ثنتني نفسك قيطلّ  مثل به تفسريه صحّ  ملا العدد حيتمل مل لو

 ال العدد بلفظ الوقوع يكون اإليقاع يف العدد ذكر ابلصيغة قرن إذا وهلذا .فظاللّ  مطلق حيتمله
 بيان من فرغ وملا .شيء يقع مل العدد ذكر قبل فمات واحدة أو ثالاثً  قتكطلّ  :قال لو حىّت  يغةابلصّ 

 .املوجب" ذلك أنواع بيان يف شرع ؛احتماله وعدم األمر موجب
م ال من ف لو جعل امللحق ابحلسن لعينه قسمًا من مطلق احلسن ابملقسّ املصنّ  واعلم أنّ  وقوله: "

ه تقسيم الشيء إىل نفسه وإىل غريه ألن امللحق احلسن لعينه قسماً من مطلق احلسن لسلم من إيراد أنّ 
 ."لفليتأمّ  .ابع لفخر اإلسالملكنه تبع أصله التّ  ،حسن لغريه حقيقةً 

ية أو مع ة احلنفّ ة سواء كان بني أئمّ ة الواردة ضمن األمثلة الفقهيّ ح االختالفات الفقهيّ يوضّ  .7
 ة بشكل خاص، مثال ذلك :افعيّ املذاهب األخرى كالشّ 

 يغلب مل ما أخريالتّ  جيوز بل األمر ورود عقيب به ابملأمور اإلتيان أي الفور على األداء قوله: "
 واألزمنة الفعل لطلب األمر أنّ  لنا ،ةافعيّ الشّ  وبعض للكرخيّ  خالفاً  حيحالصّ  يف تالفوا نّ الظّ  على

 كاةوالّز  احلج أنّ  الفروع كتب  يف املختار أن واعلم ،سواء حدّ  على فيها الفعل حصول ةصالحيّ  يف
  ضعيف وهو الكرخيّ  قول هألنّ  األمر مبقتضى هألنّ  ال شهادة وتردّ  ،أخريابلتّ  أيمث حىّت  الفور على جيبان
 فيها". بنّي  خارجيّ  لدليل بل ؛علمت كما

 سما حنيفة أيب عند القرآن أنّ  متوهّ  من وهم لدفع ذكره ظمالنّ  ذلك من مستفاد ومعىن وقوله: "
نبيه وللتّ  ،عنه مرجوع وهو ةالعربيّ  على القدرة مع ةابلفارسيّ  الةالصّ  يف القراءة جبواز لقوله فقط للمعىن

  معىن له ألنّ  !معىن له وليس قرآن املتشابه يقال ال ،له معىن ال ما على يشتمل ال القرآن أنّ  على
 جبواز القول عنه هللا رضي حنيفة أليب ساغ كيف  قيل فإن ،القيامة يوم قبل معرفته رجاء انقطع كمن
 مظ مظ ﴿ :-تعاىل– قوله صريح مع عنه رجع ة وإنالعربيّ  على القدرة مع ةابلفارسيّ  الةالصّ  يف القراءة
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 واعلم .يرد فال تنزل قهتعلّ  جاز كما  ابملنذرين قهتعلّ  جيوز :قلت؟  (1)﴾ مظ مظ  ني مظ مظ ري مظ ين ىن مظ مظ مظ  مظ
 ةالفارسيّ  القراءة جازت حىت زائد ركن فيه فظاللّ  لكنّ  واملعىن فظاللّ  جملموع امساً  كان  وإن القرآن أبنّ 

 ".فاقاً اتّ  العربية عن للعاجز مطلقاً 

، فمن يقرأ األمثلة خيرج ة على األصول هو إيراد كامل واتمّ يّ هألمثلة الفقإنَّ إيراد البلبيسي ل .8
رح ليس كتاب فقه وإنا هو كتاب يف هذا الشّ  ل هلا مع أنّ للمسألة املمثّ  مبعرفة احلكم الفقهيّ 

 أصول الفقه كما يف املثال السابق.
ول الفقه حيث يوردون يف شرحه على طريقة املتأخرين يف أص -رمحه هللا تعاىل-سار البلبيسي  .9

يف الفرع إمتاماً  ة، ويورد االختالف الفقهيّ ة ويدّعموهنا ابلفروع الفقهيّ القاعدة األصوليّ 
 ة خيالفون يف أصل املسألة أيضاً.افعيّ الشّ  للفائدة، وإشارة إىل أنّ 

 هات الكتب يف املذهب احلنفيّ ة كبرية، وعلى أمّ ة علميّ يعتمد يف شرحه على خلفيّ  .10
 -رمحهم هللا تعاىل-ة ة احلنفيّ رح ذكر أئمّ سب إليه، ويالحظ الناظر يف الشّ ذي ينتالّ 

 ة الكرديّ وصاحبيه ومشس األئمّ  -رمحه هللا تعاىل-عمان واالستدالل أبقواهلم كأيب حنيفة النّ 
 ا كل خري.وغريهم، جزاهم هللا عنّ  والكرخيّ  وفخر اإلسالم البزدوي
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ِ:عليهِيؤخذِقدِوماِحبيبِابنِملخصتَرِالبلبيسيِحشِرِ:ِمميزاتدساملبحثِالسا

يتميز شرح البلبيسي ملختصر املنار بدقة العبارة، وسهولة األلفاظ، واالبتعاد عن التكلف،  .1
 وصنعة الكالم، فهو يوجه شرحه للمتعلِّّم مباشرة أبسلوب ُمَيساٍر للفهم. 

ابتباع مصنف املنار لألصول العامة يُعىن كثريًا بتوجيه طالب العلم إىل نقاط القوة اليت تتمثل  .2
يف املذهب احلنفي، كما ينبه على خمالفة املصنف ألصول املذهب يف بعض املسائل ابتباعه 

 لألصل الذي سار عليه وهو أصول البزدوي. 
يف الشرح ترجيح ملا يراه البلبيسي صوااًب معتمًدا على خلفية علمية وفهم دقيق، ويدلُِّل  .3

رعية املناسبة من آايٍت وأحاديث وغريها من مصادر التشريع املعتمدة للمسائل ابلنصوص الش
 يف املذهب احلنفي. 

 مقارنًة ابملذهب الشافعي يف بعض املسائل.  ضمَّن الشرحَ  .4
 يتميز أيضاً برد املسائل إىل األمهات من كتب املذهب.  .5
 .ف، مع شرح وبيان التعريإبيراده تعريف املصطلحات لغًة واصطالًحايتمّيز و  .6

 إن كل ما سبق ذكره يف منهج البلبيسي وميزات شرحه للمختصر يزيد من قوة هذا الكتاب وأمهيته.
ولكن قد يؤخذ على هذا الشرح أن بعض الكتب قد أوردت أمساؤها بشكٍل خمتصر قد يصعب على 

صد ميزان غري املتمرِّس يف أصول املذهب احلنفي معرفة الكتاب املقصود! كقوله كما يف امليزان وهو يق
أصول الفقه للسمرقندي، أو قوله كما يف املفتاح وهو يقصد مفتاح العلوم للسكاكي، أو قوله كذا يف 
الفتح وهو يقصد فتح القدير للكمال بن اهلمام، كما يؤخذ عليه قوله قال شيخي يف عدة مواضع يف 

يخ! مع أنه ذكر يف بداية الكتاب ومل يسمِّّ الشيخ يف كل مرة فلعلَّ القارئ يظن أن هناك أكثر من ش
 الشرح أن شيخه شارح املختصر قبله القاسم بن قطلوبغا.  
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ِ:ِاملَادرِاليتِرج:ِإليهاِالبلبيسيِيفِشرحهِملخصتَرِابنِحبيب:املبحثِالساب:
ه أن يكون هناك املزيد ق من املخطوط، ولعلّ هذه املراجع وردت يف القسم احملقّ  من اجلدير ابلذكر أنّ 

حبسب بحث امل هذا ا يفوقد سردهتّ  ا مل تدخل ضمن هذا البحث،طرق إليها ألهنّ التّ  ى مل يتمّ قّ فيما تب
 أقدميتها وهي:

 .)1(ه(586)الفتاوى العتابّية )جامع الفقه( ألمحد بن حممد بن عمر العتايبّ  .1
 .)2(ه(587)بدائع الّصنائع يف ترتيب الّشرائع أليب بكر عالء الّدين الكاساينّ  .2
 .)3(ه(626)يب يعقوب يوسف بن أيب بكر حممد بن علي السكاكيوم ألمفتاح العل .3
 .)4(ه(747)الّتوضيح شرح منت الّتنقيح البن مسعود احملبويبّ  .4
 .)5(ه(747)الّتنقيح يف أصول الفقه البن مسعود احملبويب .5
 .)6(ه(773)شرح املغين يف أصول الفقه لسراج الّدين الغزنوّي اهلنديّ  .6
 .)7(ه(792)وضيح لسعد الّدين الّتفتازاينشرح الّتلويح على التّ  .7
 .)8(ه(841)كشف األسرار عن أصول البزدوي لعالء الّدين البخاريّ  .8
 . )9(ه(861)فتح القدير للكمال ابن اهلمام .9

 .)10(ه(864)الّتحرير يف أصول الفقه للكمال ابن اهلمام .10
 . )11(ه(.879)الّتقرير والّتحبري البن أمري احلاج احلليبّ  .11

                                                           

.76( ينظر يف الصفحة  1(  
.78( ينظر يف الصفحة  2(  
.111( ينظر يف الصفحة  3(  
.60( ينظر يف الصفحة  4(  
.73( ينظر يف الصفحة  5(  
. 49( ينظر يف الصفحة  6(  
.49( ينظر يف الصفحة  7(  

.59ظر يف الصفحة ( ين 8(  
.76( ينظر يف الصفحة  9(  

.65( ينظر يف الصفحة  10(  
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ِ)حتقيقِاملخطوط(:ِالعمليِ ِالقسم:ِيناالقسمِالثِ 

 وفيه ابابن:

ِ:بِاألول:ِصورةِلل وحِاألولِووالل وحِاألخريِلكلِنسخةِمنِالنسخِاملسصتخدمةِيفِالصتحقيقالبا
 

 

 اللوح األول من خمطوط جواهر األفكار على خمتصر املنار، نسخة مكتبة احلرم النبوي:ـــ 1
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 جواهر األفكار على خمتصر املنار، نسخة مكتبة احلرم النبوي:اللوح األخري من خمطوط ـــ 2
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 : اللوح األول من خمطوط جواهر األفكار على خمتصر املنار، نسخة مكتبة ابن عباســـ 3
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 اللوح األخري من خمطوط جواهر األفكار على خمتصر املنار، نسخة مكتبة ابن عباس:ـــ 4
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 اللوح األول من خمطوط جواهر األفكار على خمتصر املنار، نسخة املكتبة األزهرية:ـــ 5
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 اللوح األخري من خمطوط جواهر األفكار على خمتصر املنار، نسخة املكتبة األزهرية:ـــ 6
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ِ:مقدمةِالرشارح،ِونسبةِالكصتابِإليهِ)1(البابِالثاين:

 

 
                                                           

 رمحهما هللا-يف )ج( للشيخ عبد الرمحن سراج خبط تلميذه الشيخ عبد احلفيظ عثمان القاري  حاشية مقدمة على املخطوط (1)
ِانسخ املخطوط النسخة )ج(: -تعاىل

ِعلمِ   األصولِ ِفائدة ِيفِتعريف 

. فاألصُل لغًة: ما يتوقُف عليهِّ غريُه. واصطال" حًا أي: مثَّ اعلْم أنَّ أصوَل الفقهِّ لُه حدٌّ إضايفٌّ أي: حدٌّ مْن حيُث املعىن اإلضايفِّّ
 :  حبسبِّ ما اتفَق عليهِّ القوُم: الراجُح واْلُمستصحُب والقاعدُة والدليُل. قاَل شارُح املختصرِّ العضديِّّ

شرحِالعضدِعلىِمصتَرِاملنصتهىِاإلجيي، ألصلِّ إذا ُأضيَف إىل العلمِّ كالفقهِّ أبْن يقاَل أصوُل الفقهِّ، فاملراُد دليلُه". "أنَّ لفَظ ا
 .9، ص1، طاألصويل

، وثبَت أبدلةِّ الشريعةِّ كلُّ طريقٍة موضوعةٍ  . الكالُم مستفاٌد مَن الشَّرعِّ بوضٍع  والفقُه: علٌم متفرٌع على مبادئِّ األصولِّ مَن املسائلِّ
حيُث أنَُّه عِّْلٌم بعلٍم خمصوٍص إهليٍّ عْن نيبٍّ مَِّن األنبياءِّ، وكلُّ ما جاَء بهِّ النيبُّ صلَّى هللُا عليهِّ وسلَّم، فهَو شريعٌة ومِّلٌَّة، وإِّمَّا لقباً مْن 

 مَع قطعِّ النَّظرِّ عْن كونِّهِّ ُمضافاً. 

 ُل هبا إىل استنباطهِّ. وبياُن معايْن أجزائهِّ لغًة: فهَو علٌم بقواعٍد يُتوصَّ 

مَن املسائلِّ  الفقهيَُّة أي: استخراُج األحكامِّ الفقهيَّةِّ، أي: مسائِّلِّها عْن دالئِّلِّها التَّفصيليَّةِّ، فاملسائُل الفقهيَُّة كلُّها ُمستنبطٌ 
ها على نٍط، وتشمل األول. اهـ مْن هامِّشِّ نورِّ األنوارِّ  قمرِاألقمارِاللكنوي، الطبُع اهلنديُّ.  األصوليَّةِّ، ويُتوصَُّل هبا إىل استخراجِّ

 .22، التعليق 5، د.ط، صلنورِاألنوارِيفِشرحِاملنار

 : وغايُة علمِّ أصولِّ الفقهِّ معرفُة األحكامِّ الشرعيَّةِّ عنِّ األدلَّةِّ، وهَي ظهورُُه ابلعادةِّ األبديَّةِّ. غايصُتهُِو

مجالِّ ال مْن حيُث التَّفصيلِّ حبسبِّ خصوصِّ آيٍة آيٍة، فإنَُّه مْن وظائفِّ : األدلَُّة األربعُة إمجاالً، أي: مْن حيُث اإلموضوُعهُِو
    "التفسريِّ. اهـ مِّْنُه.

. والعربية واملعاين ابألصول عامل الفضل، أبو الغفار، عبد بن أمحد بن الرمحن عبدهو (: م1355/ هـ 756)اإلجيي  الدين عضدو 
 من. مسجوانً  فمات ابلقلعة، فحبسه كرمان،  صاحب مع حمنة له وجرت. اماً عظ تالميذ وأجنب القضاء، ويل بفارس إيج أهل من

 خمتصر وشرح املواقف، خمتصر الكالم وجواهر الوضع، علم يف العضدية والرسالة العضدية والعقائد الكالم، علم يف املواقف تصانيفه
الزركلي،  والبديع. والبيان املعاين علم يف واملدخل لتواريخ،ا وأشرف والبيان، املعاين يف الغياثية والفوائد الفقه، أصول يف احلاجب ابن

 .295، ص3، ج15، طاألعالم
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ِالرمحنِالرحيمبسمِهللاِ

على  -ثناؤهُ  جلَّ -هللا  حبمدِّ  (2)،اهرينَ الطَّ  بنيَ يِّّ الطَّ  وعلى آلهِّ  حممدٍ  اخللقِّ  على أفضلِّ  (1)صلِّّ  اللهمَّ 
 يْ ، ونصلِّّ واحملكمِّ  رِّ واملفسَّ  صِّ والنَّ  اهرِّ والظَّ  لِّ واملؤوَّ  واملشرتكِّ  والعامِّّ  اخلاصِّّ  منَ  مَ هِّ منها ما فُ  (3)آالءٍ 
 وعلى آلهِّ  ،(4)اوجمازً  وحقيقةً  وكنايةً  صرحياً  اإلعجازِّ  بغاايتِّ  دِّ املؤيَّ  حممدٍ  سلِّ الرُّ د على سيِّّ  مُ ونسلِّّ 

 .ءً وإقتضا وإشارةً  وداللةً  عبارةً  ،اضً رِّ  أبكملِّ  منهُ  الفائزينَ  وأصحابهِّ 

ْ  منصورُ  ،الغينِّّ  هِّ ربِّّ  إىل عفوِّ  رُ املضطَّ  فيقولُ ِوبعدُِ  هذا شرحٌ :  احلنفيُّ  يُّ سِّ يْ بِّ لْ البِّ  اخلريِّ  بن أيبِّ
 وجيمعُ  ،هُ وشواهدَ  هُ أمثلتَ  مُ تمِّّ ويُ  ،هِّ فوائدِّ  عنْ  (6)ضاءَ ليُ ، (5)املنارِّ  كتابِّ   على خمتصرِّ  هُ وضعتُ  لطيفٌ 

، والشروحِّ  هِّ متونِّ  مباحثِّ  منْ  (7)كثريٍ   مغلقاتِّ  ويكشفُ  ،والوضوحِّ  حريرِّ التَّ  كمالِّ   معَ  هذا الفنِّّ  اتِّ مهمَّ 
 ،الشارحُ  قالَ  :لتُ ا قُ ورمبَّ  ،(8) امَ تتكلَّ  أنْ  فظِّ اللَّ  مباينْ  حبسنِّ  سطورهِّ  خاللَ  معانيهِّ  تكادُ  بيٌت مفرٌد ــــــ 

 ، وهللاَ املنارِّ  كتابِّ   تصرِّ على خمُ  األفكارِّ  جواهرُ  هُ يتُ ومسَّ  ،بليْ قَ  هُ شارحُ  اْ غَ وبُـ لُ طْ قُ  بنُ  قاسمُ  مةَ العالَّ  بهِّ  وأريدُ 
 آمني. .وفضلهِّ  هِّ مبنِّّ  نا واملسلمنيَ يرمحَ  وأنْ  ،كأصلهِّ   بهِّ  ينفعَ  أنْ  أسألُ 

 

 

 
                                                           

 .العلة من آخره حرف حذف على مبين أمر فعل ألهنا األصل يف أثبته ما يف )ب(. والصواب ((صلي))كتبت   ( (1
  )ج(. : وصلى هللا على سيدان حمّمد وعلى آله وصحبه وسّلم يف ((االستفتاح))كتب  ( (2
 يف )ب(. ((االل))كتبت   ( (3
 يف )أ(. ((جماز))كتبت   ( (4
 زايدة يف )ج(: للعالمة ظاهر بن حبيب احلليب على وجه االختصار دون اإلطناب واالختصار. ( (5
 دون حرف اجلر عن يف )ب( و )ج(. ((ليضاعف فوائده))كتبت   ( (6

 ب(.يف ) ((كثرية))( وكتبت أ)سقطت نقطتا الياء يف   (7)
 . 357، ص1، د.ط، جمطبوعِهوِمباِالقنوعِاكصتفاء ،(هـ1313: املتوىف) فانديك ادوارد  (8)

 ساق األبيات بعد حديثه عن كتاب هنج البالغة:
 منظما العقود يف دراا الفضل ذوو...  خياهلا النظم بديعات معان
 تتكلما أن اللفظ مباين حلسن...  سطوره خالل معانيه تكاد

 تبسما ضياءٍ  عن ظالماً  رأيت...  خطه أشكال يبترك يف أتملت
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ِ]حدودِعلمِأصولِالفقهِوتعريفه[
 هُ وغايتَ  هُ موضوعَ  يعرفَ  وأنْ  ،(3)هِّ رمسِّ  أوْ  )2(هِّ حبدِّ  رهُ يتصوَّ  أنْ  المً عِّ  حاولَ  نْ على مَ  حقٌّ  (1)مقدمةِ 

ْ  على بصريةٍ  ليكونَ  ،هُ واستمدادَ    .طلبهِّ  يفِّ

على  قالُ ويُ  ،(1)الفقهِّ  ها إىل استنباطِّ مبعرفتِّ  لُ وصَّ ت يُ اليتِّّ  ابلقواعدِّ  العلمُ  :المً عِّ  الفقهِّ  أصولِّ  فحدُّ 
  .هِّ وملتعلقاتِّ  لإلدراكِّ  قالَ يُ  أنْ  يصحُّ  علمٍ  كلِّّ   اسمَ  ألنَّ  ،بنفسها القواعدِّ 

                                                           

 من )ج(. ((مقدمة)))ب(، سقطت سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (1
 فقد وتبينه شيئا استيقن َمن وكل وتبينته، استيقنته ما: هو املعىن هذا يف املتكلمني العلماء عند العلم الرّب: "حد عبد ابن قال (2) 

. وقال 787، ص2، ج1ط ،وفضله العلمِبيانِجام:ِيعلمه". انتهى. فلم تقليداً  به وقال الشيء تيقنيس مل َمن هذا وعلى علمه،
مْجَالِّ  بَِّطرِّيقِّ  اللَّْفظُ  َعَلْيهِّ  َدلَّ  َما َشرْحُ  القرايف: "َوُهوَ  رُ  َوُهوَ  اإْلِّ  أَنْ  َوَشْرطُهُ  اْلَمْعىَن  بِّهِّ  أُرِّيدَ  إِّنْ  َونـَْفُسهُ  اللَّْفظُ  بِّهِّ  أُرِّيدَ  إِّنْ  اْلَمْحُدودِّ  َغيـْ

ُْمَلةِّ  َجامًِّعا َيُكونَ  ْلُمَساوِّي التَّْحدِّيدِّ  مِّنَ  فِّيهِّ  َوحُيْتَـَرزُ  َمَعهُ  َغرْيِّهِّ  ُدُخولِّ  مِّنْ  َمانًِّعا اْلَمْحُدودِّ  أَفْـرَادِّ  جلِّ  بـَْعدَ  إِّالَّ  يـُْعَرفُ  اَل  َوَما َواأْلَْخَفى ابِّ
 : السلمِاملنورق. وعند املناطقة: فقد قال األخضري يف منظومته 56ص ،1، ج1ط ،الذخرية اْلَمْحُدودِّ". انتهى. يف َمْعرَِّفةِّ 

ْم    َحدٌّ  َثالَثَةٍ  َعَلى ُمَعرِّفٌ   ُعلِّمْ  َوَلْفظِّيٌّ  َوَرمسِّيٌّ  ُقسِّ

جلِّْنسِّ  فَاحلَدُّ  جلِّْنسِّ  َوقـََعا    َوالرَّْسمُ  َوَفْصلٍ  ابِّ  َمَعا َوَخاَصةٍ  ابِّ

ْنسٍ َمعَ  أَوْ  بَِّفْصلٍ  احلَدِّ  َواَنقِّصُ   َوقـََعا  َقرِّيبٍ  الَ  بَعيِّدٍ  ا    جِّ

َاصَّةٍ  الرَّْسمِّ  َواَنقِّصُ  ْنسٍ  َمعَ  فـََقْط    أَوْ  خبِّ  اْرتـََبطْ  َقدِّ  أَبـَْعدٍ  جِّ

 ورسم، حدّ  إىل ويقسم. احلقيقية أو الشارحة" ما" عن جواابً  الواقع تصوريّ  جمهول إىل املوصل التصوري املعلوم هو فإن التعريف:
 على الشتماهلما القريبني، والفصل ابجلنس ويقع املعرَّف، ذاتيات جبميع التعريف وهو: التام فاحلدّ . وانقص اتم إىل منهما وكل
 التعريف وهو: الناقص واحلدّ . انطق ابإلرادة متحّرك حّساس انم الثالثة لألبعاد قابل جوهر اإلنسان: مثاله. املعرَّف ذاتيات مجيع

 والفصل البعيد ابجلنس اترة يقع وهو". انقصاً " مسي ولذا األقل، على القريب الفصل على يشتمل نأ بدّ  وال املعرَّف ذاتيات ببعض
، إيضاحِاملبهمِمنِمعاينِالسلمالدمنهوري، أمحد،  .ابإلرادة متحرك حساس اإلنسان: مثاله. وحده ابلفصل وأخرى القريب،

   .8د.ط، ص

 ضاحك حيوان أبنه اإلنسان واخلاصة،كتعريف ابجلنس التعريف وهو: التام رسمال تتمة ملا سبق بيانه يف تعريف احلد: وأما   (3)
 ضاحك أبنه اإلنسان كتعريف.  وحدها ابخلاصة التعريف وهو: الناقص والرسم". اتماً " مسي ولذا والعرضي، الذايت على فاشتمل
 ما أمت احلد "أن: نهما كما قال العسكريانقصاً. وبعد بيان معىن احلد والرسم فإن الفرق بي فكان فقط، العرضي على فاشتمل

 ذلك أمكن إذا ابألصل اإلشعار من للحد والبد. التحديد يعسر حيث به خيرب السمة مثل والرسم. احملدود عن البيان من يكون
 احلد فقالوا واحلد الرسم بني املنطقيون وفرق. الداير رسوم ومنه العالمة اللغة يف الرسم وأصل. ذلك إىل حمتاج غري والرسم فيه

 .178، ص1، ج1، طمعجمِالفروقِاللغوية .أعراضه" من والرسم الشيء طبيعة من مأخوذ
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 األحكامِّ  إثباتِّ إىل قدرة ِّ  هِّ أبحوالِّ  العلمُ  وصلُ يُ  حيثُ  نْ مِّ  الكليُّ  (2)السمعيُّ  الدليلُ  :هُ وموضوعُ 
[ اآخذً  (3)]ألفعالِّ املكلفنيَ   استنباطِّ  معرفةُ  :وقيل ،ةِّ رعيَّ الشَّ  (4)مِّْن شخصيَّاتِّهِّ وغايتِّهِّ معرفَة األحكامِّ

  .أوجهُ  وهوَ  ،األحكامِّ 

 كمِّ احلُ  جهةِّ  نْ ال مِّ  (5)هارِّ تصوُّ  جهةِّ  نْ مِّ  ةِّ رعيَّ الشَّ  واألحكامِّ  ةِّ والعربيَّ  الكالمِّ  نَ مِّ  :هُ واستمدادُ 
 .لْ تأمَّ فليُ  ،(6)ابثبوهتِّ 

 

ِ[]بيانِأصولِالرشرع
 غريهُ   عليهِّ بىَن ما يُ  وهوَ  ، )9(لٍ أص مجعُ  :صولُ األُ  ،(8)عِ رِ الرشِ ِلُِوِ صُُِأِ :(7)-تعاىل هللاُ  رمحهُ - قالَ 

  )2(بُ صاح حهُ ا رجَّ كمَ    املضروبُ مبعىَن  ،(1)ربِّ كالضَّ   ا املشروعُ هنَ  بهِّ  واملرادُ  ،عليهِّ  (10)بىَن يُ  حيثُ  نْ مِّ 

                                                                                                                                                                                     

  .8، ص1د.ط، ج ،املنارِأصولِيفِاألنوارِمبرشكاهِاملعروفِاملنارِبرشرحِالغفارِفصتح جنيم، ابن  (1)

 من فيه يبحث ما العلم موضوع أن فاعلم:  الفقه أصول علم موضوع وأما" :قال الشوكاين يف )ب(. ((املسمى))كتبت   ( (2
  لذاته الشيء يلحق ألنه؛  الذايت العرض له يقال وإنا ، عنه اخلارج الشيء على احملمول هنا ابلعرض واملراد ، الذاتية أعراضه

 والهأبح العلم يوصل إنه حيث من ، فقط الكلي السمعي الدليل هو الفقه أصول علم موضوع:  وقيل ،...... لإلنسان كاإلدراك
، 1، ج1، طإرشادِالفحولِإىلِحتقيقِاحلقِمنِعلمِاألصول". شخصياته من أخذا املكلفني، ألفعال األحكام إثبات قدرة إىل
 .23ص
 يف )ب(. ((ألفعال املكلفني))زيدت  ( (3
 زايدة يف )ج(. ( (4
من  ((من جهة تصورها ال))ت عبارة حاشية يف )ج(: أي حبقائقها لتقصد وليتمكن من إيضاح املسائل ابلشواهد. اهـ. سقط ( (5

 )ب(.
حاشية يف )ج( : قوله ال من جهة احلكم بثبوهتا أي ال يستلزم الدور ألنه لو كان مستمًدا من العلم بثبوت األحكام لزم  ( (6

هة واحدة الدور ألن العلم بثبوت تلك األحكام من الفقه موقوف على أصول الفقه فلو توقف األصول على الفقه املتوقف عليه جب
وهو دور خبالف مالو توقف على تصوره الختالف اجلهة فإن األحكام متوقفة على األصول من حيث الثبوت وهو التصديق 

 واألصول متوقفة على األحكام من حيث التصور فال دور. اهـ منه سلمه هللا.
 من )ب(. ((تعاىل))سقطت كلمة  ( (7

 يف )أ(.((  نبًذا))كتبت    (8)
 .16، ص13، د.ط، جلسانِالعربظور، ابن من ( (9

 يف )ج(. ((يبتىن)) كتبت ( (10
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ْ  )5(األصلِّ  فُ مصنِّّ  بهِّ  وجزمَ  ،غينِّْ مُ الْ  شارحُ  )4(اهلنديُّ و  )3(حِّ يْ لوِّ التَّ   إضافةِّ  نْ مِّ  تبادرَ مُ ـال ألنَّ  ،هِّ شرحِّ  يفِّ
 كالوجوبِّ   بهِّ   احملكومُ مبعىَن  ةُ الفرعيَّ  األحكامُ  بهِّ  واملرادُ  ،هُ فرعُ  الشيءُ  ذلكَ  يكونَ  أنْ  إىل شيءٍ  األصولِّ 
ِ .)6(هاأدلتِّ  نْ مِّ  كتسبُ مُ الْ  ةِّ لعمليَّ ا ةِّ رعيَّ الشَّ  ابألحكامِّ  التصديقُ  :والفقهُ  ،للفقهِّ  مرادفٌ  فهوَ  ،واحلرمةِّ 

ِ،(10)ِةُِنِ والسِ ِ،(9)بُِا صِتِ كِ الِ : قولهُ  خربهُ  ،مبتدأٌ  -رعِّ الشَّ  (8)أصولُ - (7)فِّ املصنِّّ  وقولُ ؛ ذاه
 (12)ابلقياسِّ  واملرادُ  ،عليهِّ  (11)هِّ يتِّ حجِّّ  فِّ لتوقُّ  منها على ما بعدهُ  كلٌّ   مَ دِّّ قُ  ،سُِا ِيِ قِ والِ ِ،ةِ مِ األُِ عُِا مِج ِ وإِ 

                                                                                                                                                                                     

حاشية يف )ج(: يعن أنه مصدر مبعىن اسم املفعول وإنا أوله ابسم املفعول مع أنه لو أبقاه على ظاهره لكان شاماًل لعلم  ( (1
الفقه أدلة ختتص داللتها ابلفقه وألن لقب هذا  الكالم أيضًا واألصول أصول له أيضًا ملا يف املرقاه شرح املرقا هو أن املراد أبصول

العلم إنا هو أصول الفقه كما ذكره فيها أيضًا خالفًا ألي ملك فكان األوىل أن يراد ابلشرع املشروع املراد للفقه كما ذكره يف 
 حاشية املنار. اهـ منه سلمه هللا.

 والبيان العربية أئمة من(: م 1390/ 1312=  هـ 793/ 712)الدين،  سعد التفتازاين، هللا عبد بن عمر بن مسعود  ( (2
 يف كانت.  سرخس يف ودفن فيها، فتويف مسرقند، إىل تيمورلنك وأبعده بسرخس، وأقام( خراسان بالد من) بتفتازان ولد. واملنطق
 و( النسفية العقائد شرح) الكالم، و يف( الطالبني مقاصد) و املفتاح، تلخيص شرح به اختصر( املختصر) كتبه،  من. لكنة لسانه

 التصريف شرح) و( التنقيح غوامض كشف  إىل التلويح) و األصول، يف( احلاجب ابن خمتصر على العضد شرح على حاشية)
الدررِالكامنةِابن حجر،  وله مصنفات أخرى.سنة،  عشرة ست عمره وكان الكتب، من صّنف ما أول وهو الصرف، يف( العزي

 .218، ص7ج، 15ط، األعالمالزركلي،  .350، ص4د.ط، ج ،أعيانِاملائةِالثامنةيفِ

 وما بعدها.13، ص1، ج1، طكرشفِاألسرار. البخاري، 13، ص1، ج1، طشرحِالصتلويحِعلىِالصتوضيحالتفتازاين،  ( (3
 كان  م(1372-1304ه، 773-704احلنفي، ) الغزنوي اهلندي الدين سراج حفص، أبو أمحد، بن إسحق بن عمر  ( (4
 األصول( بديع و)شرح األحكام( و)زبد اهلداية( شرح منها )التوشيح يف له تصانيف كثرية نظارًا، من كبار احلنفية، ةعالم إماًما

، األعالمالزركلي،  .154، ص3، د.ط، جأعيانِاملائةِالثامنةالدررِالكامنةِيفِابن حجر،  .ذلك وغري املغين للخبازي( و)شرح
 خمطوطاً مل يطبع.. وشرح املغين هذا مازال 42، ص5، ج15ط

 .21اإلمام النسفي صاحب كتاب املنار، سبقت ترمجته يف ص ( (5
 .38، ص1، ج1، طالصتقريرِوالصتحبري. ابن أمري احلاج، 19، ص1، جشرحِالصتلويحِعلىِالصتوضيحالتفتازاين،   ( (6

 .12، ص1ج ،1، طكرشفِاألسرارِشرحِكصتابِاملنار(. البخاري، عالء الدين، أ)سقط سن حرف النون من   (7)
 يف )ب(. ((أصل))كتبت   ( (8

 (.أ)سقطت نقطتا حرف التاء من   (9)
 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من   (10)
 حاشية يف )ج(: ألن الكتاب حجة من كل وجه والسنة حجيته اثبتة به واإلمجاع هبما. اهـ منه سلمه هللا.  ( (11
الثالثة حجج موجبة لألحكام قطعًا وال تتوقف يف إثبات األحكام على حاشية يف )ج(: وأخر القياس ألنه ملا كانت   ( (12

 شيء تقدمت على القياس الذي يستوقف يف إثبات احلكم على املقيس عليه. اهـ حتقيق منه سلمه هللا.
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 نْ مَ  شريعةُ   األربعةِّ يفِّ  حنصارِّ على اال (1)وال يردُ  ، إليهِّ إاّل  ال ينصرفُ  إطالقهمْ  ألنَّ  يِّّ العقل دونَ  رعيِّّ لشّ ا
 اتبعٌ  هُ ألنَّ  )4(عاملُ وال التَّ  ،ةِّ نَّ للسُّ  ألهنا اتبعةٌ  حابةِّ الصّ  (3)آاثرُ  وال ،ةِّ نَّ والسُّ  ة للكتابِّ ا اتبعٌ ألهنَّ  (2)لنابْ قَـ 

 بعدَ  باً رتِّّ مُ  األربعةِّ   نشرِّ يفِّ  (6)عَ رَ شَ  مثَّ  ،للقياسِّ  ألهنما اتبعانِّ  احلالِّ  (5)واستصحابُ  يْ حرِّ وال التَّ  ،لإلمجاعِّ 
  .كذلكَ   (7)هاطيِّّ 

ِ]تعريفِالقرآنِمركباا[
على  رعِّ الشَّ  (10)رفِّ  عُ يفِّ  غلبَ  (9)اسٌم للمكتوبِّ  (8):لغةً  وهوَ  ابقُ السّ  :أي بُِا صِتِ كِ الِ ِاِ مِ أ ِ :فقالَ 

فال  لْ ألِّ  مقارنٌ  ابلغلبةِّ  علمٌ  فهوَ  ،)11(هَ يْ وَ يبَـ سِّ  على كتابِّ  ةِّ العربيَّ  رفِّ  عُ يفِّ  كما غلبَ   ،الكرميِّ  القرآنِّ 
 . )2(مالكٍ  ابنُ  كما زعمَ   (1)للعهدِّ  تكونُ 

                                                           

 يف )ب(. ((ترد))كتبت   ( (1
 يف )ب(. ((قبلها))كتبت   ( (2
 يف )أ(. ((آلاثر))كتبت   ( (3
. وقد أدرجه 15صد.ط، ، نورِاألنوارِعلىِاملنارهنا هو تعامل الناس فيما بينهم كما أوضح امليهوي يف  املقصود ابلتعامل ( (4

، 1، ج1، طفواتحِالرمحوتِبرشرحِمسلمِالثبوتنظام الدين األنصاري ضمن العرف العملي كإطالق النقد على الدراهم، 
تحسان اإلمجاع ، كإمجاع املسلمني على صحة عقد . وذكر الشيخ حممد أبو زهرة أن تعامل الناس يندرج حتت اس358ص

  ِ.393، ص2طأبوِحنيفةِـــِحياتهِوعَرهِـــِآراؤهِوفقهه،ِاالستصناع، وهذا يف كتابه 
 يف )ب(. ((وال استصحاب))كتبت   ( (5
 سقطت نقط حرف الشني من )ب(. ( (6

 (أ)سقطت نقطة من نقطيت حرف الياء من   (7)
 يف )ب(.سقطت نقطة حرف الغني  ( (8
ِالفريوزآابدي،و . 192، ص2، د.ط، جلسانِالعربيف )أ(. ابن منظور،  ((للمكوانت))هكذا يف )ب( و )ج(، وقد كتبت  ( (9

 .128، ص8، طالقاموسِاحمليط
 يف )ج(. ((العرف)) كتبت  ( (10

، ُحجَّةُ  النَّْحوِّ، إَِّمامُ  ( (11 رَبٍ  بنِّ  ُعْثَمانَ  بنُ  َعْمُرو بِّْشرٍ  أَبُو الَعَربِّ يُّ، قـَنـْ  مُثَّ  ُمدًَّة، َواحلَدِّْيثَ  الفِّْقهَ  طََلبَ  َوَقدْ . الَبْصرِّيُّ  مُثَّ  الَفارِّسِّ
 َأَخذَ وَ  َسَلَمَة، بنِّ  مَحَّادِّ  َعَلى اْسَتْمَلى. فِّْيهِّ  َشْأُوهُ  يُْدَرك الَ  الذي الكبري كتابه  فيها َوأَلَّفَ  الَعْصرِّ، أَْهلَ  َوَسادَ  فـَبَـرَعَ  الَعَربِّيَّةِّ، َعَلى أَقْـَبلَ 

، َحبِّْيٍب، بنِّ  َويـُْوُنسَ  ُعَمَر، بنِّ  عِّْيَسى: َعنْ  النَّْحوَ  : َوقِّْيلَ . َسَنةً  َوَثالَثِّنْيَ  اثـْنَـتَـنْيِّ  َعاشَ : َوقِّْيلَ . الَكبِّرْيِّ  اأَلْخَفشِّ  اخلَطَّابِّ  َوَأيبِّ  َواخلَلِّْيلِّ
، 7، ج3، طسريِأعالمِالنبالءالذهيب،  .ومائة ومثانني مثانٍ  سنة: وقيل. َأَصحُّ  َوُهوَ  َومائٍَة، مَثَانِّنْيَ  َسَنةَ  َماتَ : قِّْيلَ . اأَلْربَعِّنْيَ  حَنْوَ 
 .346ص
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ِّ  على اجملموعِّ  العامِّّ  رفِّ  العُ يفِّ  غلبَ  )3( القراءةِّ مبعىَن  مصدرٌ  :لغةً  هوَ  :آنُِرِ قُِالِ فِ   هِّ كالمِّ   نْ مِّ  املعنيَّ
ا تعريفً  (4)فلذا حصلَ  ،الكتابِّ  لفظِّ  نْ مِّ   أشهرُ  هذا املعىَن يفِّ  وهوَ  ،عبادهِّ  على ألسنةِّ  قروءُ امل ،عاىلتَ 

 ما بعدهُ  معَ  القرآنَ  (6)ألنَّ  ،بهِّ  هُ ا يشتبِّ عمَّ  لهُ  اومتييزً  للقرآنِّ  ا معنوايً تعريفً  الكالمِّ  (5)يوابقِّ  ،لهُ  الفظيً 
 -تعاىل– هللاِّ  كالمَ   فيشملُ  ، املقروءِّ مبعىَن  مصدرٌ  هُ أنّ  وال ، احلدِّ يفِّ  احملدودِّ  ذكرُ  (7)فيلزمُ  ،للكتابِّ  تعريفٌ 
 كذا يفِّ   ،غةِّ  اللُّ صحيحًا يفِّ  كانَ   وإنْ  ،الفهمِّ  عنِّ  (8)بعيدٌ  للعرفِّ  خمالفٌ  هُ ألنّ  ،مَ هِّّ وُ على ما تُـ  وغريهُ 

على  املصحفِّ  يتَِّّ دفَـّ  بنيَ  واترًة على ما ،القدميةِّ  ةِّ فَ على الصِّّ  اترًة يقالُ  رآنُ القُ  كانَ   لَـمَّاو  ،)9(لويحالتَّ 
 يفِّ  واعتربَ  ،امسًا لهُ  القرآنَ  جعلَ  ،ابلثاينِّ  األصويلِّّ  استداللُ  وكانَ  ،فةِّ الصِّّ  تلكَ  عنْ  عبارةٌ  هُ  أنَّ معىَن 

 : فقالَ  ، القدميِّ املعىَن  عنِّ  هُ زُ ما مييِّّ  تعريفهِّ 

 ا ثبتتْ عمَّ  بهِّ  زَ واحرُتِّ  ،)10(بِّ على الكذ مْ تواطؤهُ  فيهِّ  ما امتنعَ  وهوَ  :ارِات ِا ِوِ صتـِ مُِِلُِوِ قُِنـِ مِ ـالِ 
  بنِّ  يبَِّّ أُ  وقراءةِّ  (،امَ هُ نَـ اْ ميَْ أَ  (2)اوْ عُ طَ قْ افَ ) مسعودٍ  بنِّ  هللاِّ  عبدِّ  كقراءةِّ   (1)اآلحادِّ  أوِّ  ،الشهرةِّ  بطريقِّ  (11)هُ ءتراقِّ 

                                                                                                                                                                                     

حاشية يف )ج(: فال تكون للهعد اخل )وقائل هذا العالمة ابن جنيم يف شرح األصل( ال ينايف كوهنا للعهد أنه صار علماً  ( (1
ن الذي صار علمًا ابلغلبة هو الواقع يف مقابلة السنة ال الواقع هنا ابلغلبة على كتاب هللا وقد قارنت )الـــ( وضعه فتكون زائدة أل

 بعد إما فيسقط االعرتاض. اهـ من حاشية األصل للعالمة الشامي. منه سلمه هللا. 
: الدين مجال هللا، عبد أبو اجلياين، الطائي مالك ابن هللا، عبد بن حممد(: م1203/1274 هـ،600/672) مالك ابن ( (2
 تسهيل) وله النحو، يف( األلفية) كتبه  أشهر. فيها فتويف دمشق إىل وانتقل( ابألندلس) جيان يف ولد. العربية علوم يف مةاألئ أحد

 و بيت، آالف ثالثة حنو يف أرجوزة( الشافية الكافية)و( العرب لسان معرفة يف الضرب)و ،(له شرحه)و يف النحو،( الفوائد
  ذلك وغري وشرحها، رسالة،( الالفظ وعمدة احلافظ عدة) و( األفعال المية) و حنو،( ماملختو  وفك املنظوم سبك) و( شرحها)

 .233، ص6، ج15، طاألعالمالزركلي،   .359، ص3، د.ط، جالوايفِابلوفياتالصفدي،  .كثري
 .123، ص8، طالقاموسِاحمليطِ. الفريوزآابدي،123، ص1، د.ط، جلسانِالعربابن منظور،  ( (3
 يف )ج(. ((جعل))كتبت  ( (4

 (.ج) يف ((ما يف)) كتبت ( (5
 يف )ب( و )ج(. ((ال أن))كتبت   ( (6

 (.ج) يف ((فيلزمه)) كتبت  (7)

حاشية يف )ج(: قوله بعيد اخل؛ أن القريب للفهم هو املعىن احلقيقي للفظ سيما يف التعريفات ةالقرآن مبعىن املفرد جمازاً. اهـ  ( (8
 نسمات األسحار. منه سلمه هللا.

 .46، ص1، ج1، طالصتلويحِعلىِالصتوضيحالتفتازاين،  ( (9
 .47، ص1، ج1، طالصتلويحِعلىِالصتوضيح. التفتازاين، 159، ص1، د.ط، جاإلحكامِيفِأصولِاألحكاماآلمدي،  ( (10
 يف )ج(. ((قرآنيته))يف )أ( و  ((قرائنه))هكذا يف )ب(، وقد كتبت  ( (11
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 ،افاقً تِّّ ا الةِّ  الصَّ ى هبا يفِّ كتفَ  ال يُ حىتَّ  الشاذةِّ  القراءةِّ  وعنِّ  (،تٍ اْ عَ بِّ اْ تَ تَـ مُ  (3)رخَ أُ  مٍ ايَّ أَ  نْ مِّ  ةٌ دَّ عِّ فَ ) كعبٍ 
 -مَ وسلَّ  عليهِّ  ى هللاُ صلَّ - هِّ  حقِّّ متواتراً يفِّ  (5)الفعلُ  يوجدِّ  ملْ  ال يقالُ  ،تفسدُ  :وقيلَ  ،(4)اهبَ  ال تفسدُ  لكنْ 
 فٌ وهذا تعري ،األمرِّ   نفسِّ نا ال يفِّ  حقِّّ يفِّ  لثبوتهِّ  (6)واترِّ التّ  اشرتاطُ  : نقولُ ألانّ  ،هِّ يْ فِّ  نْ مِّ  مسعَ  نْ مَ  وحقِّّ 

 ـــ هِّ كأصلِّ   :يقولَ  أنْ  (8)فِّ صنِّّ مُ ـعلى ال وكانَ  ،-مَ وسلَّ  عليهِّ  ى هللاُ صلَّ - (7)زمانهِّ  بعدَ  بهِّ  ستدلُّ ما يُ لِّ 
 حىتَّ   املصاحفِّ يفِّ  املكتوبُ  ،ةِّ ماويَّ السَّ  الكتبِّ  سائرَ  جَ رِّ  خيُ حىتَّ  ،انَ رسولِّ  :أي ،سولِّ على الرَّ ـــ  لُ زَّ نَـ مُ ـال
 .ةَ القدسيَّ  واألحاديثَ  ،ال أوْ  (10)]كالشَّيُخ والشَّيخُة إذا َزنَيا[ حكمهُ  يَ بقِّ  ،هُ تالوت (9)ختْ سِّ ما نُ  جَ رِّ خيُ 

 لٌ زَّ نَـ مُ  عريبٌّ  فكالمٌ  :ذلكَ  ال ابعتبارِّ  ا تعريفهُ وأمّ  .نا حقِّّ يفِّ  ةٌ حجَّ  كونهِّ   ابعتبارِّ  للقرآنِّ  وهذا تعريفٌ 
 واآلفةُ  ،كوتِّ للسُّ  (2)منافيةٌ  قدميةٌ  صفةٌ ف :وابعتبار كونه قدمياً  .هِّ خاصتِّ  (1)]على[ لُ مَ حيُ  (11)،لإلعجازِّ 

                                                                                                                                                                                     

  (.ج) يف ((االآحاد))كتبت   (1)
 .97، ص3، ج1، طتفسريِالقرآنِالعظيم، على قراءة عبد هللا بن مسعود. ابن كثري، 38ة املائدة: جزء من اآلية سور  ( (2
ِيفِالصتفسريِابملأثور، على قراءة أيب بن كعب. السيوطي، 184سورة البقرة: جزء من اآلية  ( (3 ِاملنثور ، 1، د.ط، جالدر
 .348ص

فروع وقوله وقيل تفسد أي على ما يف أصول مشس األئمة. اهـ مشكاة شرح األصل حاشية يف )ج(: ذكر أي على ما يف ال  ( (4
مث قال بعده فيحمل األول على ما إذا كان قصة والثاين على ما إذا كان ذكرًا وهو أوىل من القول ببطالن اطالقهم كما وقع يف 

 التحرير. اهـ منه سلمه هللا. 
 يف )ب( و )ج(. ((النقل))كتبت   ( (5
اشية يف )ج(: قوله اشرتاط التواتر اخل؛ وعن اشرتاطه لزم فيما مل يتواتر نفي القرآنية قطعًا كالقراءة الشاذة. مشكاة شرح ح ( (6

 األصل. منه سلمه هللا.
 (.أ)سقطت نقطة حرف الزاي من   (7)
يحه، قال العالمة يف تلوحيه حاشية يف )ج(: قوله وكان على املصنف اخل؛ أقول تبع املصنف يف ذلك صدر الشريعة يف توض ( (8

واملصنف يعين صدر الشريعة اقتصر على ذكر النقل يف املصاحف تواتر احلصول ال االحرتاز بذلك عن مجيع ما عدا القرآن ألن 
سائر الكتب السماوية وغريها واألحاديث اإلهلية والنبوية ومنسوخ التالوة مل ينقل شيء منها بني دفيت املصحف ألنه اسم هلذا 

ملعلوم املعهود عند الناس حىت الصبيان فال حاجة إىل ذكر اإلنزال. اهـ من عني الكتاب. اهـ، وقال يف التلويح قبل ما نقلناه ا
وبعضهم اعترب اإلنزال والكتبة والنقل ألن املقصود تعريف القرآن ملن مل يشاهد الوحي ومل يدرك زمن النبوة وهم إنا يعرفونه ابلنقل 

احف وال ينفك عنهما يف زماهنم فهما ابلنسبة إليهم من أبني اللوازم وأوضحها انتهى. ومنه يعلم وجه ذكر صاحب والكتبة يف املص
  .51، ص1، ج1، طالصتلويحِعلىِالصتوضيحالتفتازاين،  األصل للقيود املذكورة فلكل وجهه. اهـ منه سلمه هللا.

 (.أ)نقطة زائدة فوق حرف النون يف   (9)
 .زايدة يف )ج(  (10)
 سقطت نقطة حرف الزاي يف )ب(. ( (11
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 ي واحلالِّ ابملاضِّ  قُ وال تتعلَّ  ،واألخبارِّ  هيِّ والنَّ  (3)ألمرِّ اب ال ختتلفُ  واألصواتِّ  احلروفِّ  جنسِّ  نْ مِّ  ليستْ 
 على اجملموعِّ  نيَ األصوليِّّ  عندَ  قُ طلَ القرآن يُ  أنَّ  واعلمْ  .واإلضافاتِّ  قاتِّ علُّ التَّ  إال حبسبِّ  واالستقبالِّ 

ال  آيًة آيةً  وذلكَ  ،كمِّ على احلُ  دليلٌ  هُ نَّ إ حيثُ  نْ مِّ  عنهُ  (4)قونَ ا يتحقَّ إنَّ  مْ ألهنَّ  ،منهُ  جزءٍ  لى كلِّّ وع
 قَ طلِّ أُ  وإنْ ، هِّ أببعاضِّ  احملتجِّّ  املذكورِّ  فظِّ اللَّ  جمموعُ  بهِّ  يرادُ  ابلغلبةِّ  اعلمً  قَ طلِّ إذا أُ  لكنْ  ،القرآنِّ  جمموعَ 

: ]القدُر الـُمشرتُك بنَي اجملموعِّ وبنَي كلِّّ بعٍض وهَو ما دلَّ على املعىَن ناهُ فمع اجلنسَ  (6)بالمهِّ  (5)راداً مُ 
 ها. نْ عَ  (8)واثُ حبولذا  ،املعاينِّ  حروفَ  (7)فتناوَل[

 

ِ]القرآنِنظمِومعىن[

 . ها على بعضٍ بعضُ  بٌ مرتَّ  ألفاظٌ  :أيْ  مِ ظِ نِ . القرآنُ  :أيْ  :وِ هُِوِ 

 سمٌ اة  حنيفَ أيبِّ  عندَ  القرآنَ  أنَّ  مَ هَّ وَ تَـ  نْ مَ  مِّ هْ وَ  لدفعِّ  ذكرهُ  ،ظمِّ النَّ  ذلكَ  نْ مِّ  مستفادٌ  ىن ِعِ مِ وِ 
 ،عنهُ  مرجوعٌ  وهوَ ، )9(ةِّ على العربيَّ  القدرةِّ  معَ  ةِّ ابلفارسيَّ  الةِّ  الصَّ يفِّ  القراءةِّ  جبوازِّ  لقولهِّ  ، فقطْ للمعىَن 

 ألنَّ  !معىَن  لهُ  وليسَ  قرآنٌ  ملتشابهُ ا ال يقالُ  ، لهُ على ما ال معىَن  ال يشتملُ  القرآنَ  على أنَّ  (10)نبيهِّ وللتَّ 
ْ  ساغَ  كيفَ   :قيلَ  فإنْ  ،القيامةِّ  يومِّ  قبلَ  معرفتهِّ  رجاءُ  انقطعَ  نِّ كمَ   ،معىَن  لهُ   -عنهُ  هللاُ  رضيَ - حنيفةَ  أليبِّ

                                                                                                                                                                                     

 زاية يف )ب(. ( (1
 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (2
 سقط حرف اجلر الباء يف )أ(. ( (3
 يف )ب(. ((يبحثون))كتبت   ( (4
 يف )ب(. ((يراد))كتبت   ( (5

 (.ج) يف ((بالمه)) كتبت  (6)
 زايدة يف )ج(.  (7)
 يف )أ(. ((حيفوا))كتبت   ( (8
: األصفهاين قال أيضاً، حنيفة أيب قول من الصحيح هو وهذا واملعىن، للنظم اسم هو الكرمي القرآن أن على العلماء اتفق وقد ( (9

 أيب رجوع وصح. مدلوالهتا وابملعىن العبارات ابلنظم واملراد مجيعاً، واملعىن النظم هو القرآن أن حنيفة أيب مذهب من واألصح"
 القرآن حد ينطبق وال ،[20اآلية املزمل: سورة] ٌَّّ ٍّ َّ ُّ ُِّّٱ: تعاىل لقوله هبا القراءة لوجوب الصالة يف عىنابمل اإلجزاء عن حنيفة
 .915،ص2د.ط، ج ،البدي:ِمعاينِبيان . األصفهاين،"واملعىن العبارة جمموع على ينطبق القرآن حد بل وحده املعىن على

 )ب(.يف  ((للتنبه))(، كتبت أ)سقط حرف الباء من   (10)
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 ولهِّ ق صريحِّ  معَ  ؟عنهُ  رجعَ  وإنْ  (1)ةِّ على العربيَّ  القدرةِّ  معَ  ةِّ ابلفارسيَّ  الةِّ  الصَّ يفِّ  القراءةِّ  جبوازِّ  القولَ 
 هُ قُ تعلُّ  جيوزُ  :قلتُ   ؟ (2) َّمظ مظني   مظ مظري  مظىن ين  مظ مظ مظ  مظ مظ مظُّٱ :تعاىَل 

 واملعىَن  فظِّ اللَّ  امسًا جملموعِّ  كانَ   وإنْ  القرآنَ  )5(أنَّ  واعلمْ  .)4(فال يردُ  (3)نزلَ ب هُ قُ تعلُّ  كما جازَ   ابملنذرينَ 
 . )7(اتفاقاً  ةِّ العربيَّ  عنِّ  قاً للعاجزِّ مطلَ  (6)الفارسيةُ  القراءةُ   جازتِّ حىتَّ  زائدٌ  ركنٌ  فيهِّ  فظَ اللَّ  لكنَّ 

ِ]أقسامِالنظمِواملعىن[

 (8)ها فأقسامُ وإالَّ  ،األحكامُ  بهِّ  قُ ما تتعلَّ   ابعتبارِّ يعينِّ  :ةِ عِ بـ ِرِ أِ : واملعىَن  ظمُ النَّ  :أي :اهِ امُِسِ قِ أ ِوِ 
 األربعةِّ  نَ مِّ  وكلٌّ  ،ذلكَ  وغريِّ  مِّ كَ واحلِّ  واألمثالِّ  صِّ صَ القِّ  )10(عِّلمُ  فيهِّ  عميقٌ  حبرٌ  (9)هُ فإنَّ  ،ذلكَ  نْ مِّ  أكثرُ 

  .ىل مثانيةٍ إِّ  فَ  الثاينِّ إالَّ  إىل أربعةٍ  ينقسمُ 

 هِّ داللتِّ  ا حبسبِّ فإمَّ  األولُّ  كانَ   فإنْ  ،املعىَن  (11)وِّ أ ظمِّ النَّ  ا أقسامُ إمَّ  األقسامَ  أنَّ  احلصرِّ  ووجهُ 
 فإنْ  ،ال أوْ  هورُ فيها الظُّ  عتربَ يُ  ا أنْ مَّ إف داللتهِّ  حبسبِّ  كانَ   فإنْ  ،فيهِّ  (12)استعمالٍ  حبسبِّ  أوْ  على معناهُ 

 .لواملؤوَّ  ،كُ رَ تَـ واملشْ  ،والعامُّ  ،اخلاصُّ  :أربعةٌ  وهوَ  ،لُ األوَّ  القسمُ  فهوَ  (13)عتربِّْ يَ  ملْ 

                                                           

 .هناية مجلة (أ)سقطت نقطتا حرف التاء من   (1)
 .195إىل  193سورة الشعراء: اآلايت من  ( (2
 يف )أ(. ((تنزل))كتبت   ( (3
 أي فال يرد االعرتاض على أيب حنيفة رمحه هللا تعاىل. ( (4

 يف )أ( و)ب(. ((أبن))هكذا يف )ج(، وقد كتبت   (5) 

 يف )ب(. ((ابلفارسية))كتبت   ( (6
 اسم القرآن أن حنيفة أليب منسوب قول على بينَِّ  فقد العربية بغري القرآن قراءة جييز أنه -هللا رمحه- حنيفة أيب إىل نسب ما ( (7

ِكرشفعالء الدين البخاري،  احلنفية: من األصوليون ذلك حقق كما  عنه هذا يثبت مل ولكن زائد، ركن والنظم فقط للمعىن
 . اللكنوي،214-213، ص2، ج1ط ،والصتحبريِالصتقرير . ابن أمري احلاج،25، ص1، ج1طالبزدوي،ِِأصولِعلىِاألسرار

 .9، ص2د.ط، ج ،الرمحوتِفواتح
 (.ج) يف ((أقسامهما)) كتبت  (8)
 (.ج) يف ((ألنه)) كتبت  (9)

 يف )أ( و)ب(. ((حبر))(هكذا يف )ج(، وقد كتبت 10) 
 يف )أ(. ((و))كتبت   ( (11

 (.ج) يف ((استعماله)) كتبت  (12)
 يف )أ( و)ب(. ((يتعني))هكذا يف )ج(، وقد كتبت   (13)
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 األربعةِّ  وهلذهِّ  .مُ كَ حْ مُ والْ  ،رُ واملفسَّ  ،صُّ والنَّ  ،رُ اهِّ الظّ  :أربعةٌ   وهوَ اينِّ الثَّ  القسمُ  فهوَ  اعتربَ  (1)إنِّ و 
  .هُ شابِّ تَ اْلمُ  (3)والقسمُ ، (2)لُ مَ جْ مُ والْ  ،لُ كِّ واملشْ  ،يُّ فِّ اخلَ  :وهي :هالُ قابِّ تُ  أربعةٌ 

 ،ازُ واجملَ  ،ةُ قيقَ احلَ  :اأيضً  أربعةٌ  وهوَ  الثُ الثَّ  القسمُ  فهوَ  ،فيهِّ  استعمالٍ  حبسبِّ  كانَ   وإنْ 
  .ةُ نايَ والكِّ  ،حُ ريْ والصَّ 

 وهوَ  ،صِّّ النَّ  منَ  مستفادٌ  معىَنً  :وهو ، احلكمُ إالَّ  فيهِّ  مُ قسَ يُ  (4)ال هُ ألنَّ  ابعُ الرَّ   فهوَ اينِّ الثَّ  كانَ   وإنْ 
 وستمرُّ  ،عشرونَ  حينئذٍ  فاألقسامُ  ،هِّ ائِّ ضَ تِّ واقْ  ،هِّ تِّ اللَ ودِّ  ،هِّ تِّ ارَ شَ وإِّ  ،صِّّ النَّ  ةِّ ارَ بَ عِّ بِّ  )5(اللِّ دْ الستِّ ا :اأيضً  أربعةٌ 
ما ال  حقيقةً  يءِّ الشَّ  (7)مَ يقس ألنَّ  ،(6)عتباراتِّ  االمبعىَن  التقسيماتُ  ابألقسامِّ  املرادَ  أنَّ  واعلمْ  .ةً نَ يـَّ بَـ مُ  بكَ 

 .بعضٍ  ها معَ بعضُ  جيتمعُ  األقسامُ  وهذهِّ  ،يءِّ الشَّ  ذلكَ  معَ  جيمعُ 

  

ِ]وجوهِالنظم:ِاخلاصِوماِوض:ِلهِوحكمه[
 . اأُلَولِّ  األربعةِّ  منَ  لُ األوَّ  القسمُ  :أي :لُِوِ األِ 

 ِ  .هِّ  اعتباراتِّ مبعىَن  فظِّ اللَّ   جهاتِّ يفِّ  :أي مِ ظِ النِ ِهِ وِ جُِوُِِيف 

 .لُ األوَّ  القسمُ  :أي وِ هُِوِ 

 . (8)والفعلِّ  عِّ بْ ابلطَّ  هُ اللتُ دَ  وما يكونُ  ،لُ ستعمَ مُ والْ  لُ همَ مُ الْ  فيهِّ  دخلَ  لفظٌ  :أي امِ ِوِ هُِوِ ِاصِ اخلِ 

                                                           

 يف )أ( و)ب(. ((من))هكذا يف )ج(، وقد كتبت   (1)
 ( و)ب(.أ)سقط حرف امليم األول من   (2)
 من )ب( و)ج(. ((والقسم))سقطت  ( (3
 يف )ب(. ((ال))سقطت  ( (4

 يف )أ( و)ب(. ((لالستدالل))(هكذا يف )ج(، وقد كتبت 5) 
 يف )أ( و)ب(. ((اإلخبارات))هكذا يف )ج(، وقد كتبت   (6)
 يف )أ( و)ب(. ((قسم))هكذا يف )ج(، وقد كتبت   (7)
 يف )ب(. ((العقل))كتبت   ( (8
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 هُ ألنَّ  واملشرتكُ ، (4)ابلوضعِّ  )3(داللته تكنْ  ملْ  (2)ما املهملُ  بهِّ  فخرجَ  ،واحدٍ  :أي )1(ع ني ِنمُِلِ ِِ:ِ ضِ وُِ
 )7(قِّْسَميّ  (6)ليتناولَ  )5(]العني[ ال ما قابلَ   املدلولِّ ابملعىَن  واملعينُّ  ،أكثرَ  أوْ  ملعنينيِّ  موضوعٌ  هُ ألنَّ 

 . (9)ورجلٍ  كإنسانٍ   )8(يواالعتبار  ،كزيدٍ   احلقيقيّ  :اخلاصّ 

 .امعِّ للسَّ  معلومٍ  غريُ  معناهُ  ألنَّ  (11)،اجململُ  )10(]به[ خرجَ  :مِنوِ لُِعِ مِ 

 أفرادٌ  لهُ  يكونَ  أنْ  عنْ  ظرِّ النَّ  قطعِّ  معَ   واحدٌ املعىَن  نَّ إ (12)حيثُ   منْ ملعىَن  صفةٌ  :رادِ فِ االنِ ىِلِ عِ 
]ملْن لُه اإلسالُم وليَس فيهِّ داللٌة على األفرادِّ وخرَج بهِّ العامُّ   (13)موضوعٌ  هُ فإنّ  كاملسلمِّ   ،ال أوْ 

 :اخلاصُّ  يكونُ و  ألفرادٍ  شاملٌ  (15)ملعىَن  (14)كاملسلمنَي فإنَُّه موضوٌع[

 .(1)اطقُ النَّ  احليوانُ  وهوَ  معلومٌ  واحدٌ  ومعناهُ  ،كإنسانٍ   اسِانِ جِ ا إمَّ 
                                                           

  يف )أ( و)ب(. ((ملعين))( هكذا يف )ج(، وقد كتبت 1) 
 يف )ب(. ((وما))كتبت   ( (2

 يف )أ( و)ب(. ((دلت))هكذا يف )ج(، وقد كتبت  (3) 
املعاين مع قصد أن  حاشية يف )ج(: كاحملرفات قال العالمة ابن جنيم: املقصود من قوهلم وضع اللفظ جعله أواًل ملعىن من ( (4

 عليه بنّي فال يكون حمرفات العوام على هذا ألفاظاً موضوعة لعدم قصد احملرف األول إىل التواطؤ. اهـ منه سلمه هللا. يصري متواطًئا
 زايدة يف )ج(.( 5) 

 يف )ب(. ((لتتناول))كتبت   ( (6
 يف )أ( و)ب(. ((دلت))( هكذا يف )ج(، وقد كتبت 7) 
 يف )أ( و)ب(. ((االعتبار))(هكذا يف )ج(، وقد كتبت 8) 

 يف )ب(. ((البغل))كتبت     (9)
 زايدة يف )ج(.( 10) 

م أن يكون معلوماً من حيث الذات واإلهبام من حاشية يف )ج(: وخرج أيضاً املأول ألن معناه غري معلوم يقيناً واملراد ابملعلو  ( (11
حيث الصفات ال ينافيه وهلذا جعلنا الرقبة املطلقة من قبل اخلاص لكوهنا امسًا لذات موقوفة وال اهبام فيه من هذا الوجه وإن 

 احتمل أن تكون كافرة أو مؤمنة. اهـ منه سلمه هللا.
 (.أ)نسخ حرف الم زايدة يف بداية الكلمة يف   (12)
زايدة يف )ج(: ملن له اإلسالم وليس فيه داللة على األفراد وخرج به العام كاملسلمني فإنه موضوع ملعىن شامل ألفراد.  ( (13

انتهت الزايدة وقد جعل هلا حاشية قال فيها: قال حلشى األصل بعد قوله وليس فيه داللة على األفراد فيدخل يف التعريف املطلق 
 نف من أنه من قبيل اخلاص وخيرج عنه العام.اهـ منه سلمه هللا. بناًء على ما اختاره املص

 زايدة يف )ج(.  (14)
 .((ملن له اإلسالم وليس فيه داللة على األفراد وخرج به العام كاملسلمني))اختلف النسخ يف هذا املوضع يف )ب( فكتب  ( (15
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 . رِّ غَ الصِّّ  حدَّ  جاوزَ  ذكرٌ  وهو إنسانٌ  ،معلومٌ  واحدٌ  ومعناهُ (2)،كرجلٍ   اعِاوِ نِـ ِوِ أِ 

 األحكامِّ  معرفةَ  الفقهاءِّ  مقصودُ  ا كانَ مَّ ولَ  ،صةٌ خَّ شَ مُ  ذاتٌ  وهوَ  ،واحدٌ  ومعناهُ  ،كزيدٍ   انِايـِ عِ ِوِ أِ 
 ،كإنسانٍ   اا خاصً جنسً  رعِّ الشَّ   أحكامِّ يفِّ  متفاوتنيَ  (3)ينعلى كثري  لَ املشتمِّ  فظَ جعلوا اللَّ  احلقائقَ  دونَ 
أمًة أو  فظهرَ  اى عبدً اشرتَ  نِّ مَ  )4(]إن[ حىتَّ  ،تٌ بينهما متفاوِّ  واحلكمُ  ،ةِّ واملرأَ  لِّ جُ على الرَّ  مشتملٌ  هُ فإنَّ 
 ظَ فْ وجعلوا اللَّ  ،والقصاصِّ   احلدِّ يفِّ  هادةِّ والشّ  ة واإلمامةِّ وَّ بُـ ابلنـُّ  جلُ الرَّ  صَّ واختُ  ،البيعُ  ينعقدِّ  ملْ  هُ سُ كْ عَ 

 مشتملٌ  أيضاً  لُ جُ الرَّ  قالُ ال يُ  ،وامرأةٍ  وفرسٍ  كرجلٍ   اخاصا  انوعً   احلكمِّ يفِّ  فقنيَ متَّ  على كثريينَ  لَ املشتمِّ 
 أوْ  ،معتربةٌ  ةٌ أهليَّ  لهُ  نْ  مَ نا يفِّ كالمَ    نقولُ ألانَّ  ،لِّ واملغفَّ  واملعتوهِّ  م كاجملنونِّ  احلكِّ يفِّ  متفاوتنيَ  على كثريينَ 

 ،كزيدٍ   اا عينً خاصً  حقيقةً   واحدٌ معىَن  ذي لهُ الَّ  فظَ وا اللّ وجعلُ  ،دُ رِّ فال يَ  العوارضِّ  نَ مِّ  هُ وحنوَ  رَ كِّ ما ُذ  أنَّ 
 مٌ مقدَّ  واجلزءُ  ،اجلزئيِّّ  جزءُ  هُ ألنَّ  يَّ الكلِّّ  مَ ا قدّ إنَّ  :قلتُ  ،حقيقةً  الفردُ  هُ هذا ألنَّ  تقدميُ  جيبُ  كانَ   :قيلَ  فإنْ 
أو  ،نِّ يْ رَ كِّ نَ إذا كاان مُ  اخلاصِّّ  لِّ يْ بِّ قَ  نْ مِّ  ا يكواننِّ ما إنَّ ألهنَّ  ،ورجلٍ  إنسانٍ  بتنكريِّ  دَ يِّّ وقُـ  ،اا ووضعً طبعً 

ِ. العامِّّ  قبيلِّ  نْ كاان مِّ   فني لهُ عرِّ كاان مُ   فلوْ  ،ال لالستغراقِّ  نْيِّ فَـ رِّ عَ مُ 

 .لهُ  ابتُ الثَّ  األثرُ  وهوَ  اخلاصِّّ  حكمُ  :أي هُِمُِكِ حُِوِ 

 . اخلاصِّّ  مدلولُ  وهوَ  صِ وِ َُِخِ املِ ِلُِاوُِنِ تِـ 

 ،احلقيقةِّ  عنِّ  فةِّ ارِّ الصَّ  (6)املوانعِّ  عنِّ  ظرِّ النَّ  قطعِّ  معَ  (5)منهُ  غريهِّ  إرادةَ  ا قاطعً تناواًل  :أي اعِاطِ قِ 
 معَ  القطعُ  يثبتُ  كيفَ   (1):قلتَ  فإنْ  ،اطعً ق ابلعلمِّ  عليهِّ  احلكمُ  (7)مثاًل وجبَ  عاملٌ  زيدٌ  :فإذا قلتَ 

                                                                                                                                                                                     

 سقط مثال اجلنس كامالً يف )ب(. ( (1
ومعناه واحد معلوم وهو احليوان ))املوضع يف )أ( فقد كرر الناسخ مثال اجلنس يف النوع  حدث خطأ يف النسخ يف هذا ( (2

 .((الناطق
 (.أيف ) ((كثريٍ ))كتبت وقد   .و )ج( )ب( هكذا يف ( (3

 زايدة يف )ج(. (4) 
 يف )ب(. ((عنه))كتبت   ( (5
 فياً يوجب الظنية. اهـ منه سلمه هللا.حاشية يف )ج(: قوله عن املوانع اخل؛ فإنه قد يكون حبسب العوارض خ  ( (6
حاشية يف )ج(: قوله وجب احلكم اخل، فإن زيداً خاص ال حيتمل غريه احتمااًل انشئاً عن دليل وعامل أيضًا خاص مل حيتمل  ( (7

الواسطة. اهـ  غريه كذلك وكل واحد من الكلمتني يتناوله مدلوله قطعًا فثبت من جمموع الكالم قطعية احلكم بعامل على زيد هبذه
 منه سلمه هللا.
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 اسَ النَّ  ى أنَّ أال ترَ  ،القطعَ  فال مينعُ  ،كاملعدومِّ   دليلٍ  عنْ  ينشأْ  ي ملْ ذِّ الَّ  االحتمالُ  :قلتُ  ؟اجملازِّ  احتمالِّ 
 جمنوانً.  منهُ  اخلائفَ  ونَ دُّ عُ ويَـ  مائلٍ  غريِّ  جدارٍ  نْ مِّ  ونَ فرِّ ال يَ 

 أوْ  ،هُ حقيقتُ  وهوَ  هورِّ الظُّ  ا إلثباتِّ إمَّ  هُ ألنَّ  فسريِّ التَّ  بيانُ  :أي ،بتناولِّ  قٌ متعلِّّ  :انِنيِ بِـ ِالِ مِ صتِ الِاحِ بِ 
 معَ  هذا احلكمُ  :قلتَ  فإنْ  ،كما سيأيتِّ   غيريِّ التَّ  (4)]بياَن[ حيتملُ  هُ نَّ ولكِّ  ،)3(ٌة(مَ الزِّ  )هيوَ  اخلفاءِّ  (2)إزالةُ 

 لُ األوَّ  :قلتُ  ؟ ذكرهِّ يفِّ  فائدةٍ  فأيُّ  ،البيانِّ  حتمالِّ ا عدمَ يستلزُِّم  املقطوعَ  ألنَّ  ،متالزمانِّ  لِّ األوَّ  احلكمِّ 
 .الواحدِّ  خبربِّ  عليهِّ  ايدةَ الزِّ  زَ  جوَّ حىتَّ  البيانَ  حيتملُ  اخلاصُّ  قالَ  نْ مَ  مِّ عْ زَ   لنفيِّ اينِّ والثَّ  ،املذهبِّ  لبيانِّ 

 

ِ]األمرِوأقسامهِابعصتبارِحالصتهِيفِنفسه[

 الفعلِّ  طلبُ  وهوَ  ، خاصٍ ملعىَن  عَ ضِّ وُ  لفظٌ  (6)هُ ألنَّ  ،األمرُ  اخلاصِّّ  ومنَ  :أي (5)رُِمِ األِ ِهُِنِ مِ وِ 
 ،هابغريِّ  رْ ومُ  ابهلمزِّ  رْ مُ أْ أُ  منهُ  واألمرُ  (8)[هناهُ  نقيضَ  أمراً  أمرهُ : ويقالُ ]،ورٍ مُ على أُ  معُ وجيُ  ،)7(جزمًا لغةً 

 كما يفِّ  )9(حِّ  االصطاله يفِّ وأنَّ  ،ابألمرِّ  وهوَ  اإلميانُ  :أوالً  فِّ على املكلَّ  ما جيبُ  ألنَّ  ،هيِّ على النَّ  مهُ وقدَّ 
هنا  األمرُ  إذِّ  (1) املقولِّ مبعىَن  ى. فالقولُ انتهَ  )10("افعلْ  االستعالءِّ  على سبيلِّ  لغريهِّ  القائلِّ  قولُ " :األصلِّ 

                                                                                                                                                                                     

حاشية يف )ج(: جواب ملا أورده مشايخ مسرقند وأصحاب الشافعي أنه ال يثبت به احلكم قطعاً ألن كل لفظ حيتمل أن يراد  ( (1
 به غري موضوعه جمازاً ومع االحتمال ال يثبت به القطع فأجاب عنه بقوله االحتمال اخل. اهـ منه سلمه هللا.

 يف )ج(. ((إزالت))( و )ب( و أ)يف  ((التز ))كتبت    (2)
    .( و )ب(أ)يف   ((وهو الزمته))( هكذا يف )ج(، وقد كتبت 3) 

 زايدة يف )ج(. ((بيان))حاشية يف )ج(: أي وبيان التقرير و التبديل. اهـ ابن جنيم. منه سلمه هللا. وكلمة  ( (4
 األلف وامليم والراء. اهـ منه سلمه هللا. حاشية يف )ج(: أي مسمى األمر ال لفظه املركب أعين ( (5
 حاشية يف )ج(: تعليل كون األمر منه وبيان له. اهـ منه سلمه هللا. ( (6
   .37 ، ص1ط ،الصتعريفاتاجلرجاين،  ( (7

 زايدة يف )ج(.  (8)
 احرتز وقد االستعالء، جهة على الفعل طلب:  يقال ان ذلك إىل واألقرب تعريفه ىف اختلفوا العلماء أن اآلمدى: وذكر ( (9

 الدعاء جبهة الطلب عن االستعالء، جهة على بقوله احرتز كما.   الكالم أقسام من وغريه النهى عن الفعل طلب بقوله:
 .218،ص2، د.ط، جاإلحكاموااللتماس. 

     .369، ص3، ج1، طالرشريعةِأصولِيفِاملوافقاتالشاطيب،  ( (10
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 وبطريقِّ  ،سا أبمرٍ يْ ما لَ هُ فإنَـّ  وإشارتهُ  مَ وسلَّ  عليهِّ  ى هللاُ صلَّ  وفعلهُ  ،فسيُّ النَّ  الكالمُ  فخرجَ  ،الصيغةِّ  نفسُ 
 تبعًا ألكثرِّ  لوَّ العُ  يشرتطِّ  وملْ  ،يساوِّ التَّ  (2)أوْ  اخلضوعِّ  بطريقِّ  ا كانَ ممَّ  وااللتماسُ  الدعاءُ  تعالءِّ االس

 ،األدبِّ  إىل سوءِّ  نسبُ وهلذا يُ  ،االستعالءِّ  على سبيلِّ  األدىن لألعلى افعلْ  قولَ  دخلَ ليُ  نيَ األصوليِّّ 
 والعلوُّ  ،ةٍ ظَ لْ غِّ  وإظهارِّ  صوتٍ  رفعِّ  منْ  األمرِّ  (3)ةُ ئيه االستعالءَ  أنَّ  ؛وِّ لُ والعُ  االستعالءِّ  بنيَ  والفرقُ 

 رِّ اآلخِّ  ساكنُ  لٌ عْ فِّ  لبِّ على الطَّ  دلُّ ما يَ  افعلْ  نِّ مِّ  واملرادُ  ،وواليةٍ  وجاللةٍ  ونسبٍ  علمٍ  نْ مِّ  (4)ةٌ ئهي
 .هِّ وغريِّ  الغائبِّ  أمرَ  ليدخلَ 

ِ]الوجوب[

 . )6(الوجوبُ  وهوَ  األمرِّ  مدلولُ  :أي (5)صِ صتيِ وِ 
 ا.بدوهنِّ  الوجوبُ  فُ عرَ فال يُ  ةِنغِ يـِ َِ بِ 

 اً ابملعىَن خمتصَّ  يكونُ  قدْ  فظَ اللَّ  أنَّ  واعلمْ  ،هبا خمتصٌّ  كما هوَ   بهِّ  خمتصةٌ  فهيَ  ،للوجوبِّ  (7)ةِنمِ زِ ال ِ
 كما يفِّ   اجلانبنيِّ  منَ  يكونُ  وقدْ  ،(2)كاملشرتكِّ   على العكسِّ  يكونُ  وقدْ  ،فِّ كاملرتادِّ   بهِّ  (1)ال املعينَِّّ 

                                                                                                                                                                                     

قول ألن األمر والنهي من قبيل اإلنشاء وهو قسم من اللفظ املفيد وألن األمر حاشية يف )ج(: مصدر يراد به امل ( (1
عنداىألصوليني نفس الصيغة ألن حبثهم عن الدالئل السمعية. اهـ من خط شيخي العالمة املولوي رمحة هللا سلمه هللا وأدامه. اهـ 

 منه سلمه هللا.
 يف )ب(. ((و))كتبت   ( (2

 .)ب(و (أيف ) ((ةبهي))كتبت   (3)
 .و)ب( (أيف ) ((ةبهي))كتبت   (4)

 )ب( و )ج(. كما ورد يف   ((صخيت)))أ(، والصواب  يف ((صختصي))كتبت   ( (5
 ومنه ، والسقوط الثبوت:  الوجوب يف متضاّدين، ومها معنيني حتّمل اليت وهي ، األضداد كلمات  من يعدّ :  لغةً  الوجوب ( (6
 يقال والواجب .وسقطت غابت إذا الشمس وجبت ومنه سقطت، أي [36احلج:جزء من اآلية ] ﴾ُجُنوبَُها  وََجَبت   ﴿: تعاىل قوله
 وجود مع الواحد وجود حنو حمال، منه حصل مرتفعا كونه  ُقّدر إذا الذي احلاصل وهو املمكن مقابلة يف: األّول :أوجه على

 ضرابن وذلك اللوم، به استحقّ  اإلنسان يفعله مل إذا الذي يف يقال: الثاين .االثنني حصول مع الواحد يرتفع أن حمال فإنّه االثنني،
 األصفهاين، .املوظّفة العبادات كوجوب  الشرع جهة من وواجب النبّوة، ومعرفة الوحدانّية معرفة كوجوب  العقل جهة من واجب:

 .548د.ط، ص ،القرآنِمفردات
حدها مشرتكًا كإنسان وبشر فإهنما يشرتكان يف الداللة على حاشية يف )ج(: كاملرتادف أي كاأللفاظ املرتادفة إذا مل يكن أ ( (7

احليوان الناطق وكل واحد منهما خمتص ابحليوان الناطق ال يدل على غريه خبالف احليوان الناطق فإنه ال خيتص بواحد منهما بل 



 

59 
 

 فُ املصنِّّ  ضَ تعرَّ  اجلانبنيِّ  نَ مِّ   األمرِّ يفِّ  االختصاصُ  ا كانَ مَّ ولَ  ،)4( الكشفِّ كذا يفِّ   ،(3)نةِّ ايِّ املتب األلفاظِّ 
 لكونهِّ  لَ األوَّ  مَ وقدَّ  ،ةٌ مَ الزِّ  :هِّ بقولِّ  فظِّ اللَّ  وجلانبِّ ، بصيغةٍ  هُ مرادَ  وختتصُّ  :هِّ  بقولِّ املعىَن  ا جلانبِّ هلمَ 

 فإنْ  ،(5)واإلابحةِّ  والندبِّ  الوجوبِّ  بنيَ  مشرتكٌ  األمرَ  أنَّ  زعمَ  نْ على مَ  ا ردٌّ أيضً  وفيهِّ  ،هنا املقصودَ 
  مظ ُّٱٱوَ  (6)﴾جب حب خب مظ مظ﴿ :تعاىل قولهُ  األمرِّ  بصيغةِّ  الوجوبِّ  على دعوى اختصاصِّ  يردُ  :قلتَ 

 يفِّ  عنهُ  أجابَ  :قلتُ  ،(9)﴾حب خب مب هب جت ﴿وَ  (8) َّمظ مظمي ىي  مظ ُّٱٱوَ  (7) َّمي  مظ
 مبالغًة.  خبارِّ إىل اإل عنهُ  وعدلَ  ،األمرِّ  نِّ عَ  ه جمازٌ أبنَّ  )10(وضيحِّ التَّ 

 .ابألمرِّ  الوجوبِّ  على اختصاصِّ  تفريعٌ  ،باِاجِ وِ مُِ لُِعِ الفِ ِ(11)نُِوِ كُِِيِ ال ِفِ 

 عندَ  مرتادفةٌ  واملقتضى ألفاظٌ  واحلكمُ  بُ واملوجَ  ،األمرِّ  بُ موجَ  :أي اجليمِّ  بفتحِّ  هُِبُِجِ وِ مُِوِ 
 . )12(الفقهاءِّ 

                                                                                                                                                                                     

خمتصاً ابملعىن فإن للعني معاين. اهـ حاشية مبجموعهما وأما إذا كان مشرتكاً كالعني ابلنسبة إىل امليزان فإهنما مرتادفان وليس اللفظ 
 منه سلمه هللا. 

 حاشية يف )ج(: له ال ملعىن أي ال يكون معىن خمتصاً. اهـ منه سلمه هللا. سقطت ألف أل التعريف يف )ب(. ( (1
ذا استعمل يف احليض كان حاشية يف )ج(: أي ابعتبار أحد املعنيني أو املعاين ال ابعتبار جمموع املعاين فإن القرء مثاًل إ ( (2

احليض خمتصًا به مبعىن أنه ال يستفاد إال منه وليس القرء خمتصاً ابحليض الستعماله يف غريه وهو الطهر. شامي على شرح األصل 
 للعالئي. منه سلمه هللا.

 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من   (3)
 . 50، ص1، ج1، طكرشفِاألسرار(  البخاري، عالء الدين،  (4
 .57، ص1، ج1، طكرشفِاألسرارِِ(. البخاري، عالء الدين،أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (5
 .233سورة البقرة: جزء من اآلية  ( (6
 ٱ.183سورة البقرة: جزء من اآلية  ( (7

 .275سورة البقرة: جزء من اآلية  ( (8

 .97سورة آل عمران: جزء من اآلية  ( (9
 .296، ص1، ج1، طحِعلىِالصتوضيحالصتلويالتفتازاين،  ( (10
حاشية يف )ج(: قوله فال يكون الفعل اخل، أي إذا كان املراد خمصوصًا ابلصيغة فال يكون فعل النيب عليه السالم موجباً  ( (11

ب أيضاً لألمر من غري مواظبته عليه السالم خالفاً لبعض أصحاب الشافعي رمحهم هللا فإهنم يقولون أن فعل النيب عليه السالم موج
ألنه أمر وكل أمر للوجوب وإما ألنه مشارك لألمر القويل يف حكم الوجوب وهذا اخلالف بيننا وبينهم يف كل ما مل يكن سهواً منه 

 عليه السالم وال طبعاً له وال خمصوصاً به وإال فعدم كونه موجباً ابالتفاق. اهـ نور األنوار شرح األصل. منه سلمه هللا.
 . 85، ص8، د.ط، جردِاحملصتارِعلىِالدرِاملخصتاردين: إىل عدم اجتماعها. ذهب ابن عاب ( (12
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 كانَ   سواءٌ  ،الواحدِّ  خبربِّ  ما ثبتَ  األمرِّ  أفرادِّ  نْ مِّ  ألنَّ  ،بهِّ  رِّ ابملأمو  اإلتيانِّ  (1)لزومُ  :أي بُِوِ جُِالوُِ
  ،احلظرِّ  أي قبلَ  هُِلِ بـِ قِـ ِوِ أ ِ ،(2) َّمظ مظٱُّٱ :تعاىل كقولهِّ   املنعِّ  أيِّ  رِ ظِ احلِ ِدِ عِ بِـ ِاألمرُ 

 

 لدليلٍ ف احلظرِّ  بعدَ  لإلابحةِّ  وما جاءَ  ،(4) احلالنيِّ يفِّ  (3)قائمٌ  الصيغةُ  وهوَ  للوجوبِّ  يْ قتضِّ مُ الْ ألنَّ 
 ا. نَ يْـ علَ  لكانَ  وجبَ  وْ لنا ولَ  عَ رِّ شُ  االصطيادَ  ألنَّ  (6) َّمظ مظمخ  ُّ :كقوله تعاىل )5(يغةِّ الصِّّ  غريِّ 

 بعضُ  وقالَ  ،بهِّ  املأمورِّ  تكرارَ  :أي )7(ارِ رِ كِ الصت ِ  طلقُ مُ الْ  األمرُ  ال يوجبُ  :أيِيِ ضِ صتِ قِ ِيِـ ال ِوِ 
 األمرُ  اخلالفِّ  وحملُّ  ،هِّ مبنعِّ  دليلٌ   إذا قامَ إالَّ  العمرِّ  ميعِّ جل املستوعبَ  التكرارَ  يوجبُ  هُ أنَّ  :(1)ةِّ افعيَّ الشَّ 

 إتفاقاً.  ذلكَ  يفيدُ  هُ فإنَّ  (2)ةِّ أو املرَّ  كرارِّ التِّّ  بقرينةِّ  دُ ا املقيَّ أمَّ  ،املطلقُ 
                                                           

حاشية يف )ج(: فهو الوجوب اللغوي ال الفقهي فيعم الواجب القطعي والظين كالثابت خبرب وإليه أشار بقوله )ألن من  ( (1
 أفراده(. اهـ منه سلمه هللا. 

 .5سورة التوبة: جزء من اآلية  ( (2
 يف )ب(. ((قام))كتبت   ( (3
حاشية يف )ج(: جواب عما متسك به الشافعي رمحه هللا أنه ورد بعد احلظر لإلابحة أبنه ليس من حمل النزاع ألن النزاع يف  ( (4

األمر املطلق عن القرينة وها هنا قرينة وهي كون منفعة األمر راجعة إىل العباد فلو ثبت به الوجوب لعاد على موضوعه ابلنقض ألنه 
 لنا اخل ـــ ذكر الشراء. اهـ منه سلمه هللا. شرع حقاً 

قال السمرقندي: "ذهب أصحابنا وأكثر الناس إىل أن األمر الوارد بعد حظر مسعي أو عقلي يفيد ما كان يفيده، لو مل  ( (5
ى حظره يتقدمه احلظر، من وجوب. وذهب بعض الناس إىل أنه يفيد اإلابحة بعد حظر مسعي. فاحلظر العقلي مادل العقل عل

ظاهراً، أو غلب الظن على حظره، ال ماهو حمظور ابلعقل قطعاً، كالكفر والظلم والكذب، فإنه ال جيوز ورود األمر هبا....، وحنن 
نستدل على صحة ما ذهبنا إليه أبن هذه الصيغة إذا جتردت عن القرينة فإهنا تفيد الوجوب، لكون الصيغة موضوعة له، ولصدوره 

 .48، د.ط، صميزانِأصولِالفقهضع له، وهذا الوجه اثبت بعد احلظر، فيحمل على الوجوب". من حكيم يريد ما و 
 .2سورة املائدة: جزء من اآلية  ( (6

 بداللة، إال التكرار جيب ال:  الفقهاء أكثر فقال ال؟ أم التكرار يقتضي هل املطلق األمر يف الناس ( قال اجلصاص: "اختلف7)
 أن: هللا رمحهم أصحابنا مذهب عليه يدل والذي: هللا رمحه بكر أبو قال. األمر عهدة قضى فقد واحدة مرة به املأمور فعل ومىت
 ألن منها أكثر إرادة على الداللة تقوم حىت األقل على محله األظهر أن إال منها، أكثر وحيتمل واحدة مرة الفعل يقتضي األمر

 واحدة على هذا أن نفسك طلقي: المرأته قال فيمن قوهلم أصحابنا مذهب نم ذلك على يدل والذي. بداللة إال تلزمه ال الزايدة
 عىن، ما على(  األمر)  فيكون ثنتني يريد أن إال واحدة امرأة على أنه تزوج: لعبده قال فيمن وقوهلم ثالاث، فيكون ثالاث يريد أن إال

 ال أنه إال منها أكثر وحيتمل) واحدة مرة يتناول أنه فظالل يف مذكور بعدد يتعلق مل إذا األمر يف مذهبهم يكون أن يقتضي فهذا
 أنه(  األول) القول صحة على الدليل غريه على الداللة تقوم أن إال التكرار يقتضي: بعضهم وقال(. بداللة إال األكثر على حيمل
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َ ِ ال ِوِ   هُ أنَّ  -عنهُ  هللاُ  رضيَ - افعيُّ الشَّ  ومذهبُ  ،كرارَ التِّّ  املطلقُ  األمرُ  وال حيتملُ  :أيِهُِلُِمِ صتِ ِ
 ال يثبتُ  لُ واحملتمَ  ،إىل قرينةٍ  هِّ يف ثبوتِّ  ال حيتاجُ  (5)بَ املوجَ  أنَّ  لِّ واحملتمَ  بِّ املوجَ  (4)بنيَ  والفرقُ  ،)3(هُ حيتملُ 

 .)6(ا هبَِّ إالَّ 

 . (7) َّمظ مظ مظ مظ ُّٱ حنوَ ِطِنرِ رشِ بِ : أي األمرُ ِقِ لِ عِ تِـ ِاءِ وِ سِ 

 أصحابِّ  بعضُ  وقالَ  ،(9) ٌَّّ ٍّ َّ مظ ُّٱوَ  (8) َّ  مظ مظ مظ ُّٱ حنوَ ِفِنصِ وِ ب ِِصِ صتِ اخِ ِوِ أِ 
 أال ترى أنَّ  .اا أو خمصوصً قً ن معلَّ  إذا كاَ إالَّ  هُ لُ وال حيتمِّ  كرارَ ي التِّّ ال يقتضِّ  األمرَ  أنَّ  :أيضاً  افعيِّّ الشَّ 
 واخلروجِّ  الفعلِّ  حقيقةِّ  طلبُ  األمرِّ  صيغةِّ  مدلولَ  ولنا أنَّ  !لوكِّ ان والدُّ الزِّ  بتكرارِّ  يتكررانِّ  الةَ والصَّ  احلدَّ 
 العباداتِّ  نَ ر مِّ وما تكرَّ  ،عنها خارجٍ  رٍ مْ أَ  نْ مِّ كرار فَ ا التِّّ وأمَّ  ،(10)احلقيقةِّ  حلصولِّ  ةِّ ابملرَّ  هدتهِّ ع عنْ 

                                                                                                                                                                                     

 كان  وإن به املأمور بعض فعل أنه حدأ يقول وال به، أمر ما فعل قد أبنه الوصف إطالق تناوله فقد واحدة مرة به املأمور فعل مىت
 . وقال الطوسي: "136-135، ص2جِ،2طالفَولِيفِاألصول،ِ .به" أمر ما فعل قد إنه: يقال أن جاز ملا التكرار يقتضي

إن   ة:أيب حنيف خالفا للقاضي ، وبعض الشافعية ، وحكي عن أبو اخلطاب ال يقتضي التكرار عند األكثرين ، منهم األمر املطلق
علق األمر على شرط  وقيل : إن. اقتضاه حتصيال لفائدة األمر الثاين، وإال فال ،، صل غداً رر لفظ األمر حنو: صل غداً تك
اقتضى التكرار كاملعلق على العلة ، وهذا القول ليس من املسألة، إذ هي مفروضة يف األمر املطلق ، واملقرتن ابلشرط ليس  ،

لنا : ال داللة لصيغة األمر إال على جمرد إدخال ماهية الفعل يف  .لغة، ال التكرار لتأكيدمطلقا، وما ذكره أبو حنيفة يقتضي ا
شرحِمصتَرِ".  اا ، وال الثاين تكرارً ، مل يكن األول نقضً  الوجود ، ال على كمية الفعل ، وألنه لو قال : صل مرة ، أو مراراً 

 .374، ص2د.ط، ج الروضة،

 يف )ج(. سقطت نقطتا التاء املربوطة  (1)
 يف )ب(. ((املراة))( وكتبت أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من   (2)
 .300، ص1، ج1، طالصتلويحِعلىِالصتوضيحالتفتازاين،  ( (3
 زيد حرف العطف الواو يف هذا املوضع يف )ب(. ( (4
 من )ب(. ((املوجب))سقطت كلمة  ( (5
 .20، ص1، د.ط، جأصولِالسرخسيي، . السرخس34، ص1، طاملغينِيفِأصولِالفقهاخلبازي،  ( (6
 .6سورة املائدة: جزء من اآلية  ( (7
 .2سورة النور: جزء من اآلية  ( (8

 .78سورة اإلسراء: جزء من اآلية  ( (9
 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من   (10)
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 األمرُ  (3)يقتضِّ  وإذا ملْ  ،األوامرِّ  (2)رِّ بتكرُّ  (1)املأمورُ  رُ رَّ كَ يُ  :بعضٌ  وقالَ  ،اجلمهورِّ  ا عندَ أسباهبِّ  فبتكرارِّ 
 . أفرادٌ  بهِّ  فيما للمأمورِّ  األمرُ  يقعُ  :أيِ(4):ُِقِ يـِ فِـ  ،طلقاً م هُ عندان وال حيتملُ  التكرارَ  املطلقُ 

 . (5)نةٍ ال بيِّّ بِّ  حقيقةً  الفردُ  وهوَ  بهِّ  املأمورِّ  الفعلِّ  جنسُ  :أيِهِ سِ نِ جِ ِل ِ قِ ىِأِ لِ عِ 

 ،(8)ابلوحدةِّ  ذا يوصفُ ولِّ  ،(7)عتباريٌّ ا فردٌ  هُ نَّ إ حيثُ  نْ مِّ  (6)اجلنسِّ  كلُّ   :أيِهُِلِ كُِِِلُِمِ صتِ َ ِ وِ 
 :الُ قفيُ 

، والطَّالقُ  من] واحدٌ  جنسٌ  احليوانُ    األجزاءِّ  وكثرةُ  ،فاتِّ صرُّ التَّ  واحٌد مِّنَ  (11)[(10)جنسٌ  (9)األجناسِّ
  .لْ أمَّ تَ فليُـ  ،(14)االعتباريةَ  (13)الوحدةَ  (12)ال متنعُ  واجلزئياتِّ 

َِ لِ عِ  :قولهُ   فيمنْ  اخلالفِّ  ةُ مثر  وتظهرُ  ،العددَ  حيتملُ  هُ أنَّ  )15(زفرَ  قولِّ  عنْ  ااحرتازً ِحِ يِ حِ ىِال
 نفسها ثالاثً  قتْ فطلَّ  الثَ الثَّ  وجُ وى الزَّ نَ  وإنْ  :واحدةً  قَ تطلِّّ  هلا أنْ  فإنَّ  ،ي نفسكِّ قِّ طلِّّ  لزوجتهِّ  :قالَ 

                                                           

 يف )ج(. ((املأمورات))كتبت    (1)
 يف )ب(. ((تكرار املأمور بتكرار األوامر))كتبت   ( (2
 يف )ب(. ((كتبت يقتضي  ( (3
 يف )ب(. ((ويقع))كتبت   ( (4
 يف )ب(. ((نية))كتبت   ( (5
 حاشية يف )ج(: املعىن اجملموع من حيث هو جمموع. اهـ منه سلمه هللا ( (6

 (.أ)زيدت نقطة حلرف الباء يف   (7)
 يف )ب(. ((ابلوحدة االعتبارية))كتبت   ( (8
 يف )ب(. ((اطالق))كتبت   ( (9

 حاشية يف )ج(: فيكون فرداً حكماً فيقع عليه ابلنية. اهـ منه سلمه هللا. ( (10
 سقطت هذه العبارة من )أ( وأثبتت يف )ج( و )ب(.  ( (11
 يف )ب(. ((ال تقع))كتبت   ( (12
 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (13

 . 40، ص2، د.ط، جنارفصتحِالغفارِبرشرحِامل(. ابن جنيم، أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من   (14)
 . قالةومائ عشر سنة ولد. سلم بن قيس بن اهلذيل بن اهلذيل أبو العالمة الرابين، اجملتهد الفقيه العنربي، اهلذيل بن زفر ( (15

 هو عندهم. من خيرج يرتكوه فلم البصرة، أهل به فتشبث أخته، من له مرياث يف البصرة إىل وقع مأموان، ثقة كان:  املالئي نعيم أبو
 ويتقنه يدري احلديث وكان والعمل، العلم بني مجع ممن وكان تالمذته، أكرب وهو حنيفة، أبيب تفقه. الوقت وأذكياء الفقه، حبور من
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 وهوَ ،  )3(ارحُ الشَّ  قالَ  )2(كذا  ،عندان شيءٌ  ال يقعُ  نفسها ثنتنيِّ  تْ قَ فطلَّ  نتنيِّ ثِّ  وجُ نوى الزَّ  وإنْ  ،(1)عنَ وقَ 
 الفردَ  لنا أنَّ  .)5(ثنتانِّ  زفرَ  وعندَ  ،)4(]كما يف الزيلعي وغريه[ عندان واحدةٌ  تقعُ  لْ ب :هُ فأجبتُ  !سهوٌ 
 ،أمةً  املرأةُ  تكونَ   أنْ إالَّ  هُ تُ نيَـّ  فال يصحُّ  ،هُ لُ مَ تَ وال حمُ  هُ بُ ال موجَ  والعددُ  ،حمتملهُ  واالعتبارُ  ،هُ بُ موجَ  يَّ احلقيقِّ 

 ،نتنيِّ ثِّ  ي نفسكِّ قِّ طلِّّ  لَ ثْ مِّ  ،بهِّ  تفسريهُ  حَّ ا صَ مَ لَ  العددُ  حيتملِّ  ملْ  لوْ  :قيلَ  فإنْ  ،هاطالقِّ  جنسُ  ذلكَ  فإنَّ 
 يفِّ  العددِّ  رَ كْ ابلصيغة ذِّ  نَ رَ وهلذا إذا قَـ  ،فظِّ اللَّ  مطلقُ  إىل ما ال حيتملهُ  (6)تغيريٌ  بلْ  ؛بتفسريٍ  ليسَ  :لناقُ 

 )8(تفماتَ  ،(7)[واحدةً  أوْ  ثالاثً ] كِّ قتُ طلَّ  :قالَ   لوْ حىتَّ  ،ال ابلصيغةِّ  العددِّ  بلفظِّ  الوقوعُ  يكونُ  اإليقاعِّ 
  .(9)شيءٌ  يقعْ  ملْ  العددِّ  ذكرِّ  قبلَ 

ِ]أنواعِاملوج ب[
ِهُِمُِكِ حُِوِ : فقالَ  ،بِّ املوجَ  ذلكَ  أنواعِّ   بيانِّ يفِّ  شرعَ  ،احتمالهِّ  وعدمِّ  األمرِّ  بِّ موجَ  بيانِّ  نْ مِّ  ا فرغَ مَّ ـول

 : انِ عِ وِ نِـ  (10)ةِّ يَّ لاألوَّ  ابلقسمةِّ 

 املرادَ  ألنَّ  ،إىل الوجودِّ  العدمِّ  نَ مِّ  هُ  إخراجُ مبعىَن  تسليمهُ  :أيِبِ اجِ الوِ ِةُِامِ قِ إ ِِوِ هُِوِ ِاءِ دِ أِ ا مهُ أحدُ 
 بقيدِّ  وخرجَ  ،ال ابألمرِّ  ابلسببِّ  ذلكَ  ألنَّ  الوجوبِّ  نفسُ  وهوَ  ،ةِّ مَّ  الذِّ ال ما يفِّ  اجلوارحِّ  أفعالُ  بهِّ 

 أفسدهُ  مثَّ  فيهِّ  ا إذا شرعَ وأمَّ  ،وال قضاءٍ  أبداءٍ  فُ صِّ ال يتَّ  هُ ألنَّ  فلُ والنَّ  ،الواجبِّ  ه مثلِّ ألنَّ  القضاءُ  الواجبِّ 

                                                                                                                                                                                     

سريِأعالمِومائة". الذهيب،  ومخسني مثان سنة زفر رمحته". مات إال زفر يناظر فقيها رأيت "ما: اللؤلئي زايد بن احلسن وقال
 .169، ص1، ج1، طاتجِالرتاجمابن قطلوبغا،  .40-39ص، 8، ج3، طالنبالء

 من )ب(. ((وإن نوى الزوج الثالث فطلقت نفسها ثالاثً وقعن))سقطت هذه اجلملة:  ( (1
 من )أ( و )ب(. ((كذا))( سقطت 2) 

 .59، ص1، طخالصةِاألفكارِشرحِمصتَرِاملنارابن قطلوبغا،  ( (3
زايدة يف )ج(. ( 4(   

   .105، ص3، ج2، طئ:ِالَنائ:ِيفِترتيبِالرشرائ:بداالكاساين،  (5) 

حاشية يف )ج(: قوله بل تغيري اخل ألن مقتضى األمر عند اإلطالق هو الوقوع على الفرد احلقيقي فتقييده ابلعدد خيرجه عن  ( (6
 .مقتضاه األصلي فيكون تغيرياً كما أن الشرط واالستثناء يكون تغيرياً ملا اقرتان به. اهـ منه سلمه هللا

 ما بني القوسني زايدة يف )أ( و)ج( ومل تكتب يف )ب(. ( (7
 .و )ب( (أيف ) ((مات))كتبت   ( (8
 يف )ب(. ((شيئاً ))كتبت   ( (9

 يف )أ( و )ب(. ((األولوية))يف )ج( وهو الصواب، وقد كتبت  ((األولية))كتبت    (10)
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َّ والظَّ  القطعيَّ  الواجبُ  فيعمُّ  ،زمُ الالَّ  ابلواجبِّ  واملرادُ  ،ىقضَ فيُ  اواجبً  صارَ  فقدْ   )1(التقييدُ  يعتربِّ  وملْ  ،ينِّّ
 عريفِّ التَّ  نَ مِّ  خيرجُ  :قلتَ  فإنْ  ،تٍ مبؤقَّ  ا ليسَ ممَّ  والكفاراتِّ  واملنذورِّ  واألماانتِّ  الزكاةِّ  أداءَ  ليعمَّ  ابلوقتِّ 

هذا  مثلَ  إنَّ  :قلتُ  ،(3)ابلقدرِّ  وما وجبَ  (2) َّحب خب مب هب جت  حت خت  ُّٱ حنوَ  ابخلربِّ  ما وجبَ 
 َّمح مظُّ :-تعاىل– لقولهِّ  ابألمرِّ  هِّ أدائِّ  ووجوبُ  ،الوجوبِّ  نفسُ  ذرِّ ابلنَّ  تُ ابوالثَّ  ، األمرِّ  معىَن يفِّ  اخلربِّ 

 . (5)((كَ رِّ ذْ نَ بِّ  فِّ وْ أَ )) :-مَ وسلَّ  عليهِّ  ى هللاُ صلَّ - وقولهِّ  ،(4)

 ،األداءُ  بهِّ  وجبَ  ذيْ الَّ  ابألمرِّ  :أيْ  هِ ب ِ ،الواجبِّ  مثلُ  :أي هِ لِ ثِ مِ ِمُِي ِلِ سِ ت ِِوِ هُِوِ ِ:اءِ ضِ قِ  ايّنِّ الثّ  وِ 
 فُ وصَ وهلذا تُ  ،رعاً شَ  اجلواهرِّ  هلا حكمُ  :لناقُ  ،رٍ وَّ صَ تَ مُ  غريُ  إعراضٌ  وهيَ  :اجلوارحِّ  أفعالِّ  تسليمُ  قيلَ  فإنْ 
 ابألمرِّ  جيبْ  ملْ  القضاءَ  أبنَّ  ى القولِّ علَ  هُ جِّ ا يتَّ إنَّ  الواجبِّ  لِّ ثْ مِّ  تسليمُ  القضاءِّ  ونَ كَ   أنَّ  واعلمْ  .لبقاءِّ اب

 فعلُ  فالقضاءُ  حيحِّ ى الصَّ ا علَ وأمَّ  ،(6)هُ ال عينُ  هُ مثلُ  ئذٍ حين هُ ألنَّ  ،جديدٍ  أبمرٍ  ا وجبَ وإنَّ  ،لِّ األوَّ 
 . (9)حريرِّ  التَّ يفِّ  )8(كذا  ،بعدهُ  هُ فعلُ  والقضاءُ  ،هِّ  وقتِّ يفِّ  هُ علُ ف األداءَ  لكنَّ  ،أيضاً  (7)الواجبِّ 

ِ بادِ صتِ يـ ِوِ   هذا.  هذا مكانُ  قالُ يُ فَـ  والقضاءُ  األداءُ  :أيِ)10(نِ ال 

 َّمظمي ىي ُّٱ وَ  (2)َّمظىن ين ُّ :-وجلَّ  عزَّ - هِّ قولِّ  حنوَ ، (1)إىل قرينةٍ  اً فيحتاجُ شرعيَّ  :أي زاِااِ م ِ 

  ما يفِّ  واجلامعُ  ،حمالٌ  ينِّ الدَّ  حقيقةِّ  أداءَ  ألنَّ  ،هُ قضيتَ  :أي ينَ الدَّ  يتَ أدَّ  وحنوَ  ،يتَ وأدَّ  يتمْ أدَّ  :أي ،(3)

                                                           

 يف )ج(. ((التقيد))كتبت   ( (1
 .97ية سورة آل عمران: جزء من اآل ( (2
 يف )ب(. ((ابلنذر))كتبت   ( (3
 .34سورة اإلسراء: جزء من اآلية  ( (4

 األميان كتاب، السننداود يف  أبو (. وقد أخرجهأ)يف  ((اذك ىىددك))بشكل غري صحيح هكذا  ((أوف بنذرك))كتبت عبارة    (5)
ْساَل  أَْدَركَ  مُثَّ  اجْلَاهِّلِّيَّةِّ  يفِّ  نََذرَ  َمنْ  اَببُ  والنذور،  النذور أبواب السننوالرتمذي يف  ، ( 3312)  برقم ،242ص ،3ج َم،اإْلِّ
غريب. وكذا يف ابن أيب الطاعة،  صحيح حسن وقال:( 1539) برقم ،112ص ،4ج النَّْذرِّ، َوفَاءِّ  يفِّ  َجاءَ  َما اَببُ  واألميان،

  .182، ص1، ج2، طاإلملامِأبحاديثِاألحكام
 (.أ)زيدت سن غري منقوطة يف   (6)
 .407، ص2، ج2، طالبحرِاحمليطِيفِأصولِالفقهالزركشي،    (7)
 يف )ج(. ((كذ))كتبت   ( (8

 .221، د.ط، صالصتحريرِيفِأصولِالفقهابن اهلمام،  .44، ص2، د.ط، جفصتحِالغفارِبرشرحِاملنارابن جنيم،   (9)
 .و )ب( (أيف ) ((النناو يت))كتبت   ( (10
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 )6(يفِّ  حقيقةٌ  :(5)لغةً  القضاءَ  ألنَّ  ،رعيِّّ ابلشَّ  اجملازَ  )4(دانوقيَّ  ،الواجبِّ  وإسقاطِّ  سليمِّ التَّ  نَ ما مِّ نهُ مِّ  كلٍّ 
 . والعنيِّ  املثلِّ  تسليمِّ 

 . والقضاءُ  األداءُ  :أيِنِ اي ِ دِ ؤِ يـُِوِ 
 يْ دِّّ ؤَ أُ  أنْ  نويتُ  :قالُ كما يُ   ،اا أيضً شرعيً  اجمازً  ،وابلعكسِّ  األداءِّ  ةِّ نيَّ بِّ  القضاءُ  ىؤدَّ فيُ  ،اِ مِ هِ صت ِي ِن ِبِ 

يَ و  األمسِّ  ظهرَ   ا. نَ  هُ إىَل  اجمازً  هُ قولَ  رَ ؤخِّّ يُ  أنْ  فِّ صنِّّ مُ ـوكان على ال ،اليومِّ  ظهرَ  (7)أْن أْقضِّ

ِ  :وقولهُ  َِ ِيف   . (9)قرينةٍ  غريِّ  نْ مِّ  قضاءً  األداءَ  يْ سمِّّ يُ  هُ أنَّ  (8)اإلسالمِّ  فخرِّ  قولِّ  عنْ  اازً احرت ِحِ يِ حِ ال

 . والقضاءُ  األداءُ  :أيِ)10(نِ ا ِبِ ي ِ وِ 
 .األداءُ  بهِّ  وجبَ  يْ ذِّ الَّ  األمرُ  وهوَ ِدِنحِ ا ِوِ ِبِنبِ سِ بِ 
 غريِّ  مقصودٍ  بنصٍّ  القضاءُ  جيبُ  :نامشاخيِِّّ  نْ مِّ  )1(ونَ العراقيُّ  وقالَ  ،املختارُ  وهوَ ِرِ وِ هُِمِ اجل ُِِدِ نِ عِ 

ٱ :-تعاىَل – بقولهِّ  القضاءُ  وجبَ  ومِّ ي الصَّ فِّ فَ  ،األداءُ  بهِّ  ي وجبَ ذِّ الَّ  األمرِّ   ويفِّ  (2) َّنب ىب يب مظُّ

                                                                                                                                                                                     

 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (1
 .200سورة البقرة: جزء من اآلية  ( (2
 .10سورة اجلمعة: جزء من اآلية  ( (3
 يف )ج(. ((قيد))كتبت   ( (4

 .47، ص20، د.ط، جلسانِالعربابن منظور،   (5)
 يف )أ( و )ب(. ((و)) هكذا يف )ج(، وقد كتبت  ( (6
 .(أيف ) ((إن قضى))كتبت   ( (7

 الطريقة صاحب البزدوي، الكرمي عبد بن احلسني بن حممد بن علي احلسن، أبو نهر،ال وراء ما عامل احلنفية، شيخ:  البزدوي   (8)
( بزدوة ويقال) بزدة إىل النسبة هذه: الواو آخرها ويف املهملة الدال وفتح الزاي وسكون املوحدة الباء بفتح: والبزدوي املذهب، يف

 أبيب أيضا مشهور وهو البزدوي، االسالم بفخر ويعرف. بزدي: أيضا إليها وينسب نسف من فراسخ ستة على حصينة قلعة وهي
 يف وولد .بسمرقند درس. اخلطيب نصر بن حممد املعايل أيب صاحبه سوى عنه حدثنا ما: السمعاين قال تصانيفه، لعسر العسر
 سريلذهيب، املذهب. ا حفظ يف املثل به يضرب من أحد وكان ومثانني، اثنتني سنة رجب، يف بكس مئة، ومات أربع سنة حدود

  .205،  ص1، ج1، طاتجِالرتاجمابن قطلوبغا،  .602، ص18، ج3، طأعالمِالنبالء
 .137، د.ط، صكنزِالوصولِإىلِمعرفةِاألصولالبزدوي،    (9)
 يف )ج(. ((وجييان))كتبت   ( (10
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 متفقٌ  (4)((اْ هَ رَ كَ ذَ  اْ ذَ إِّ  (3) اْ يهَ لِّّ صَ يُ لْ فَـ  ةً اَلْ صَ  يَ سِّ نَ  نْ مَ )) :-مَ وسلَّ  ى هللا عليهِّ صلَّ - بقولهِّ  وجبَ  الةِّ الصَّ 
 ،قِّّ حَ تَ املسْ  بتسليمِّ  أوْ  احلقُّ  لهُ  نْ مَ   إبسقاطِّ إالَّ  )5(قِّّ حِّ تَ املسْ  نِّ عَ  ال يسقطُ  قَّ حَ تَ املسْ  أنَّ  هورِّ مْ وللجُ  ،عليهِّ 
 (6)تطلبُ  وهذه النصوصُ  ،للعجزِّ  الوقتِّ  لُ ضْ فَ  وسقطَ  ،عليهِّ  مضموانً  ما فبقيَ نهُ مِّ  واحدٌ  يوجدْ  وملْ 

 يفِّ  االختالفِّ  مثرةُ  ويظهرُ  ،(9)قبلُ  يسقطْ  ملْ  الواجبَ  أنَّ  وتعريفُ  ،(8)ابألمرِّ  ا وجبَ عمَّ  (7)ةِّ مَّ الذِّ  تفريغَ 
ِّ مُ ـال املنذورِّ  يامِّ الصِّّ   قنيَ احملقِّّ  عندَ  )10(واجبٌ  هُ قضاءَ  فإنَّ  ،مْ صُ يَ  مثاًل وملْ  اخلميسِّ  يومِّ  صومَ  نذرَ  نْ كمَ   عنيَّ

 املنذورَ  وهذا إذا فاتَ  ،فيهِّ  صٍّ نَ  رودِّ وُ  لعدمِّ  نيَ العراقيِّّ  عندَ  واجبٍ  وغريُ  ،هُ أداؤُ  هِّ بِّ  ي وجبَ ذِّ الَّ  ابألمرِّ 
 سواءٌ  فويتُ والتَّ  الفواتُ  :(13)سرِّ وقال أبو اليُ  ،اتفاقاً  القضاءُ  جيبُ  تهُ ا إذا فوَّ وأمَّ  ،)12(أو غريهُ  (11)ضٌ رَ عَ 

 فاجلمهورُ ؟ مباذا القضاءِّ  د وجوبِّ  إسناِّ يفِّ  )14(االختالفِّ  فائدةُ  ا تظهرُ ى هذا إنَّ فعلَ  ،أيضاً  عندهمْ 
                                                                                                                                                                                     

نة، هيثم عبد ويقصد هبم اجلصاص والكرخي ومن تبعهم وسلك مسلكهم كالدبوسي والبزدوي والسرخسي وغريهم. خز  (1) 
  .162و157، د.ط، صتطو رِالفكرِاألصويل ِاحلنفيِ احلميد، 

 .184سورة البقرة: جزء من اآلية  ( (2
 يف )ب(. ((فليصلها))كتبت   ( (3
يف  ، ومسلم(597)احلديث  ،122، ص1، ج1ط : كتاب مواقيت الصالة: ابب من نسي صالة،صحيحهيف  البخاري ( (4

: كتاب سننهيف  ، والرتمذي(314)احلديث  477، ص1د.ط، ج ضاء الصالة الفائتة،: كتاب املساجد: ابب قصحيحه
ِختريجِيفِاحلبريِتلخيص(. كذا يف ابن حجر، 178)احلديث ، 335، ص1، ج2طالصالة: ابب ما جاء يف الرجل ينسى، 

 .409، ص1، ج1، طالكبريِالرافعيِأحاديث
 يف )ج(. ((عليه))أضيفت كلمة  ( (5
 يف )ب(. ((بلطل))كتبت   ( (6

 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من   (7)
 .389، ص1، طالكايفِشرحِالبزدويالسغناقي،    (8)
 يف )ب(. ((قيل))كتبت   ( (9

 )ج(. ((من))سقطت  ( (10
 يف )ب( و )ج(. ((مبرض))كتبت   ( (11
 يف )ج(. ((حنوه))كتبت   ( (12

 احملدث بن احلسني بن حممد بن حممد اليسر أبو بري ـــ فخر اإلسالم ـــالك أخيه بعد احلنفية شيخ العالمة الصدر القاضي   (13)
 تويف. اآلفاق من إليه واملوفود اإلطالق على األئمة إمام اليسر أبو كان:  حممد بن عمر قال. البزدوي النسفي موسى بن الكرمي عبد

 ،النبالءِأعالمِسريالذهيب،  .مائة وأربع شرينوع إحدى سنة مولده وكان. مائة وأربع وتسعني ثالث سنة رجب اتسع يف ببخارى
 .275، ص1، ج1، طاتجِالرتاجمابن قطلوبغا،  .49، ص19، ج3ط

 يف )ج(. ((اخلالف))كتبت   ( (14
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 يفِّ  (1)فويتِّ والتَّ  والفواتِّ  ،الةِّ والصَّ  ومِّ  الصَّ يفِّ  صِّّ كالنَّ   اجلديدَ  ابألمرَ  بونَ طالَ مُ  وهمْ  ،لِّ األوَّ  مرِّ ابأل
 (4)جديدٍ  فبأمرٍ  )3(معقولٍ  )2(غريِّ  لِّ ثْ مبِِّّ  ا القضاءُ أمَّ  معقولٍ  لٍ ثْ مبِِّّ  القضاءُ  االختالفِّ  وحملُّ  ،املنذوراتِّ 

 اتفاقاً. 

ِ]أنواعِاألداء[

ِ ث ِِ(5)أل  د ا ء [ا]ِعُِا ِوِ نِـ أ ِوِ   نَ مِّ  (7)املشروعةِّ  األوصافِّ  جبمعِّ  :أيِعِ رِ اِشُِمِ ىِكِ دِ ؤِ يُـِِاِ مِ ِوِ هُِوِ ِلِ مِ اِ كِ ِِ:(6)ةِ ثِ ال 
 دَّ وال بُ  ،والرتاويحِّ   رمضانَ يفِّ  ترِّ والوِّ   املكتوابتِّ يفِّ  جبماعةٍ  الةِّ الصَّ  كأداءِّ   ،واملندوابتِّ  نِّ نَ والسُّ  الواجباتِّ 

 لهُ  ال وجودَ  الفعلِّ ل َ عْ فِّ  ى ألنَّ ابملؤدَّ  رهُ وفسَّ  األداءَ  ا ذكرَ وإنَّ  ،أداًء كاماًل  ةٍ جبماع صالةٍ  كلَّ   يكونَ  أنْ 
ِ!لْ أمَّ فتَ  ، الوجودِّ يفِّ 

 (8)تِّ الفو  املنفردِّ  ناها كصالةِّ مْ  قدَّ يتِّ الَّ  هِّ فتِّ صِّ  عنْ  اقصُ وهو النَّ  ،قاصرٌ  وأداءٌ  :أيِرِ صِ اِ قِ وِ 
 (10)فَ لِّ تُ اخْ  لكنِّ  ،اقاصرً  أداؤهُ   فيكونُ يعينِّ  "منفردٌ  واملسبوقُ " :وضيحِّ  التَّ ويفِّ  ،(9)اجلماعةُ  وهوَ  لِّ املكمِّّ 

ِِها.كلُّ   أداءٌ  القاصرُ  :وقيلَ  ،فقطْ  (11)]بِّهِّ[ فيما سبقَ  هُ إنَّ  :فقيلَ  ،هِّ قصورِّ   حملِّّ يفِّ 

                                                           

حاشية يف )ج(: قوله والتفويت اخل؛ اعلم أن التفويت إنا يوجب القضاء عندهم ألنه مبنزلة نص مقصود فكأنه إذا قرن فقد  ( (1
ر اثنياً أو التزم قضاء املنذور قصداً، فعلى هذا إذا فات ال ابلتفويت أبن مرض أو جن يف الشهر املنذور صومه أو أغمي التزام املنذو 

عليه يف اليوم املنذور فيه الصالة جيب أن ال يقضي يقضي عندهم لعدم النص املقصود صرحيًا أو داللة فيظهر اخلالف. كشف 
 البزدوي.

 .يف )ج( ((غريه))كتبت   ( (2
 مل تكتب يف )ج( بسب إثبات هاء الصلة فيما قبلها. ( (3
 حاشية يف )ج(: مبثل معقول إما لقضاء مبثل غريه فبأمر جديد. ( (4
 كما وردت يف )ب( و )ج(.  ((األداء))والصحيح هو  ((القضاء))نسخت خطأً يف )أ( بلفظ  ( (5

 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من   (6)
 (.أ)تاء املربوطة من سقطت نقطتا ال ( (7
 .(أيف ) ((تولفو ))كتبت   ( (8

 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من   (9)
 يف )ب(. ((اختلفوا))كتبت   ( (10
 زايدة يف )ب( و )ج(. ( (11
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 ،مامِّ اإل صالةِّ  لَ أوَّ  أدركَ  منْ  وهوَ  ،حقِّ الالَّ  كفعلِّ   ابلقضاءِّ  شبيهٌ  وأداءٌ  :أيِءِ اِ ضِ قِ لِ ابِ ِهِ ي ِبِ شِ وِ 
ه ألنَّ  ،اإلمامِّ  معَ  ما التزمهُ  فواتِّ  ابعتبارِّ  قضاءٌ  ، الوقتِّ يفِّ  كونهِّ   ابعتبارِّ  أداءٌ  هُ لُ عْ ففِّ  ،ي بعذرٍ الباقِّ  وفاتهُ 

 عنيِّ  ردُّ  العبادِّ   حقوقِّ ويفِّ  ،ابلقضاءِّ  اأداًء شبيهً  فكانَ  ،(1)حقيقةً  خلفهُ  كونهِّ   لعدمِّ  ال بعينهِّ  مبثلهِّ  يقضيهِّ 
 ي وقعَ ذِّ الَّ  ى الوصفِّ علَ   مشرتيهِّ إىَل  املبيعِّ  وتسليمُ  ،الغصبُ  عليهِّ  ذي وقعَ الَّ  ى الوجهِّ علَ  (2)املغصوبِّ 

 املبيعِّ  وتسليمُ  ،الغاصبِّ  دَ نْ جناها عِّ  (4)جنايةٍ  بعدَ  املغصوبِّ  العبدِّ  وردُّ  ،كاملٌ   أداءٌ  العقدُ  )3(عليهِّ 
 مثَّ  )6(جِّ زوُّ التَّ  وقتَ  هِّ لكِّ  مِّ يفِّ  يكنْ  وملْ  جها عليهِّ تزوَّ  كانَ   عبدٍ  وتسليمُ  ،قاصرٌ  أداءٌ  (5)ابجلنايةِّ  مشغواًل 
 بُ وجِّ يُ  امللكِّ  لَ تبدُّ  (8)نَّ إ حيثُ  نْ مِّ  ،ابلقضاءِّ  ى شبيهٌ سمَّ مُ ـال هُ نَّ إ حيثُ  نْ مِّ  أداءٌ  (7)متهُ وتسلَّ  اشرتاهُ 

 كماً.حُ  العنيِّ  لّ تبدّ 

ِ]أنواعِالقضاء[

ِ ث ِِءِ اِ ضِ قِ الِ ِعُِا ِوِ نِـ أ ِوِ   : كاألداءِّ ِةِ ثِ ال 

 .)10(ومِّ ابلصَّ  ومِّ والصَّ  )9(الةِّ ابلصَّ  الةِّ كالصَّ ِلِنوِ قُِعِ مِ ِلِنثِ مب ِ  قضاءٌ 

 (12)إالَّ  ،الغائبِّ  وبنيَ  هُ بينَ  ماثلةِّ مُ ـال إدراكِّ  نْ مِّ  (11)الفعلُ  رُ صُ قْ يَـ  :أي لِنوِ قُِعِ مِ ِري ِ غِ ِلِ ثِ مب ِ  قضاءٌ ِوِ أِ 
 دركُ ة تُ اثلَ ه ال ممُ  فإنَّ الفاينِّ  يخِّ  الشَّ كما يفِّ ، ستدامِّ مُ ـال العجزِّ  عندَ  ابلفديةِّ  ومِّ الصَّ  كقضاءِّ   (13)ينفيها هُ أنَّ 

                                                           

 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من   (1)
 يف )ب(. ((املغضوب))كتبت   ( (2
 سقطت من )ج(. ( (3
 (.أ)بوطة من سقطت نقطتا التاء املر  ( (4

 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من   (5)
 يف )ج(. ((التزويج))كتبت   ( (6
 يف )ج(. ((فتسليمه))يف )ب(، و كتبت  ((تسلمه))كتبت   ( (7
 يف )ب(. ((أنه))كتبت   ( (8
 يف )ج(. ((للصالة))كتبت   ( (9

 يف )ج(. ((للصوم))كتبت   ( (10
 يف )ب( و )ج(. ((العقل))كتبت   ( (11
 يف )ب( و )ج(. ((ال))كتبت   ( (12
 يف )ب(. ((ينفيهما))كتبت   ( (13
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ا معىن وأمَّ  ،إعطاءٌ  ديةَ والفِّ  إمساكٌ  ومَ الصَّ  نَّ فألِّ  )2(ا صورةً أمَّ  ،وال معىن ال صورةً  ،(1)والفديةِّ  ومِّ الصَّ  بنيَ 
 ا تكونُ إنَّ  ديةَ الفِّ  أنَّ  واعلمْ  .املالِّ  تنقيصُ  ومعىن الفديةِّ  ،ابإلمساكِّ  فسِّ النَّ  إتعابُ  ومِّ معىن الصَّ  نَّ فألِّ 

ِّ مُ ـال واملنذورِّ  رمضانَ  كقضاءِّ   ،بنفسهِّ  أصلٌ  هوَ  صومٍ  خلفًا عنْ   ال يكونُ فَ  اراتِّ الكفَّ  ا صومُ أمَّ  ،عنيَّ
  أيضاً. الفاينِّ  يخِّ الشَّ   حقِّّ كما يفِّ   ،عنهُ  (3)بدالً 

ِ ىن ِعِ مب ِ  قضاءٌ  وِ   لوِّ  هُ رأسَ  اإلمامُ  يرفعَ  أنْ  وخافَ  ،العيدِّ   صالةِّ راكعاً يفِّ  اإلمامَ  أدركَ  كمنْ ِءِ ا ِدِ ِاأل 
  حنيفةَ أيبِّ  عندَ  كوعِّ  الرُّ يفِّ  العيدِّ  (4)رَ يْـ كبِّ تَ  كربُِّّ يُ  مُثَّ  ،احِّ تَ تِّ فْ الِّ لِّ  ربُِّّ كَ ه يُ فإنَّ  ،قائماً  كبرياتِّ ابلتَّ  اشتغلَ 

ضاًء ه قا كونُ أمَّ  ،)6(تقدميًا للمتابعةِّ  كبرياتِّ التَّ  منَ  يَ ما بقِّ  عنهُ  سقطَ  رأسهُ  اإلمامُ  فإذا رفعَ  ،)5(دٍ مَّ وحمُ 
 شبهًا ابلقيامِّ  كوعِّ للرُّ  نَّ فألِّ  مبعىن األداءِّ  هُ ا كونُ وأمَّ  ،القيامُ  ها وهوَ عِّ موضِّ  عنْ  فاتتْ  كبرياتِّ التَّ  نَّ فألِّ 

 اإلمامِّ  كَ درِّ مُ  ألنَّ  اكمً وحُ  ،هكذا اسِّ النَّ  بعضِّ  قيامَ  نَّ ألِّ  مانعٍ  غريُ  واالحنناءُ  ،األسفلِّ  صفِّ النِّّ  الستواءِّ 
هذا  ،كوعِّ  الرُّ يفِّ  اإلمامَ  أدركَ  نْ مَ  العيدِّ  تكبرياتِّ  ال يكربُِّّ  :)7(فَ أبو يوسُ  وقالَ  ،كعةِّ الرَّ  لتلكَ  كوعِّ  الرُّ يفِّ 
 يعودُ  بلْ  كوعِّ  الرُّ ا يفِّ  هبِّ ال أييتِّ  هُ فإنَّ  رَ تذكَّ  مثَّ  فركعَ  كبرياتِّ التَّ  نِّ عَ  اإلمامُ  (8)هاسَ  وْ ا لَ أمَّ  ،اإلمامِّ   مدركِّ يفِّ 

                                                           

 (. أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (1
 )ج(.سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (2
 حاشية يف )ج(: ألنه بدل عن غريه والبدل ال يكون له بدل كما يف فتح القدير. ابن جنيم. اهـ منه سلمه هللا. ( (3
 يف )ب( و )ج(. ((تكبريات))كتبت   ( (4

 ونشأ بواسط، ولد. حنيفة أيب صاحب الكويف، الشيباين، هللا عبد أبو العراق فقيه العالمة، فرقد، بن احلسن بن حممد  (5) 
 الشام، أبوه سكن جزري، أصله:  سعد ابن قال. يوسف أيب القاضي على الفقه ومتم الفقه، بعض حنيفة أيب عن وأخذ. ابلكوفة

 مع وكان يوسف، أيب القاضي بعد للرشيد القضاء ويل. بغداد وسكن ، الرأي عليه غلب ومائة، وثالثني اثنتني سنة حممد هل ولد مث
، 9، ج3، طسريِأعالمِالنبالءالذهيب،  .ابلري ومائة ومثانني تسع سنة هللا رمحة إىل تويف. املثل بذكائه يضرب الفقه يف تبحره

 .237، ص1، ج1، طاتجِالرتاجمابن قطلوبغا،  .135ص
 .234، ص1، ج1، طكرشفِاألسرارِعنِأصولِالبزدوي ( البخاري، عالء الدين،6)
 بن جبري بن سعد بن حبيش بن حبيب بن إبراهيم بن يعقوب يوسف، أبو القضاة، قاضي احملدث العالمة اجملتهد اإلمام هو (7) 

 سنة يف يوسف أيب مولد. وغريها اخلندق شهد األنصار، فاءحل من جبلي وهو صحبة، له جبري بن وسعد. الكويف األنصاري معاوية
 اخلميس يوم يوسف أبو تويف. إجالله يف يبالغ الرشيد وكان عليه، مزيد ال ما العلم رائسة من يوسف أبو بلغ. ومائة عشرة ثالث

ابن  .537، ص8، ج3، طءسريِأعالمِالنبالسنة. الذهيب،  وستني تسعاً  عاش ومائة، ومثانني اثنتني سنة األول ربيع خامس
  .315،  ص1، ج1، طاتجِالرتاجمقطلوبغا، 

 ( و )ج(.أ)يف  ((سهى))كتبت ابأللف املقصورة    (8)



 

70 
 

ا  هبا قائمً أييتِّ  هُ فإنَّ  ،اقائمً  كبرياتِّ ى ابلتَّ أتَ  لوْ  كوعِّ  الرُّ يفِّ  اإلمامِّ  و إدراكَ يرجُ  كانَ   ولوْ  ،(1)ااتفاقً   القيامِّ إىَل 
 ،ومعىن صورةً  هُ مثلُ  هُ ألنَّ  ،معقولٍ  قضاًء مبثلِّ  مبثلهِّ  ليِّّ ثْ املِّ  املغصوبِّ  ضمانُ  بادِّ العِّ   حقوقِّ ويفِّ  ،ااتفاقً 

 حىتَّ  ،(2)قاصرٌ  قضاءٌ   األسواقِّ يفِّ  ال يوجدَ  أبنْ  هِّ مثلِّ  انقطاعِّ  عندَ  ابلقيمةِّ  هُ وضمانُ  ،قضاًء كاماًل  فكانَ 
ى علَ  درةِّ القُ  عَ مَ   املثليِّّ يفِّ  ى القيمةَ أدَّ  وكذا لوْ  ،ثلِّ املِّ  جودِّ  وُ إىَل  ربِّ ابلصَّ  يَ رضِّ  ا لوْ وهلِّ بُ ى قَـ  علَ رَب ال جيُ 

 .هِّ حلقِّّ  عايةً رِّ  (3)ولِّ بى القعلَ  رُ بَـ  جيُ ال هُ فإنَّ  ،العنيِّ  ى ردِّّ علَ  القدرةِّ  معَ  الكاملَ  ثلَ ى املِّ أدَّ  أوْ  ،الكاملِّ  ثلِّ املِّ 
معىن  )5( املثلُ إالَّ  ليسَ  فيهِّ  ألنَّ  ،كاملٌ   قضاءٌ  القيمةِّ  )4(اءَ أد فإنَّ  هلكَ  مُثَّ  القيميَّ  غصبَ  ه لوْ أنَّ  واعلمْ 
 مبثلِّ  قضاءٌ   اخلطأِّ يفِّ  ابملالِّ  واألطرافِّ  فسِّ النَّ  وضمانُ  ، الكشفِّ كذا يفِّ   ،العنيِّ  هالكِّ  عندَ  القيمةُ  وهوَ 
ما ضماهنُ  بَ ا وجَ وإنَّ  ،مملوكٌ  واملالُ  مالكٌ  هُ ألنَّ  واملالِّ  اآلدميِّّ  بنيَ  لُ عقَ ال تُ  ماثلةَ مُ ـال ألنَّ  معقولٍ  غريِّ 
ى ها علَ جَ تزوَّ  المرأةٍ  وسطٌ  عبدٌ  (7)قيمتهُ  وتسليمُ  ،اهلدرِّ  عنِّ  مِّ للدَّ  (6)صيانةً  القياسِّ  على خالفِّ  صِّّ ابلنَّ 
 فمنْ  األداءِّ  ا شبهُ وأمَّ  ،ىسمَّ مُ ـال خالفُ  هُ نَّ فألِّ  قضاءً  هُ ا كونُ مَّ أ ،ابألداءِّ  شبيهٌ  قضاءٌ  هِّ عينِّ  بغريِّ  عبدٍ 

هذا  منْ  أصاًل  فصارتْ  ، ابلقيمةِّ إالَّ  وال تعينيَ  ، بتعيينهِّ إالَّ  هُ أداؤُ  ال ميكنُ  وصفهِّ  جلهالةِّ  العبدَ  نَّ إ حيثُ 
 ربُ ا جتُ فإهنَّ  وسطٍ  أاتها بعبدٍ  )9(]لْو[ كما  ،دفعها وجُ الزَّ  اختارَ  ا إنْ على قبوهلِّ  املرأةُ  (8) جتربَ حىتَّ  الوجهِّ 

 . اجلنسِّ  ه معلومُ إىل أنَّ  اا نظرً ا أيضً وهلِّ بُ على قَـ 

                                                           

حاشية يف )ج(: ألنه قادر على حقيقة األداء فال يعمل بشبهة حىت لو كان املسبوق يرجو إدراك اإلمام يف الركوع اخل، ما  ( (1
 ذكره يف شرح األصل. منه سلمه هللا.

 حاشية يف )ج(: أي ال يصار إليه إال عند العجز وال جيرب على قبوله لو رضي ابلصرب اخل ما ذكره. اهـ منه سلمه هللا. ( (2
 يف )أ( و )ب(. ((كتبت القول))هكذا يف )ج(، وقد   (3)
 يف )أ( و )ب(. ((أدى))كتبت   ( (4
 يف )ج(. ((مثل))كتبت   ( (5
 (.أ)ن سقطت نقطتا التاء املربوطة م ( (6
 يف )ب( و )ج(. ((قيمة))كتبت   ( (7
 يف )ب(. ((جيرب))كتبت   ( (8
 زايدة يف )ج(. ( (9
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ِ]احلُسنِالرشرعيِيفِاملأمورِبهِونوعاهِوحكمهما[

ِ ِ(1)نُِسِ احل ُِوِ  وال  ،هِّ نِّ سْ  حلُِّ إالَّ  ءٍ بشي (2)مرُ فال أي ،ى اإلطالقِّ علَ  حكيمٌ  رَ اآلمِّ  أنَّ  ضرورةَ ِهِ ب ِِرِ وِ مُِأِ مِ لِ ل ِِمِ زِ ال 
 املأمورُ  نَ سُ حَ فَ  ،هابحِّ وقُ  األشياءِّ  بعضِّ  نُ سْ ا حُ هبِّ  كُ درَ يُ  آلةٌ  العقلَ  أنَّ  غريَ  ،هِّ حِّ بْ قُ  لِّ إالَّ  شيءٍ  نهى عنْ يَ 
 . )3(هِّ بِّ 

ِ  كائنٌ   ىن ِعِ مِ اِلِ مِ إِ   ها. عنْ  ةِّ اخلارجيَّ  مورِّ األ عنِّ  رِّ ظَ النَّ  عِّ طْ قَ  معَ  نِّ سْ ابحلُ  ةٌ فَ صِّ متَّ  هُ ذاتَ   أنَّ يعينِّ ِهِ ن ِيِ عِ ِيف 

ِ:ِنِ اِ عِ وِ نِـ  هِّ كمِّ  حُ إىَل  رِّ ظَ ابلنَّ  هِّ  عينِّ  يفِّ ملعىَن  نُ احلسَ  :أيِوِ هُِوِ 

ِ ىن ِعِ مِ ل ِ نٌ سَ حَ ِاِ مُهِ دُِحِ أِ   اًل أص قوطَ السُّ  لَ قبَ ال يَ  ا أنْ إمَّ  وعُ وهذا النَّ  ،هِّ ذاتِّ  :أي (4)هِ فِ صِ وِ ِِيف 
 ،صديقِّ  التَّ مبعىَن  كاإلميانِّ   لُ فاألوَّ  ،هُ سُ كْ أو عَ  ،اصفً ال و  أو أصاًل  ،اصفً وو  أصاًل  هُ لُ قبَـ أو يَ  ،(5)اصفً وو 
 اإلكراهَ  (7)ال بعدَ  اً صفوال و  أصاًل  قوطَ السُّ  وال يقبلُ  ،مِّ نعِّ مُ ـال رُ كْ وهو شُ  ،(6)هِّ  يف ذاتِّ ملعىَن  سنٌ ه حَ فإنَّ 

 ،(8)هانِّ يْ عَ لِّ  نةٌ سَ ا حَ فإهنَّ  الةِّ كالصَّ   اينِّ والثَّ  ،افرً كُ   يكونَ  كأنْ   وجهٍ  على أيِّّ  هِّ بضدِّ  لَ دَّ إذا تبَ  بلْ  ،وال بغريهِّ 
 نونِّ كاجلُ   كثريةٍ   أبعذارٍ  اصفً وو  أصاًل  السقوطَ  وتقبلُ  ،عظيمِّ على التَّ  )9(تدلُّ  خمصوصةٌ  وأفعالٌ  ا أقوالٌ ألهنَّ 

 ةَ حال ساقطٌ  ،وأصلهِّ  لعينهِّ  حسنٌ  هُ فإنَّ  ،)10(وصفاتهِّ  ابهللِّ  كاإلقرارِّ   والثالثُ  ،فاسِّ والنِّّ  واحليضِّ  واإلغماءِّ 
 غريُ  )11(حسنٌ  وهوَ  هُ ووصفُ  ،ابإلميانِّ  هِّ قلبِّ  إطمئنانِّ  معَ  هِّ ى لسانِّ علَ  الكفرِّ  كلمةِّ   إجراءُ   يباحَ حىتَّ  اإلكراهِّ 

                                                           

حاشية يف )ج(: واحلسن الزم للمأمور اخل ، يعين ال بد أن يكون املأمور به حسناً عند هللا تعاىل قبل األمر ضرورة أن اآلمر  ( (1
عتزلة احلاكم ابحلسن والقبح هو العقل ال دخل للشرع و عند األشعري حكيم واحلكيم ال أيمر ابلفحشاء وهذا عندان، وعند امل

 .احلاكم هو الشرع ال دخل فيه للعقل. اهـ شرح األصل منه سلمه هللا
 يف )ج(. ((أيمر))يف )أ( و ((يؤمر))كتبت   ( (2
 يف )ج(. ((هبا))كتبت   ( (3
 يف )ب(. ((نفسه))كتبت   ( (4
 يف )أ(. ((وصفاً يف مجيع املواضع يف هذه الفقرة))ت هكذا يف )ب( و )ج(. وقد كتب  ( (5

 (.أ)يف  ((موجودة))غري   (6)
 يف )ب( و )ج(. ((بعذر))كتبت   ( (7
 يف )ب(. ((بعينها))كتبت   ( (8
 )ج(. ((من))سقطت  ( (9

 يف )ج(. ((وصفاً ))كتبت   ( (10
 يف )ج(. ((احلسن))كتبت   ( (11
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هذا  :لناقُ  !حمالٌ  األصلِّ  دونِّ بِّ  ةِّ فَ الصِّّ  بقاءُ  :لتَ قُ  فإنْ  ،اأجورً مَ  كانَ   لِّ تِّ وقُ  صربَ  وْ  لَ حىتَّ  ساقطٍ 
 . املكروهةِّ   األوقاتِّ يفِّ  الصالةُ  والرابعُ  ،حقيقةً  هِّ بِّ  يقومُ  حمالا  يْ ال يقتضِّ  اعتباريٌّ  )1(الوصفُ 

ِالِ ذِ بِ ِقِ حِ لِ مُِ ،اآلخرُ  النوعُ  :أيِرُِخِ اآل ِوِ   هُ لكنَّ  ، عينهِّ يفِّ  (2)ملعىَن  نَ سُ الذي حَ  :أيِمِ سِ قِ ا
ِ ىن ِعِ مِ ل ِِنِ سِ حِ لِ ل ِِهِ ب ِاِ رشِ مُِ  تنقيصُ  الزكاةَ  ألنَّ  ،(3)اذاهتِّ لِّ  ها ليسَ نَ سْ حُ  فإنَّ  ،واحلجِّّ  ومِّ والصَّ  اةِّ ككالز ِهِ ري ِ غِ ِِيف 

 وقهرُ  ،الفقريِّ  حاجةِّ  دفعُ  وهوَ  ،ها ابلغريِّ نُ سْ ا حُ وإنَّ  ،شاقٌّ  سفرٌ  واحلجَّ  ،فسِّ النَّ  جتويعُ  ومَ والصَّ  ،املالِّ 
فال  ى املعصيةِّ علَ  جمبولةٌ  فسُ والنَّ  ،العبادةِّ  هذهِّ  انِّ قَّ ال يستحِّ  والبيتَ  الفقريَ  لكنَّ  ،البيتِّ  وزايرةُ  ،سِّ فْ النـَّ 
 لوْ  فَ املصنِّّ  أنَّ  واعلمْ  .(4)قيحِّ نْ  التـَّ كذا يفِّ   ،تعاىل داً حمضاً هللِّ تعبُّ  فصارَ  الوسائطُ  فارتفعتْ  ،هاقهرُ  نُ سُ حيَ 

 إيرادِّ  نْ مِّ  مَ لِّ لسَ  )6(هِّ لعينِّ  احلسنِّ  نَ ال مِّ  ِّ )5(سَّماملق احلسنِّ  طلقِّ مُ  نْ مِّ  اسمً قِّ  لعينهِّ  نِّ ابحلسَ  لحقَ مُ ـال جعلَ 
 لفخرِّ  عَ ابِّ التَّ  هُ أصلَ  عَ بِّ تَ  هُ لكنَّ  ،)7(حقيقةً  لغريهِّ  حسنٌ  امللحقَ  ألنَّ  ، غريهِّ وإىَل  هِّ  نفسِّ إىَل  يءِّ الشَّ  تقسيمُ  هُ أنَّ 

ِِ!لَ مَّ أتَ فليُـ  ،اإلسالمِّ 

ِ عِ وِ النـِ ِمُِكِ حُِوِ   إالَّ  ه ال يسقطُ أنَّ  وهوَ ِ،دِ حِ ا ِوِ  هِّ بِّ  وامللحقُ   وصفهِّ  يفِّ ملعىَن  احلسنُ  :أيِني 
ِمِ أ ِوِ  ،هُ طُ سقِّ ما يُ  أو ابعرتاضِّ  ،(8)ابألداءِّ  ِعِ مِ ل ِ احلسنُ  أن يكونَ ا ِ ىن  ]غريِّ املأمورِّ بهِّ، يف  :أيِهِ ري ِ غِ ِِيف 

[ــ أمَّا ملعىَن يفِّ عينهِّ ــ و وهذا معطوٌف عَلى قولهِّ   ،هِّ بِّ  املأمورِّ  (9)، ومعناُه أْن يكوَن ُحْسُنُه ال ابلنَّظرِّ لذاتِّ
  :لعينهِّ  كاحلسنِّ   :أي:ِاضِاي ِأ ِِنِ اِ عِ وِ نِـ  هِّ ألجلِّ  هِّ بِّ  املأمورُ  نَ سُ ي حَ ذِّ الَّ  الغريُ  ذلكَ  :أيِوِ هُِوِ 

                                                           

 يف )ج(. ((وصف))كتبت   ( (1
 من )ب(. ((ملعىن))مة سقطت كل ( (2
حاشية يف )ج(: قوله ليس لذاهتا يعين أن حسن كاًل من هذه الثالثة ابلغري إال أنه ال اعتبار حبسن ذلك الغري حىت أنه يف  ( (3

 حكم العدم فصار كل منها كأنه حسن ال بواسطة أمر. اهـ منه سلمه هللا.
  .364، ص1جِ،1طالفقه،ِِأصولِيفِيحالصتنقِملنتِالصتوضيحِعلىِالصتلويحِشرحالتفتازاين،  (4) 

 .و)ب( (أ)يف  ((قسمابمل))كتبت  (5) 
 .و)ب( (أ)يف  ((احلسنِّ  طلقِّ مُ  نْ ا مِّ مً سْ قِّ ))( زايدة 6) 

 )ج(.سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (7
 (.أ)يف  ((ابألدى))كتبت    (8)
 زايدة يف )ب( و )ج(. ( (9
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ِ ِاِ مُهِ دُِحِ أِ   ،دٌ تربُّ  هُ ألنَّ  هِّ  نفسِّ يفِّ  نٍ سَ حبَِّ  ليسَ  هُ فإنَّ  ضوءِّ كالوُ ِ،(2)هِ ب ِِرِ وِ مُِأِ مِ لِ ابِ ِالغريُ  ذلكَ ِ)1(ىدِ ؤِ يُـِِال 
ِاِ مِ ِرُِخِ اآل ِوِ  .)4(ا املعلومةِّ ى أبركاهنِّ ا تتأدَّ نَّ وإ] هِّ ى بِّ ال تتأدَّ  وهيَ  ،هِّ بِّ  الةِّ الصَّ  نَ مِّ  )3(مكنيِّ للتَّ  نَ سُ ا حَ وإنَّ 

 (7)هُ ألنَّ  ،(6)[هِّ  نفسِّ يفِّ  حبسنٍ  ليسَ  هُ فإنَّ  كاجلهادِّ ِ(5)هِ ب ِ ،هِّ ألجلِّ  هِّ بِّ  املأمورُ  نَ سُ ذي حَ الَّ  ابلغريِّ ىِدِ ؤِ يُـِ
ِ. اجلهادِّ  فسِّ ى بنتتأدَّ  وهيَ  ،هللاِّ  كلمةِّ   إعالءِّ  بواسطةِّ  نَ سُ ا حَ وإنَّ  ،بِّّ الرَّ  (8)بنيانِّ  ختريبُ 

ِضِ ي ِأ ِِدِ حِ ا ِوِ  ،لغريهِّ  اجلنسِّ  يِّ نوعَ  حكمُ  :أيِ(9)اِ مِ هُِمُِكِ حُِوِ   ذلكَ  ببقاءِّ  الوجوبِّ  بقاءُ  وهوَ اا
 وهوَ  هِّ  شرطِّ يفِّ  نٍ سْ حلُِّ  نَ سُ ما حَ  وهوَ  ،اجلامعَ  وعَ النَّ  فُ املصنِّّ  وتركَ  ،هِّ بسقوطِّ  هُ وسقوطُ  (10)الغريِّ 
  يفِّ حسنًا ملعىَن  كلٌّ   ما يصريُ هِّ أبنواعِّ  هِّ أو غريِّ  هِّ  عينِّ  يفِّ ملعىَن  نَ سُ ما حَ  ألنَّ  اجامعً  يَ ا مسُِّّ وإنَّ  ،(11)درةُ القُ 

 يفِّ  ملعىَن  حسنٌ  ضوءُ والوُ ، (12)]أيضاً[مقدورًا  هُ كونُ   وهوَ  هِّ وشرطِّ  هِّ  عينِّ  يفِّ ملعىَن  نٌ سَ حَ  فاإلميانُ  ،هِّ شرطِّ 
 ،هُ مَ ما لزِّ  أداءِّ  نْ مِّ  العبدُ  هِّ بِّ  نُ تمكَّ ما يَ  :(13)نوعانِّ  والقدرةُ  ،اا أيضً مقدورً  هُ كونُ   وهوَ  هِّ لشرطِّ  وحسنٌ  هِّ غريِّ 

 ،ةً فَ صِّ   كانتْ ها حىتَّ قُ حتقُّ  والشرطُ  ،األداءُ  بهِّ  (14)رَ أو ما تيسَّ  ةِّ البدنيَّ  للعباداتِّ  وهذهِّ  ،هاتومهُُّ  رطُ والشَّ 

                                                           

 (.ب( و )أ)يف  ((يؤدي))هكذا يف )ج(، وقد كتبت  (1) 
حاشية يف )ج(: كالوضوء فإن الصالة ال تتأدى ابلوضوء بل بفعل مقصود وبعد حصول الوضوء، ومثله السعي إىل اجلمعة  ( (2

 فإنه يف نفسه تعب وإنا حسن لكونه وسيلة إىل أداء اجلمعة وهي ال تتأدى به بل بفعل مقصود بعد حصوله. اهـ منه سلمه هللا.  
 )ج(.يف  ((للتمكن))كتبت   ( (3
 )ج(.سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (4
 سقطت من )ب(. ( (5

 . اً، ومت استكمال النقص من )ب( و )ج(رغم أنه ترك له فراغ (أ)مل ينسخ يف  عقوفتنيما بني امل  (6)
 (.أ)يف  ((ال))كتبت    (7)
 (.أ)يف  ((ببيان))كتبت   ( (8
 يف )ب(. ((حكمها))كتبت   ( (9

)ج(: الذي هو سقوط الواسطة وسقوطه بسقوطه اخل، أي حىت لو أسلم الكفار يسقط وجوب اجلهاد معهم، حاشية يف  ( (10
 ولو حاضت املرأة يسقط وجوب الصالة عليها. اهـ منه سلمه هللا. 

يقية حاشية يف )ج(: القدرة اليت هي شرط التكليف القدرة الظاهرة وهي سالمة األبدان واألسباب فقط ال القدرة احلق ( (11
 املقارنة للفعل. اهـ شرح األصل البن جنيم رمحه هللا. منه سلمه هللا.

 زايدة يف )ب(. ( (12
 اهـ. زائد يسري اعتبار غري من الفعل على واالقتدار التمكن جمرد إىل وسيلة لكوهنا ممكنة قدرة وتسمى(: ج) يف حاشية  ( (13

 .هللا سلمه منه
 يف )ب( و )ج(. ((يتيسر))كتبت   ((14
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 ،بِّ بِّ ابلسَّ  هُ ألنَّ  الوجوبِّ  ال لنفسِّ  األداءِّ  لوجوبِّ  شرطٌ  القدرةَ  أنَّ  واعلمْ  .الفطرِّ   صدقةَ إالَّ  ةِّ للماليَّ  وهذهِّ 
 ،)1(]القضاَء[ طُ قِّ سْ ال يُ   الوقتِّ يفِّ  ةِّ رَ دْ القُ  بعدَ  الوقتِّ  وجِّ رُ خُ  بعدَ  ةِّ رَ دْ القُ  زوالَ  ألنَّ  القضاءِّ  وبِّ جُ وُ وال لِّ 
 . ابألداءِّ  خمصوصٌ  (2) َّمظمح  مظمج  مظمث ُّٱ :-تعاىل– وقولهُ 

ِ]أنواعِاألمرِابعصتبارِالوقت[
ِ ِثُِ   والقضاءِّ  األداءِّ  نَ مِّ  هِّ سِّ فْ  نَـ يفِّ  (3)هِّ تِّ حالَ  ابعتبارِّ  أواًل  هُ مَ سَّ ا قَ مَّ ولَ  ،نوعانِّ  بهِّ  أمورُ امل :أي:ِنِ اِ عِ وِ نِـ ِرُِمِ األ 

 . تُ قْ الوَ  وَ وهُ  ،بهِّ  قائمٍ  غريِّ  أمرٍ  نا ابعتبارِّ هُ  هُ مَ سَّ قَ  ،هِّ رْيِّ غَ أو لِّ  هِّ نِّ يْ عَ لِّ  نِّ سَ واحلَ 

 فوتُ يَ  ى وجهٍ علَ  رِّ مُ العُ  نَ مِّ  بوقتٍ  هِّ إيقاعِّ  (4)طلبُ  دْ قيَّ يُ  ي ملَْ ذِّ الَّ  وهوَ ِ:تِ قِ وِ الِ ِنِ عِ ِقِ لِ طِ مُِ
 رمضانَ  وقضاءِّ  رِّ شْ والعُ  اراتِّ والكفَّ  املطلقةِّ  ذورِّ والنُّ  الفطرِّ  وصدقةِّ  واحلجِّّ  الزكاةِّ  كأمرِّ   ،هِّ بفواتِّ  األداءُ 

  .)5(]وغريِّها[

ِ وِ  ِ  املذكورُ  األمرُ  :أيِبُِجِ وِ يُـِِ)6(ال   رودِّ وُ  بَ يْ قَ عُ  هِّ بِّ  أمورِّ ابمل اإلتيانَ  :أي ،رِ وِ فِ ىِالِ لِ عِ ِءِ ا ِدِ األ 
ِ ِالفواتُ  نِّ ى الظَّ علَ  بْ يغلِّ  ما ملَْ  أخريُ التَّ  جيوزُ  بلْ  ،األمرِّ  َِ ِيف   وبعضِّ  )7(يِّّ خِّ رْ خالفًا للكَ ، حِ يِ حِ ال

                                                           

 زايدة يف )ج(. ( (1
 .286سورة البقرة: جزء من اآلية  ( (2
 يف )ب(. ((حالتيه))كتبت   ( (3
 (.أ)زيدت اتء مبسوطة يف آخر الكلمة يف  ( (4
 زايدة يف )ج(. ( (5
 يف )ج(. ((فال))كتبت   ( (6
الفقيه. مسع  الكرخي البغدادي ل،دال بن احلسني بن هللا عبيد احلسن، أبو احلنفية شيخ العراق، مفيت الزاهد، اإلمام الشيخ ( (7
 شاهني، بن حفص وأبو ه،حيو  بن عمر أبو: عنه وطائفة. حدث احلضرمي، هللا عبد بن وحممد القاضي، إسحاق بن إمساعيل من

وآخرون.  التنوخي، حممد بن علي القاسم وأبو احلنفي، الرازي علي بن أمحد بكر أبو والعالمة األكفاين، بن هللا عبد والقاضي
 وأتله، وأوراد هتجد ذا العباد العلماء من وكان صيته، وبعد امسه، واشتهر البالد، يف تالمذته وانتشرت املذهب، رائسة إليه نتهتا

 رمحه- تويف .سنة مثانني وعاش. املذكور الرازي بكر تالمذته أبو كبار  ومن النفوس، يف ووقع اتم، وزهد واحلاجة، الفقر على وصرب
ِالنبالءالذهيب،  .يساحمه هللا االعتزال، يف رأساً  وثالمثائة. كان نيأربع سنة يف -هللا ِأعالم ابن  .426، ص15، ج3، طسري

 .200، ص1، ج1، طاتجِالرتاجمقطلوبغا، 
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 ى حدٍّ فيها علَ  الفعلِّ  حصولِّ (3)ةِّ يف صالحيَّ  واألزمنةَ  ،(2)]فقط[الفعلِّ  (1)لطلبِّ  األمرَ  نا أنَّ لَ  .ةِّ عيَّ افِّ الشَّ 
 ردُّ وتُ  ،ابلتأخريِّ   أيمثَ حىتَّ  ى الفورِّ علَ  بانِّ جيِّ  والزكاةَ  احلجَّ  أنَّ  الفروعِّ   كتبِّ يفِّ  ختارَ مُ ـال أنَّ  واعلمْ  .سواءٍ 
 (6)خارجيٍّ  دليلٍ لِّ  بلْ  ،تَ مْ لِّ كما عَ   ضعيفٌ  وهوَ  يِّّ خِّ رْ الكَ  قولُ  هُ ألنَّ  األمرِّ  )5(ىقتضَ مبُ  هُ ال ألنَّ  )4(تهُ شهاد

 ٍ ِ.ِيهافِّ  بنيِّّ

 دُ قيَّ مُ ـال :أي وِ هُِوِ  ،هِّ بفواتِّ  األداءُ  يفوتُ  يثُ حبِّ  ابلوقتِّ  دٌ يَّ قَ مُ  األمرِّ  نَ مِّ  ونوعٌ  :أيِهِ ب ِِدِ يِ قِ مُِوِ 
  .ابالستقراءِّ  أربعةٌ ِعِ ا ِوِ نِـ أ ِ ابلوقتِّ 

 ِ ِلِ ف ِرِ ظِ ِتُِقِ وِ الِ ِنِ وِ كُِي ِِنِ أِ ها نْ مِّ ِلُِوِ األ   ،عنهُ  لُ فضُ ى ويَ ؤدَّ مُ ـابل يطُ ما حيُ  رفُ الظَّ ِ،ىدِ ؤِ مُِلِ اا
 .  الوقتِّ يفِّ  الواقعةِّ  املخصوصةِّ  األركانِّ  منَ  احلاصلةُ  اهليئةُ  :ىواملؤدَّ 

ِ ل ِِاطِارِ شِ وِ   ِ.(8)للقضاءِّ  )7(قابلُ  املاملعىَن  بهِّ  املرادُ  :ءِ ا ِدِ ل 

  ى.ؤدَّ مُ ـال لوجوبِّ  :أيِبِ وِ جُِوُِلِ ل ِِابِابـِ سِ وِ 

  .اسببً و  اظرفاً وشرطً  ي يكونُ ذِّ الَّ  :أيِوِ هُِوِ 

َِ ِتِ قِ وِ  ِ ال  نَ مِّ  األداءِّ  عنِّ  يفضلُ  )9(ما وكلُّ  ،األداءِّ  نِّ عَ  لُ يفضُ  هُ نَّ فألِّ  ه ظرفٌ نَّ ا أأمَّ ِ:ةِ ال 
 فراغِّ  ى قبلَ ى املؤدَّ انقضَ  الفرضِّ  ى مبقدارِّ ى فاكتفَ ه إذا صلَّ نَّ ا األوىل فألِّ أمَّ  ،)1( ظرفٌ  فهوَ  األوقاتِّ 

                                                           

حاشية يف )ج(: يعين أن صيغة األمر ما وضعت إال لطلب الفعل وإفادة الفور زايدة على موضوع الصيغة وال يثبت ذلك  ( (1
 اهـ منه سلمه هللا.إبطالق األمر. 

 زايدة يف )ب( و )ج(. ( (2
 سقطت نقطتا التاء املربوطة يف )ب(. ( (3

 يف )أ( و)ب(. ((شهادة))هكذا يف )ج( وهو الصواب، وقد كتبت  (4) 
 يف )ج(. ((مقتضى))كتبت   ( (5
ور مل حيصل املقصود من اإلجياب حاشية يف )ج(: وهو يف الزكاة أهنا بدفع حاجة الفقري وهي معجلة فمىت مل جتب على الف ( (6

على وجه التمام ويف احلج االحتياط ألن املوت يف سنة غري اندر فتأخريه بعد التمكن تعريض له على الفوات فال جيوز فكل من 
 الزكاة واحلج فريضة والفورية فيها واجبة فيساء مث ابلتأخري. اهـ حاشية األصل، منه سلمه هللا.

 يف )أ( و )ب(. ((القابل))كتبت هكذا يف )ج(، وقد   ( (7
 حاشية يف )ج(: إذ األداء يفوت بفوت الوقت. اهـ منه سلمه هللا. ( (8
 يف )ج(. ((كلما))كتبت   ( (9
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 األداءَ  نَّ فألِّ  ه شرطٌ ا أنَّ وأمَّ  ،(3)هِّ بِّ  )2(ًرادَّ مق الفعلُ  ال يكونَ  أنْ  رفِّ ابلظَّ  املرادَ  نَّ فألِّ  انيةُ ا الثَّ وأمَّ  ،الوقتِّ 
إذا  الوقتَ  نَّ ا األوىل فألِّ وأمَّ  ،شرطٌ  فهذا الوقتُ  ،شرطٌ  هِّ بفوتِّ  األداءُ  يفوتُ  (4)ما وكلُّ  ،هِّ بفوتِّ  يفوتُ 
ِة ِر ِوِ عِ الِ ِرت ِ سِ وِ ِة ِرِ اِ هِ الطِ كِ ِِ،الةِّ الصَّ  شروطِّ  ى سائرِّ علَ  فبالقياسِّ  انيةُ ا الثَّ وأمَّ  ،قضاءً  هِّ بِّ  اإلتيانُ  (5)كانَ   خرجَ 

  الواجبُ يتغريَّ  (6)ما وكلُّ  ،هِّ صفتِّ  ابختالفِّ  خمتلفٌ  األداءَ  نَّ فألِّ  سببٌ  هُ ا أنَّ وأمَّ ِ،ةِ يِ الن ِ وِ ِةِ لِ بـِ قِ الِ ِلِ ا ِبِ قِ صتِ اسِ وِ 
 األداءِّ  اختالفِّ  نَ مِّ  املرادَ  أنَّ  واعلمْ  .بِّ بِّّ سَ مُ ـال )8(فقِّ ى وِّ علَ  (7)ثبتُ ي ببَ السَّ  ألنَّ  ،سببٌ  فهوَ  هِّ بتغريُِّّ 

 األداءِّ  ووجوبُ  ،(10)هِّ ونقصانُ  الوقتِّ  (9)كمالُ   هِّ بِّ  ،كامالً وانقصاً   جيبُ ه ُ فإنَّ  ،ةِّ مَّ  الذِّ يفِّ  الواجبِّ  اختالفُ 
 اأيضً  فيختلفُ  ،ابلسببِّ  ةِّ مَّ  الذِّ يفِّ  ي ثبتَ ذِّ الَّ  الواجبِّ  ذلكَ   تسليمَ إالَّ  ليسَ  هُ ولكنَّ  ابخلطابِّ  كانَ   وإنْ 

  .الواجبِّ  ابختالفِّ 

ِ اشِ  ،اا وسببً وشرطً  لهُ  اظرفً  الوقتَ  ي جعلَ ذِّ الَّ  وعِّ هذا النَّ  حكمِّ  نْ مِّ  :أيِهِ مِ كِ حُِِنِ مِ وِ  ِةِ ي ِن ِِطُِا رِت 
ِ يِ عِ الصتـِ   بعضِّ  متييزُ  شرتطُ فيُ  ،ادً متعدِّ  فيهِّ  (11)املشروعُ  كانَ   اظرفً  ا كانَ مَّ ـه لَ ألنَّ  ،الوقتِّ  فرضِّ  تعينيُ  :أي ني 

 املقرونُ  )12(وكذا ،الوقتُ  خرجَ  وإنْ  تعينيٌ  ابليومِّ  املقرونِّ  هرِّ الظُّ  ةُ ونيَّ  ،ةِّ يَّ وذا ابلنِّّ  ،بعضٍ  عنْ  األفرادِّ 
  اجلمعةِّ  يفِّ إالَّ  ،الوقتِّ  كظهرِّ   الوقتِّ  ضُ وفرْ  ، الصحيحِّ يفِّ  ال جتزيهِّ  ونسيهُ  خرجَ  فإنْ  ،خيرجْ  ملَْ  إنْ  ابلوقتِّ 

 ويفِّ  ،عليهِّ  فائتةٍ  الحتمالِّ  زيهِّ ال جيُ  :قيلَ  ال غريَ  هرَ الظُّ  ىنو  وإنْ  ،الوقتِّ  ا فرضُ أهنَّ  ن يعتقدْ  مْ إالَّ 

                                                                                                                                                                                     

 وهو خطأ. )أ( و)ب(. هذا املوضع مكررة يف (األوقات فهو ظرفمن وكل ما يفضل عن األداء  ،ه يفضل عن األداءنَّ فألِّ ) ( (1
 مقداراً يف )أ( و )ب(.))كتبت هكذا يف )ج(، وقد   ( (2
 يف )ب(. ((يه))كتبت   ( (3
 يف )ب(. ((كلما))كتبت   ( (4
 يف )ب(. ((كان))سقط حرف النون من  ( (5
 يف )ب( و)ج(. ((كلما))كتبت   ( (6
 يف )أ(. ((ينسب))كتبت يف )ب( بينما كتبت  هكذا  ( (7
 يف )ج(. ((وقوف))كتبت   ( (8
 يف )ب( و )ج(.  ((به كمال))ن بدالً م ((بكمال))كتبت   ( (9

 يف )ب(. ((نقصاً بكمال))كتبت   ( (10
حاشية يف )ج(: يعين اشرتاط تعيني فرض الوقت ألنه ظرف يسع فيه غري الفرض فإن املشروع ملا تعدد مل يصر مذكوراً  ( (11

 ابالسم املطلق إال عند تعيني الوصف فيجب تعيينه. اهـ حاشية الشامي، منه سلمه هللا.
 يف )ج(. ((كذ))كتبت   ( (12
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 اشارعً  ال يكونُ  العصرِّ   وقتِّ يفِّ  والعصرَ  هرَ ى الظُّ فنوَ  هرُ الظُّ  (2)هُ تْ فاتَـ  وْ فلَ  ،زيهِّ جيُ  هُ أنَّ  األصحُّ  (1)عِّتابيَّةِّ ال
  .)3(القديرِّ   فتحِّ كما يفِّ   ،ماهُ نْـ مِّ   واحدةٍ يفِّ 

ِ فِ ِالتعينيُ  لزمَ  وحيثُ   ،الواجبَ   ذلكَ إالَّ  (4)ال يسعُ  حبيثُ  ضاقَ  أبنْ ، تِ قِ وِ الِ ِقِ يِ ضِ ب ِِطُِقُِسِ ي ِِال 
 أنَّ  د عليهِّ ورِّ وأُ  ،العبادِّ  وتقصريِّ  ابلعوارضِّ  ال يسقطُ  الوقتِّ  بناًء على سعةِّ  (5)اأصليا  اكمً حُ  ما ثبتَ  ألنَّ 

ى قضَ  لوْ  هُ فإنَّ  ،ازواهلِّ  عِّ مبن :(6)جيبَ وأُ  ،زالتْ  وقدْ  ،عةُ وسِّ وهي التَّ  ،ةِّ العلَّ  ابنتفاءِّ  احلكمِّ  انتفاءُ  األصلَ 
 فقدْ  ،ال احللَّ  ةُ حَّ الصِّّ  ابجلوازِّ  ومرادهُ  ،)8(كذا يف التقريرِّ   ،(7)ى نفاًل جازَ صلَّ  أوْ  الوقتِّ  ضيقِّ  فرضًا عندَ 

  .رمةِّ واحلُ  ةِّ حَّ ابلصِّّ  )9(عِّ ح يف البدائِّ صرَّ 

ِ وِ  ُِعِ صتـِ يِـ ِال   هذا اجلزءَ  تُ يْ عنَـ  :يقولَ  أبنْ  ،(11)اً نصّ  العبدِّ  بتعينيِّ  (10)ةِّ ببيَّ للسَّ  الوقتِّ  أجزاءِّ  بعضُ ِني 
َ  فلوْ  ،الشرائعِّ  وضعُ  لهُ  (12)ليسَ  إذْ  ،ي ذلكَ ينوِّ  أبنْ  دَ أو قصَ  ،ةِّ ببيَّ للسَّ    .جازَ  هُ دَ بعْ  أوْ  لهُ ى قبْ أدَّ  مثَّ  عنيَّ

                                                           

الذي مازال  الفصتاوىِالعصتابيةاملسمى  جوام:ِالفقهيف )أ( و )ب(. وهذا يف كتاب  (( الغنائية))هكذا يف )ج( وقد كتبت  ( (1
 .(م1190 - هـ586) احلنفي الَعتَّايب الدين زين القاسم أبو أو نصر أبو البخاري، العتايب عمر بن حممد بن خمطوطاً، مؤلفه أمحد

 يف )ب( و )ج(. (( فاته))كتبت  ( (2

.267، ص1، د.ط، جفصتحِالقديرابن اهلمام،   ( 3(  
 يف )ج(. (( يسع))( وأ)يف  (( يسمع))كتبت   ( (4
هنا ملا  حاشية يف )ج(: وهو وجوب التعيني ابلنية وقوله حكمًا منصوب على احلال. اهـ، توضيح قوله ال يسقط اخل، فها ( (5

عة ال يسقط ابلعوارض والتقصري سواء تضيق الوقت حبيث ال يسع إال فرضه أو التحرميية ألن علة السعة مل ثبت التعيني بعلة الس
 تزل بذلك التضييق. اهـ منه سلمه هللا.

حاشية يف )ج(: قوله وأجيب مبنع زواهلا ولو سلم زواهلا فبقاء احلكم ال حيتاج إىل العله كالرمل يف الطواف فإنه يفي إىل اآلن  ( (6
 زوال عليه. اهـ أزمريي املرء. اهـ وقوله فبقاء احلكم ال حيتاج اخل، أي فعلى تقدير بقاء السعة ال حيكم. اهـ منه سلمه هللا.

 حاشية يف )ج(: فاملزاحم موجود وهو العلة يف اشرتاط التعيني. اهـ منه سلمه هللا. ( (7
 .128،ص2، ج1، طتيسريِالصتحريرابن أمري ابدشاه،   (8)

.132، ص1ج، 2ط، يفِترتيبِالرشرائ:ِبدائ:ِالَنائ:ساين، الكا ( 9(  
 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من   (10)
 يف )ب(. (( قضاءً ))كتبت   ( (11

وهذا اآلن تعيني الشرط أو السبب إىل العبد والية وضع " :حاشية يف )ج(: قوله إذ ليس له وضع اخل، قال فخر اإلسالم ( (12
 اهـ وأزمريي ومتامه فيه. منه سلمه هللا. . اهـ مرء."ثبت له وضع التعيني لشارك الشارع يف وضع املشروعاتاألسباب والشروط فلو 
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ِ إِ  ِ ابِ ِال  ُ  هُ فإنَّ ِءِ ا ِدِ أل   يفِّ  ثَ احلانِّ  ا أنَّ مَ ك  :يْ أَ  ثِ ن ِاِ احل ِ كِ  ،هِّ فعلِّ  )1(منِّ  ضِّ يفِّ  ها حينئذٍ سببُ  يتعنيَّ
َ  ولوْ  ،حريرِّ أو التَّ  مْ وهتِِّّ سْ أو كِّ  مساكنيَ  عشرةِّ  إطعامِّ  بنيَ  ارةِّ  الكفَّ يفِّ  رٌ يـَّ خمَُ  اليمنيِّ  ا أو ها نصً أحدَ  عنيَّ
ُ  اقصدً  َ  ر بشيءٍ فإذا كفَّ  ،غريهِّ بِّ  رَ فِّ كَ يُ  وله أنْ  ،ال يتعنيَّ  أنَّ  (2)ىلإِّ  ،ثِّ كاحلانِّ   :هِّ بقولِّ  أشارَ  وقدْ  ،تعنيَّ

ُ  واحدٌ ارة ِّ يف الكفَّ  الواجبَ  وإىل أنَّ  ،الوقتِّ  أجزاءِّ  نْ مِّ  زءٍ جُ  أيِّّ  (4)يف  اإليقاعِّ يفِّ  (3)رٌ يـَّ خمُ  فَ كلَّ امل  يتعنيَّ
 .هِّ لِّ عْ فِّ بِّ 

ِ اِ الثِ وِ    .ابلوقتِّ  دِّ قيَّ ــامل أنواعِّ  نْ  مِّ اينِّ الثَّ  وعُ والنَّ  :أيْ ِين 

 هِّ بزايدتِّ  يزدادُ  بهِّ  رَ دِّ ألنه قُ  )5(، ]أي[ىؤدَّ ي للمُ أِهُِل ِ مساوايً ِأيِ،راِاا ِيِ عِ مِ ِتُِقِ وِ الِ ِنِ وِ كُِي ِِنِ أِ 
  .هِّ ابنتقاصِّ  صُ وينقُ 

  نْ مِّ  عرفُ يُ  هُ ألنَّ  ،هِّ شرطاً ألدائِّ  هُ كونَ   رْ ومل يذكُ ،ِنِ اِ ضِ مِ رِ ِرِ هِ رشِ كِ ِِبهِّ  يثبتُ  :أيِ(6)بِ وِ جُِوُِلِ بااِلِ بِ سِ وِ 
ٍ  بوقتٍ  تٍ مؤقَّ  يف كلِّّ  لألداءِّ  شرطٌ  الوقتَ  ألنَّ  ،اتً ؤقَـّ مُ  هِّ كونِّ    ،)8(انً أو معيـَّ  )7(اسببً  هِّ كونِّ   خبالفِّ  ،معنيَّ
ِّ  يف املنذورِّ  )9([]قْد ال يكوُن سبًبا كما وال  ،كرِّ ما ابلذِّ هُ ذا خصَّ فلِّ  ،الةِّ الصَّ  (10)وقتِّ لِّ  عيارَ وال مِّ  ،املعنيَّ
 ِ.كِّ الرتَّ  وجوبَ  عِّ  مل ندَّ ألانَّ  ،الةِّ يف الصَّ  ذكرهُ  يلزمُ 

: أيِهِ ري ِ غِ ِ)11(نـ ف يُِ ،اوسببً  لهُ  اعيارً مِّ  الوقتَ  ذي جعلَ الَّ  وعِّ ا النَّ هذ كمِّ حُ  نْ مِّ  :أي هِ مِ كِ حُِِنِ مِ وِ 
 قولهُ  هُ دُ ؤيِّّ ويُ  ،ةِّ املعياريَّ  ضرورةَ  فيهِّ  (1)امشروعً  غريهُ  فال يصريُ  ،يف الوقتِّ  :أيِهِ يِ فِ  ،ىاملؤدَّ  غريِّ  (12)]يف[

                                                           

 يف )ج(. (( صحف))كتبت   ( (1
 يف )أ( و )ب(. (( إال))هكذا يف )ج(، وقد كتبت  ( (2
 يف )أ(. (( جمرب))هكذا يف )ب( و )ج(، وقد كتبت   ( (3
 يف )ب(. (( من))كتبت  ( (4
 زايدة يف )ج(. ( (5
 يف )ب(. (( للموجوب))كتبت  ( (6
 يف )ج(. (( مؤقتاً ))كتبت   ( (7
 يف )ج(. (( معياراً ))كتبت   ( (8
 زايدة يف )ج(. ( (9

 يف )ب( و )ج(. (( كوقت))كتبت  ( (10

 يف )أ( و )ب(. (( يف))هكذا يف )ج( وهو الصواب، وقد كتبت  (11) 
 زايدة يف )ب(. ( (12
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ِبُِاِ َِ يُِفِـ ِفى غريهُ وإذا انتَ  ،(2)((نَ اْ ضَ مَ رَ  الَّْ إِّ  مَ وْ صَ  اَلْ فَ  نُ اْ بَ عْ شَ  خَ لَ سَ ا انْ ذَ إِّ )) :-وسلمَ  عليهِّ  صلى هللاُ -
  .املقيمِّ  حيحِّ على الصَّ  ى الواجبُ يتأدَّ  :أي

 أنْ  نويتُ  :يقولَ  أبنْ  ةِّ الفرضيَّ  جلهةِّ  (3)ضِّ رُّ عَ التـَّ  غريِّ  نْ مِّ  ومِّ الصَّ  ةِّ نيَّ  مبطلقِّ  :أيِمِ االسِ  قُِلِ طِ مُِ
  .أصومَ 

ِ ِأِ طِ اخل ِ ِ:ِ مِ   أوِّ  ارةِّ الكفَّ  أوِّ  ذرِّ النَّ  أوِّ  القضاءِّ  ي صومَ نوِّ يَ  أبنْ  ومِّ الصَّ  وصفُ  :أي فِ صِ وِ الِ ِيف 
  .ىوهبا يتأدَّ  ،ومِّ الصَّ  ة أصلِّ يَّ نِّ  تْ يَ قِّ وبَ  ،هُ تُ يـَّ نِّ  تْ غَ لَ فَـ  ،الوصفَ  ال يقبلُ  الوقتَ  ألنَّ  ،فلِّ النَّ 

ِ إِ  ِ ِال   فرضُ  صابُ  يُ يعينِّ  ،يف الوصفِّ  اخلطأِّ  عَ مَ  :قولهِّ  نْ استثناًء مِّ  رِ آخِ ِابِاجِ ا ِوِ ِيِ وِ نِ يِـ ِرِ فِ اِ سِ مُِالِ ِيف 
 معَ  هِّ يف حقِّّ  صابُ ال يُ  ومَ الصَّ  فإنَّ  ،املسافرِّ   يف حقِّّ إالَّ  أحدٍ  لِّّ كِّ   يف حقِّّ  يف الوصفِّ  اخلطأِّ  عَ مَ  الوقتِّ 
ِ أ ِِدِ نِ عِ ما نوى  عنْ  عُ قَ يَـ  بلْ  ،هِّ يف وصفِّ  اخلطأِّ   سواءٌ  واملقيمُ  وعندمها املسافرُ  ،-عنهُ  هللاُ  رضيَ - ةِ فِ يـِ نِ حِ ِب 

 فإذا تركهُ  ،صَّ خُّ رَ التـَّ  لهُ  رع أثبتَ الشَّ   أنَّ إالَّ  ،ماهِّ يف حقِّّ  قَ حتقَّ  هرِّ الشَّ  شهودُ  وهوَ  ببَ السَّ  ألنَّ  ،يف هذا
 صارَ  عنهُ  ما سقطَ لِّ  األداءِّ  جوبَ وُ  أنَّ  يب حنيفةَ وألِّ  ،الوقتِّ  فرضِّ  عنْ  هُ صومُ  فيقعُ  ،ساوى املقيمَ 

  ى.وَ ما نَـ  عنْ  فيقعُ  ،كشعبانَ   هِّ أدائِّ  يف حقِّّ  رمضانُ 

ِ وِ  يف  :وايتانِّ رِّ  أيب حنيفةَ  عنْ  ،فلَ النَّ  وى املسافرُ ذا نَ فيما إِّ  :أيِنِ ا صِتِ ايِـ وِ رِ ِ)4(هُِنِ عِ ِلِ فِ النـِ ِيف 
 عنِّ  )1(]صائماً[ يكونُ  :ىخرَ ويف األُ  ،حُ األصَّ  يَ وهِّ  الفرضِّ  مًا عنِّ صائِّ  يكونُ  فلَ إذا نوى النَّ  (5)روايةٍ 

                                                                                                                                                                                     

ج(: حىت إذا نذر يف رمضان بصوم ال جيب فيه أداء املنذور وهذا ألنه مل يسع الوقت بصومني وليس له تبديل حاشية يف ) ( (1
 الشرع فتعني ما وجب شرعاً وال جيب أداء غريه. منه سلمه هللا.

ردِاحملصتارِعلىِدين، مل يُعثر على احلديث هبذا اللفظ إال يف كتب احلنفية، أذكر منها على سبيل املثال ال احلصر: ابن عاب ( (2
ِاملخصتار ِاإليضاح. الطحطاوي، 397، ص2، د.ط، جالدر ِالطحطاويِعلىِمراقيِالفالحِشرحِنور ، 1، ج1، طحاشية

،ِفواتحِالرمحوتِشرحِاللكنويِ.63، ص1جِ،1طالغرةِاملنيفةِيفِحتقيقِبعضِمسائلِاإلمامِأبِحنيفة،ِ. الغزنوي، 644ص
"َوقَاَل  ابن حجر: فيه قالَفاَلْ َتُصْوُمْوا(، وقد ِظ املشهور فهو )إَِّذا انـَْتَصَف َشْعَبْانُ أما اللفِ.57، ص1، ج1، طمسلمِالثبوت

ُه ُمْنَكٌر. َوَقدِّ ، َوقَاَل َأمْحُد وابُن َمعِّنٍي: إِّنَّ مُجُْهوُر اْلُعَلَماءِّ: جَيُوُز الصَّْوُم َتَطوًُّعا بـَْعَد النِّّْصفِّ مِّْن َشْعَباَن، َوَضعَُّفوا احْلَدِّيَث اْلَوارَِّد فِّيهِّ 
َا ُهَو َأَصحُّ مِّْن َحدِّيثِّ  َدِّيثِّ اْلَبابِّ َعَلى َضْعفِّهِّ، فـََقاَل: الرُّْخَصُة يفِّ َذلَِّك مبِّ َهقِّيُّ حبِّ َلُه الطََّحاوِّيُّ اْسَتَدلَّ اْلبَـيـْ . "اْلَعاَلءِّ، وََكَذا َصَنَع قـَبـْ

 .129، ص4،ج1ط ،فصتحِالباري
 يف )ب( و )ج(. (( تعرض))كتبت  ( (3
 سقطت من )ج(. ( (4
 سقطت نقطتا التاء املربوطة يف )ب(. ( (5
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 دَ يِّّ وقُـ  ،فلِّ يف النَّ  لهُ  وال نظرَ  ،نظرًا لهُ  عَ رِّ شُ  صَ خُّ الرتَّ  وىل أنَّ األُ  ووجهُ  ،(2)مَ ما تقدَّ  هذهِّ  وجهُ  ،فلِّ النَّ 
 أوْ  ،واايتِّ الرِّ  على مجيعِّ  رمضانَ  عنْ  يقعَ  (3)أنْ  حُ فاألصَّ  يةَ النِّّ  أطلقَ  إنْ  رَ املسافِّ  ألنَّ  ،فلِّ والنَّ  ابلواجبِّ 

  .العزميةِّ  عنِّ  ضْ عرِّ يُ  (4)ملْ 

ِ ِضِ رِ فِ الِ ِنِ عِ نفاًل  (5)و ،آخر اإذا نوى واجبً ِضِ ي ِرِ مِ الِ ِمُِوِ صِ  :ُِقِ يـ ِوِ  َِ ِيف   تارُ خمُ  وهوَ ، حِ يِ حِ ال
 سببُ  فاتَ  فإذا صامَ  ،العجزِّ  (7)حبقيقةِّ  ةٌ قَ متعلِّّ  هُ رخصتَ  ألنَّ  ، )6(اإلسالم ومشس األئمة احللواين فخر

 سببٍ  ابعتبارِّ  رٍ مقدَّ  بعجزٍ  متعلقةٌ  رخصتهُ  فإنَّ  ،املسافرِّ  خبالفِّ  حيحِّ ابلصَّ  فالتحقَ  ،هِّ يف حقِّّ  خصةِّ الرُّ 
 حيحَ الصَّ  لُ ويقابِّ  ،خصةِّ الرُّ  سببِّ  فواتُ وم ِّ الصَّ  بفعلِّ  يظهرُ  )8(الفَ  ،فرُ السَّ  وهوَ  ،العجزِّ  مقامَ  قائمٍ  ظاهرٍ 

هذا  حَ حِّّ وصُ  ،املرضِّ  زايدةِّ  خبوفِّ  متعلقةٌ  رخصتهُ  ألنَّ  ،كاملسافرِّ   املريضَ  أنَّ  نْ مِّ  املشايخِّ  أكثرُ  ما عليهِّ 
 .)1(عتربةٍ مُ  كتبٍ   ةِّ دَّ عِّ  عنْ  )10(يف التقريرِّ  هُ تصحيحُ  لَ قِّ ونُ  ،واملزيدِّ  (9)يدِّ فيف امل

                                                                                                                                                                                     

 زايدة يف )ج(. ( (1
حاشية يف )ج(: قوله ما تقدم، وهو أنه ملا رخصه هللا تعاىل ابلفطر كان ابلفطر يف حقه شعبان ويف شعبان يصح فكذا هنا  ( (2

نافع بدنه ابالسرتاحة فألن يصرف إىل منافع دينه وهي قضاء ما والبديل الثاين لإلمام رمحه هللا أنه ملا رخص له الفطر ليصرفه إىل م
وجب عليه من القضاء والكفارة أوىل ألنه إن مات يف هذا الرمضان مل يعاقب ألجل رمضان ويعاقب بسبب القضاء والكفارة 

األوىل عن اإلمام وهي وقوع النفل والنفل ليس أهم له ال يف مصاحل دينه وال دنياه. اهـ نور األنوار شرح األصل وهذا دليل للرواية 
 عن رمضان. منه سلمه هللا. 

 يف)ب(. (( أنه))كتبت  ( (3
 )ب(.يف  (( امل))كتبت  ( (4

 .و )ج(  يف )ب( (( أو))كتبت  ( (5
 .و )ب( (أيف ) (( األئمةِّ  وفخرُ  اإلسالمِّ  مشسُ ))كتبت هكذا يف )ج( وهو الصواب، وقد   ( (6
 ( وسقطت نقطتا التاء املربوطة من )ج(.يف )ب (( حبقمقة))كتبت  ( (7
 سقطت نقطة حرف الفاء من )ج(. ( (8
 .(أيف ) (( املقيد))كتبت يف )ب( و )ج( وهو الصواب، وقد   (( املفيد))كتبت  ( (9

َهُر أَنَّ َهَذا حَتْقِّيٌق حَيُْصُل بِّهِّ التـَّْوفِّيُق بـَنْيَ َوعِّْنَد التَّْحقِّيقِّ يَظْ  -َغَفَر اّللَُّ تـََعاىَل َلهُ -قَاَل اْلَعْبُد الضَّعِّيُف  قال ابن أمري احلاج: " (10) 
بِّ اهلَِّدايَةِّ َوقَاضِّي َخانْ  ..........َما َذَهَب إلَْيهِّ ُكلُّ َفرِّيق  َفَما َرَواُه احلََْسُن َحَسٌن َومِّْن مَثََّة َمَشى َعَلْيهِّ َكثِّرٌي َكُخَواَهْر زَاَدْه َوَصاحِّ

ْساَلمِّ  واْلَوْلَواجلِِّّّي َوَأيبِّ  َْن يـَُؤوََّل قـَْوُل َفْخرِّ اإْلِّ ِّّ َوَغرْيِّهِّْم نـََعْم اَل أَبَْس أبِّ َنَّ اْلُمرَاَد َمرِّيٌض يفِّ اجْلُْمَلةِّ اَل  اْلَفْضلِّ اْلَكْرَماينِّ يِّّ أبِّ َوالسََّرْخسِّ
ُ ُسْبَحانَُه أَْعَلمُ اْلَمرِّيُض الَّذِّي يـَُباُح َلُه اْلفِّْطُر، وَ     .171، ص2، ج1، طبريالصتقريرِوالصتح ."َاّللَّ
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  .دِّ املقيَّ  أنواعِّ  نْ مِّ  الثُ الثَّ  وعُ والنَّ  :أيِثُِل ِاِ الثِ وِ 

ِ ى للمؤدَّ ِارِاا ِيِ عِ مِ  الوقتُ ِنِ وِ كُِي ِِنِ أِ   ومُ وص اراتِّ وكذا الكفّ ،ِنِ اِ ضِ مِ رِ ِءِ اِ ضِ قِ كِ ِِ،لوجوبهِّ ِ(2)ابِابـِ سِ ِال 
 هوَ  القضاءِّ  سببَ  فألنَّ  بسببٍ  ليسَ  هُ ا أنَّ وأمَّ  ،فظاهرٌ  (3)ارٌ ه معيا أنَّ أمَّ  ،القً طْ مُ  أوْ  كانَ   انً معيـَّ  ذرِّ النَّ 

 اراتِّ الكفَّ  صومُ  وسببُ  ،اسببً  القضاءِّ  زمنُ  نْ يكُ  مْ فلَ  مَ لِّ على ما عُ  هرِّ الشَّ  شهودُ  وهوَ  ،األداءِّ  سببُ 
ِّ  عجيلُ التَّ  ذا جازَ ولِّ  ،(5)لوقتِّ اال  ذرِّ النَّ  )4(مطلقُ  ذرِّ نَّ ال صومُ  وسببُ  ،القتلِّ  أوِّ  ثُ احلنْ   قبلَ  يف املعنيَّ
ِّ يف امل هُ لكنَّ  ،هِّ وقتِّ   واجبٍ  خبالفِّ  فلِّ النَّ  ةُ ونيَّ  ،ةِّ يَّ النِّّ  إطالقِّ  معَ  هِّ تِّ حَّ صِّ  اين ابعتبارِّ الثَّ  سمِّ للقِّ  )6(هٌ مشابِّ  َعنيَّ

ال يف ما  فلِّ كالنَّ   )8(هِّ الِّ حر يف فأثَّ  ،العبدِّ  منَ  لهُ  الوقتِّ  تعينيَ  ألنَّ  (7)عنهُ  يَ وِّ ما نُ  عنْ  يقعُ  هُ فإنَّ  ،آخرَ 
  .اآلخرِّ  كالواجبِّ   ليهِّ عَ 

ُِيِ عِ الصتـِ  .ال سببٌ  معيارٌ  فيهِّ  ذي الوقتُ الَّ  وعِّ يف هذا النَّ  :أيِهِ يِ فِ ِطُِرِ صتـِ رشِ ُيِوِ  فال  عينيِّ التَّ  ةُ يَّ نِّ  :أيِني 
ٌ  وال هوَ  ،الوقتِّ  بوظيفةِّ  ليسَ  )10(هذا الصومَ  ألنَّ  ،(9)باينٍ مُ  ةِّ وال بنيَّ  ابملطلقِّ  حُّ يصِّ   لهُ  فيصريُ  فيهِّ  متعنيَّ

 ،)12(تهِّ بنيَّ  ا حيصلُ إنَّ  (11)، ]والتَّعينُي[عينيِّ التَّ  منَ  فال بدَّ  واحدٍ  يف وقتٍ  تُ اْ دَ اْ بَ عِّ الْ  وإذا ازدمحتِّ  ،مزاحمٌ 
  .القضاءُ  وهوَ  الوقتِّ  حملتملِّ  رِّ هاالنَّ  لِّ أوَّ  منْ  اإلمساكُ  دَ ينعقِّ لِّ  ليلِّ الَّ  منَ  يكونَ  أنْ  شرتطُ ويُ 

                                                                                                                                                                                     

، د.ط، أصولِالسرخسي. السرخسي، 343، ص1، ج1، طعنِأصولِالبزدويِكرشفِاألسرارالبخاري، عالء الدين،  (1) 
 الفتاوىقاضي خان، . 163، ص1، د.ط، جاهلداية. املرغيناين، 61، ص3، د.ط، جاملبسوط. السرخسي، 37، ص1ج

 .203، ص1، ج2، طالبزازية والفتاوى خانِقاضيِفصتاوى شهوهبام اهلندية ابلفتاوى املعروفة العاملكريية
 يف )ب(. (( سيباً ))كتبت  ( (2
 يف )أ(. (( معيناً ))هكذا يف )ب( و )ج(، وقد كتبت  ( (3
 يف )ج(. (( مطلقاً ))كتبت   ( (4
 يف )أ(. (( لوقت))هكذا يف )ب( و )ج(، وقد كتبت  ( (5

 .و )ب( (أيف ) (( هبةمشا))كتبت هكذا يف )ج( وهو الصواب، وقد  (6) 
 سقطت من )ب(. ( (7
 .و )ب( (أيف ) (( الهم))كتبت هكذا يف )ج( وهو الصواب، وقد   ( (8
 يف )ب(. (( مباينة))كتبت  ( (9

 يف )ج(. (( النوع))كتبت   ( (10
 . ((التقيني))زايدة يف )ب( وقد كتبت هكذا  ( (11
 يف )ج(. (( بنية))كتبت   ( (12
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ِ وِ   الوقتُ  ا ما كانَ ومهُ  ،لنْيِّ األوّ  وعنيِّ النَّ  خبالفِّ  ،العمرُ  هُ وقتَ  ألنَّ ِتِ ا ِوِ فِ الِ  وعُ هذا النَّ لُِِمِ صتِ َ ِ ِال 
  .بفوتهِّ  األداءُ  يفوتُ  حبدٍّ  ما حمدودٌ وقتهُ  ألنَّ  ،رمضانَ  كأداءِّ   ،اببً وسَ  اعيارً مِّ  أوْ  الةِّ كالصَّ   اظرفً  فيهِّ 

 ويشبهُ  املعيارَ  هُ يشبِّ  :أيِالاِكِ رشِ مُِِتُِقِ وِ الِ ِنِ وِ كُِي ِِنِ أ ِِ،تِّ املؤقَّ  منَ  عُ الرابِّ  وعُ والنَّ  :أيِ:ُِب ِاِ الرِ وِ 
 ةً  حجَّ إالَّ  واحدٍ  يف عامٍ  منهُ  ال يصحُّ  هُ أنَّ  جهةِّ  منْ  املعيارَ  هُ يشبِّ  هُ فإنَّ  ،هِّ كوقتِّ   :أيِج ِ احل ِ كِ  ،رفَ الظَّ 

  فكانَ  ،الوقتِّ  مجيعَ  ه ال تستغرقُ أركانَ  نَّ إ حيثُ  منْ  رفَ الظَّ  ويشبهُ  ،ومِّ صَّ لل هارِّ كالنَّ   فكانَ  ،واحدةً 
  .الةِّ الصَّ  كوقتِّ 

ُِعِ تِـ ِهِ مِ كِ حُِِنِ مِ وِ  ِ  احلجُّ  :أي هِ ئ ِا ِدِ أ ِ ،لزومُ  :أيِ(1)ني  وهذا  ،اإلمكانِّ  (2)ينِِّّّ سِّ  لِّ أوَّ  ومنْ ِه ِرِ هُِشِ أ ِِيف 
 فتظهرُ  .فاقِّ أداًء ابالتِّ  يكونُ  وإذا فعلَ  ،لِّ األوَّ  عن العامِّ  أخريُ التَّ  جيوزُ  :حممدٌ  وقالَ  ،أيب يوسفَ  دَ نْ عِّ 

َّ سِّ  عن رَ أخَّ  إذا أيمثُ  فَ أيب يوسُ  فعندَ  ،يف اإلمث اخلالفِّ  مثرةُ   وعندَ  ،اإلمثُ  ارتفعَ  فإذا فعلَ  ،اإلمكانِّ  (3)ينِّ
 ،احلجَّ   أريدُ إيّنِّ  مَّ هُ اللَّ  يقولَ  أبنْ  ،(5)ةِّ يَّ النِّّ  قِّ مبطل ى احلجُّ ويتأدَّ  ، )4(هِّ رِّ مُ عُ  ةَ مدَّ  هِّ يؤدِّّ   إذا ملْ إالَّ  ال أيمثُ  حممدٍ 
 املشاقَّ  لَ ال يتحمَّ  أنْ املسلم ِّ  حالِّ  منْ  رَ اهِّ الظَّ  أنَّ  يَ وهِّ  ،احلالِّ  لداللةِّ  لِّ فْ قاباًل للنـَّ  الوقتُ  كانَ   وإنْ 
 .احلالِّ  على داللةِّ  مٌ قدَّ م الصريحَ  ألنَّ  ،عنهُ  )6(عُ نَ ميُْ  فلَ وى النَّ نَ  ولوْ  ،عليهِّ  ابقٍ  والفرضُ  لِّ فْ للنـَّ 

ِ[فَلِوالكفارِماطبونِابإلميان]

  اسِّ للنَّ  ثَ عِّ بُ  مَ وسلَّ  عليهِّ  ى هللاُ صلَّ ألنَّه  ،بهِّ  األمرُ  تناوهلمُ  :أيِ)7(نِ اِ مي ِ إل ِ ابِ ِنِ وِ بُـِطِ اِ ُمِ ِرُِاِ فِ كُِالِ وِ ِ:لِ َِ فِ 
    .(1)َّمج مظمث ُّ -وجلَّ  عزَّ - إىل قولهِّ  َّمظ مظ مظ مظني مظ مظري ُّٱ :-تعاىل– قالَ  ةً كافَّ 

                                                           

  )ب(.يف (( تعيني))كتبت  ( (1
 يف )ب(. (( سنيت))كتبت  ( (2

 يف )ب(. (( سنيت))كتبت  ( (3

 .172، ص2، ج1، طالصتقريرِوالصتحبريابن أمري احلاج،  (4) 
 سقطت نقطتا التاء املربوطة يف )ب(. ( (5
 يف )ج(. (( مينع))كتبت   ( (6

 الكافرَ  أنَّ  يُعَلمَ  أن ينبغي فالذي اإلميانِّ  فروعُ  أّما ابإلميانِّ، خماطَبون الكفَّارَ  أنَّ  األُمَّةِّ  بني فيه اختالفَ  ال الذي األصلَ  (  إنّ 7)
 بعد إالّ  اإلميانِّ  فروعِّ  من يؤدِّّيه ما يصحَّ  ومل منه، تـُْقَبلْ  مل -احلالِّ  هذه على وهو- أدَّاها إن ألنَّه كفرِّه؛  حالَ  بفِّعلِّها خماَطبٍ  غريُ 

؛ أصلِّ  حتصيلِّ   مظ مظ مظٱُّ: -تعاىل– وقولِّه ،23: الفرقان َّمظرب  مظ  مظ مظ مظ مظ مظِّ ّٰ  ُّٱ: -تعاىل– لقولِّه اإلميانِّ

 مظ مظ مظ مظ مظ مظ  مظمظ مظ مظ مظ ُّٱٱ:-تعاىل– ولقولِّه ،39: الّنور َّمظ مظنب ىب يب رت  مظ مظرب  مظ  مظ
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  .نامشاخيِّ  (2)سندَ  ليستْ  عندهِّ  نْ مِّ  بزايدةٍ ِيِ ضِ اِ مِ الِ ِدِ هِ عِ ىِالِ لِ ءاِعِ ا ِن ِبِ 
ِ  ،مبخاطبونَ  قٌ متعلِّّ  ءِ اِ هِ قِ فُِالِ ِعِ ا مِج ِ ب ِ   (3)اطبونَ ال خيُ  :أيِتِ ا ِدِ ا ِبِ عِ الِ ِنِ مِ ِطِ وِ قُِالسِ ِلُِمِ صتِ َ ِ ِاِ مِ ِءِ ا ِدِ أ ِِال 

 ها سببٌ أداءَ  ألنَّ  ،العباداتِّ  ألداءِّ  وا أبهلٍ ار ليسُ الكفَّ  ألنَّ  ،واحلجِّّ  اةِّ كوالزَّ  ومِّ والصَّ  الةِّ كالصَّ   ،بذلكَ 
 اطبونَ ال خيُ  (5)وا أهاًل لألداءِّ يكونُ  وإذا ملْ  ،ةَ اجلنَّ  (4)هُ ثواب ألنَّ  ،لهُ  وا أبهلٍ ليسُ  وهمْ  ،وابِّ الثَّ  حقاقِّ الستِّ 

ِ ِوهذا ،)6(للعملِّ  ابلعملِّ  اخلطابَ  ألنَّ  بهِّ  َِ ِيف   وعندَ  ،هرِّ النَّ  ما وراءَ  مشايخِّ  مذهبُ  وهوَ ِ،حِ يِ حِ ال

                                                                                                                                                                                     

: الّتوبة َّمظ مظ مظ مظ مظ مظمس  مظ مظ مظمخ ُّٱ: -تعاىل– ولقولِّه ،18: إبراهيم َّمظ مظ مظ مظ  مظ مظ مظمظ مظ
ِالناظر، قدامةابن  .47، ص2، ج3ط ،احملَول، لفخر الرازيّ ا .54 ِتنقيحِ ،لقرايفّ ا .160،ص1، ج2ط ،روضة شرح

ِالسرخسيِ السرخسي،  .163، ص1ط ،الفَول ِالرمحوت ،ألنصاريّ ا .37،ص1د.ط، ج ،أصول ، 1، ج1ط ،فواتح
 ،لشوكاينّ ا .253، ص1ط ،األشباهِوالن ظائر ،لسيوطيّ ا .500، ص1، ج2ط ،شرحِالكوكبِاملنري ابن النجار، .1288ص

 .34، ص1، ج1ط ،إرشادِالفحول
 .158سورة األعراف: جزء من اآلية   (1)
 يف )ج(. ((سنداً عند))يف )ب(، وقد كتبت  ((سنة))كتبت  ( (2
 يف )ب(. ((خياطبوي))كتبت  ( (3
 يف )أ(. ((ثواب))هكذا يف )ب( وكتبت  ( (4

 (.أ)يف  ((لألدى))كتبت    (5)
 عن مشهورٌ  القولُ  وهذا. اإلميانِّ  شرائعِّ  من ذلك وغريِّ  والزّكاةِّ  والّصالةِّ  ابلّصومِّ  نخماطَبو  الكّفارَ  أنّ  -هللا رمحه- مالكٍ  مذهبُ   (6)

 اإلمامِّ  وعن احلنفّيةِّ، من والّسرخسيُّ  الّشافعّيةِّ  من والرّازيُّ  اإلسفرائيينُّ  حامدٍ  أبو واختاره وأمحَد، الّشافعيِّّ  قولُ  وهو احلنفّيةِّ، أكثرِّ 
 دون املرتدُّ  ُيكلَّف: وقيل اجلهادِّ، سوى مبا ُمكلَّفون: وقيل األوامرِّ، دون ابلّنواهي خماطَبونَ  الكّفارَ  أنّ : مفاُدها اثلثةٌ  روايةٌ  أمحدَ 

، الكافرِّ   اإلسالمَ  ألنّ  الّسابقةِّ؛ العباداتِّ  من فاته ما قضاءُ  عليه فليس الكافرُ  أسلم وإذا هذا،. أخرى أقوالٌ  املسألةِّ  ويف األصليِّّ
، أصلُ  أحُدمها: أمرين على فُيعاَقب الكفرِّ  على بقي إن أنَّه إالّ  قبَله، ما جَيُبُّ  ، لفروعِّ  ترُكه والثّاين اإلميانِّ  هللاَ  أنّ  ذلك ودليلُ  اإلميانِّ
 مظ مظ مظ مظ مظ مظ  مظ مظ مظ مظ مظ مظ مظ مظ مظ ُّٱ: فعلِّهم من حتذيرًا هلم الّتصديقِّ  َمْعرِّضِّ  يف املشركني عن أخرب

 بتضعيفِّ  وفروعِّه اإلميانِّ  أصلِّ  على هلم معاقـََبتِّه على ويدلّ  ،46-42: املّدثّر َّ مظ مظ مظ مظَّـ ُّـ ِّـ   مظ مظ مظ مظ

 مظ مظ مظ مظمظ مظمن ىن  مظ مظ مظ  مظ مظ مظ مظ مظ مظخل مل ىل يل  ُّٱٱ: -وتعاىل سبحانه- قولُه عليهم العذابِّ 

 أقوالِّ  من الرّاجحِّ  على اإلميانِّ  بفروعِّ  ُمطاَلبٌ  فالكافرُ  وعليه ،69-68: الفرقان ٌَّّ ٍّ  َّ ُّ  مظ مظ مظ مظمي ىي  مظ  مظ
، أهلِّ  ، تلك أصلُ  هو الذي اإلميانِّ  يف املتمثِّّلِّ  الّتكليفِّ  شرطِّ  حتصيلِّ  مع لكنْ  العلمِّ  ويدلّ  بدونِّه، الفروعُ  تلك تنفعه وال الفروعِّ
 مظ  مظ مظ مظ مظ مظ مظ مظمظ مظُّٱ: -تعاىل– قولِّه مْثلِّ  اإلهلّيةِّ، واألوامرِّ  اآلايتِّ  عمومُ  الفروعِّ  بتلك الكّفارِّ  خماطبةِّ  على

َتَطاَع إَََل هَ َسبَيٗلا وَ  ﴿: تعاىل هوقولِّ  ،7-6: فّصلت َّمظمظ َي َت َمَن ٱس  َ لََعَ ٱنلهاَس َحجُّ ٱۡل   املراجع السابقة. .97: عمران آل﴾  ّلَِله
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يف  املؤاخذةِّ  واألوىل يف حقِّّ  االعتقادِّ  )1(]حيُث[ منْ  تعاىل ونواهيهِّ  هللاِّ  أوامرِّ  جبميعِّ  خياطبونَ  العراقينيَ 
 ، (2) َّمظمظ مظ مظ مظ مظ مظ مظ مظ مظ مظُّ :-تعاىل– لقولهِّ  ،كلٍّ   على تركِّ  فيعاقبونَ  ،اآلخرةِّ 

 ،ذكرُ الة تُ الصَّ  أنَّ  :هذا وحنوهِّ  عنْ  واجلوابُ  ،عليهمْ  يردَّ  وملْ  ،الصالةِّ  برتكِّ  ذلكَ وا استحقُّ  هُ خربوا أنَّ وأُ 
 حيثُ  ،(3) َّمخ مظمح  مظمج   مظهت مث ُّٱ :-تعاىل– هللاُ  قالَ  ،هاها ال فعلِّ حقيقتِّ  اعتقادُ  رادُ ويُ 
 هُ أنَّ  واعلمْ  ،(6)القطعِّ  عِّ وضِّ يف مَ  بهِّ  جُّ تَ الً ال حيُ مَ تَ حمُ  وإذا كانَ  ،الةِّ الصَّ  فعلِّ  قبلَ  )5(إذا آمنَ  هُ سبيلُ  (4)ىلَّ خيُ 

كذا يف   ،اإلسالمِّ  بعدَ  القضاءِّ  وجوبِّ  وال يف عدمِّ  ،الكفرِّ  حالَ  األداءِّ  جوازِّ  يف عدمِّ  الفَ ال خِّ 
كما   ،على تركهِّ  عاقبونَ  يُ حىتَّ  افاقً اتِّ  العباداتِّ  يةِّ حقِّّ  ابعتقادِّ  اطبونَ خمُ  مْ ألهنَّ  ابألداءِّ  دَ يَّ وقُـ  ،)7(لويحالتَّ 
 ،ااتفاقً  كاإلميانِّ   ،منها هُ لُ مبا ال حيتمِّ  اطبونَ خمُ  (8)مْ ألهنَّ  قوطَ السُّ  ومبا حيتملُ  ،مفرهِّ كُ   على أصلِّ  اقبونَ عيُ 

  .ااتفاقً  واملعامالتِّ  العقوابتِّ  منَ  ابملشروعِّ  اطبونَ خمُ  مْ ألهنَّ  ابلعباداتِّ ، و )9(ا مرَّ كمّ 

ِ[النهيِوأقسامه]

 ومنهُ  املنعُ  :لغةً  وهوَ  ،نفرادِّ على اال ملعىن معلومٌ  عَ ضِّ وُ  ه لفظٌ ألنَّ ِ،يُِهِ لنـِ ا صيغةُ  اخلاصِّّ  منَ  :أيِهُِنِ مِ وِ 
ال  االستعالءِّ  على سبيلِّ  لغريهِّ  القائلِّ  قولُ " كما يف األصلِّ   :اواصطالحً  ،ذائلِّ الرَّ  عنِّ  ملنعهِّ  للعقلِّ  يةُ هْ النـَّ 

 .انتهى ".تفعلْ 

 حرميِّ للتَّ  اجلمهورِّ  عندَ  وهوَ  ،ناأتيت هُ  رتازاتِّ واالح عريفِّ التَّ  يف قيودِّ  يف األمرِّ  املذكورةُ  واملباحثُ 
 ورَ فيقتضي ال هُ لكنَّ  جمازٌ  ويف غريهِّ  للوجوبِّ  األمرَ  كما أنَّ   ،القرينةِّ  عنِّ  دِّ اجملرَّ  منَ  احلتمِّ  املنعِّ  لفهمِّ  اعينً 

  .األمرِّ  خبالفِّ  االستمرارُ  :أي ،والتكرارَ 
                                                           

 زايدة يف )ج(. ( (1
 . 43، 42سورة املدثر: اآليتان   (2)
 .5سورة التوبة: جزء من اآلية   (3)
 يف )ج(. ((خنلي))سقطت من )ب(، وقد كتبت  ( (4
 يف )ج(. ((سبيلهم إذ آمنوا))كتبت   ( (5

 ."االستداللُ  بهِّ  سقطَ  االحتمالُ  إليهِّ  تطرَّق إذا الدليلُ " عمالً بقاعدة:  (6)

 .  401، ص1، ج1، طالصتلويحِعلىِالصتوضيحيف )ج(. التفتازاين،  ((التلقيح))كتبت   ( (7
 (.أ)سقطت نقطة حرف النون يف  ( (8
 يف )ج(. ((أمرو))كتبت   ( (9
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ِ  هيُ النَّ  :أيِمُِسِ قِ نـِ يـ ِوِ  ِ  األمرِّ  كانقسامِّ   :أي ،كاألمرِّ   عنهُ  للمنهيِّّ ِ(1)حِ ُقبِ الِ ِةِ فِ صِ  اقتضائهِّ ِيف  ِيف 
 (3)ابحً قُ  يكونَ  أنْ  فيهِّ  (2)الفتح صفةِّ  ابعتبارِّ  عنهُ  املنهيَّ  واعلم أنَّ  .بهِّ  للمأمورِّ ِنِ سِ احل ُِ لصفةِّ  اقتضائهِّ 

 )5(بنوعيهِّ  عنهُ  املنهيِّّ  منَ  لُ فاألوَّ  ،)4((اا وجمازً وضعً ) والثايّنِّ  ،اا وشرعً وضعً  ل يكونُ فاألوَّ  ،أو لغريهِّ  لعينهِّ 
 .يف ذاتهِّ  :أي ملعىن يف عينهِّ  حَ ما قبُ 

 فٍ توقُّ  غريِّ  منْ  عقاًل  يف ذاتهِّ  قبيحٌ  هوَ  لفعلٍ  فظَ هذا اللَّ  وضعَ  غةِّ اللُّ  عَ واضِّ  ألنَّ  كالكفرِّ ِاعِاضِ وِ 
  .يف العقولِّ  مركوزٌ  املنعمِّ  كفرانِّ   بحُ قُ  (6)هُ ألنَّ  ،رعِّ الشَّ  على ورودِّ 

 البيعَ  ألنَّ  اشرعً  حَ بُ قَـ ا وإنَّ  ،يوسفَ  ةِّ كما يف قصَّ   ،بيعهُ  زُ وِّ جيَُ  العقلَ  فإنَّ ِر ِ احل ُِِ:ِ يِ بـِ كِ ِِاعِارِ شِ  وِ أِ 
 ،بقبحهِّ  ال حيكمُ  العقلَ  ألنَّ  ،اضعً ال وَ  اشرعً  (7)هُ حُ بْ قُـ  هُ فحقيقتُ  ،ليس مبالٍ  شرعاً واحلرُّ  مبالٍ  مالٍ  مبادلةُ 

  .أصالً  )8(ةِّ املشروعيَّ  عدمُ  بنوعهِّ  هذا القسمِّ  مُ كْ وحُ 

ِ الثِ وِ   :)10(]حالَة كونِّ ذلَك املعىن[ )9(أيضاً  بنوعهِّ  عنهُ  املنهيِّّ  منَ ِاين 

ِ ىن ِعِ مِ ل ِِحِ بُِقِـ ِاِ مِ   اقائمً ِاعِاضِ وِ املعىن  ذلكَ  كونِّ   حالةَ  عنهُ  املنهيِّّ  غريُ  :أي، (11)هِ ري ِ غِ ِِيف 
 )2(حْ قبي فلمْ  ،-تعاىل– هللِّ  (1)إمساكٌ  ذاتهُ  فإنَّ  ،حرِّ النَّ  يومِّ  كصومِّ   ،االنفكاكَ  ال يقبلُ  عنهُ  (12)هيِّ ابلنَّ 

                                                           

 يف )أ(. ((الفتح))كذا يف )ب( وقد كتبت ه ( (1
 يف )أ(. ((الفتح))هكذا يف )ب( وقد كتبت  ( (2

 يف )ب(. ((قبيحاً ))كتبت  ( (3
 يف )ج(. ((وصفاً وجماوراً ))كتبت   ( (4
 يف )ج(. ((لنوعيه))كتبت   ( (5
 يف )ب( و )ج(. ((ألن))كتبت  ( (6
 يف )ب( و )ج(. ((قبيحة))كتبت  ( (7
 يف )ج(. ((ملشرعيةا))كتبت   ( (8
 سقطت من )ج(. ( (9

 زايدة يف )ج(. ( (10
حاشية يف )ج(: وذلك نوعان وصفًا وجماورًا يعين أن النوع األول ما يكون القبح وصفًا للمنهي عنه أي ألنه غري منفك  ( (11

ه يف بعض آخر كالكفر وبيع احلر. عنه كالوصف، والنوع الثاين ما يكون القبح فيه جماوراً للمنهي عنه يف بعض األحيان ومنفكاً عن
 اهـ نور األنوار، كاتبه عفى هللا عنه. 

 يف )ب(. ((ابملنهي))كتبت  ( (12
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 ،ِّ زمالَّ ال كالوصفِّ   فيهِّ  وهوَ  ،ِّ يف هذا اليوم بِّّ الرَّ  ضيافةِّ  عنْ  اإلعراضُ  وهوَ  ،وصفهِّ  ابعتبارِّ  ابعتبارها بلْ 
 (5)اقً ا ومفار بً مصاحِّ  كونهِّ   حالةَ  :أيِ(4)اراِوِ اِ مُِ وِ  ،الكلِّّ  (3)وصفُ  اجلزءِّ  ووصفُ  ،يف مفهومهِّ  داخلٌ ه ُ ألنَّ 

 قابلٌ  (7)للبيعِّ  جماورٌ  وهوَ  ،عيِّ السَّ  عنِّ  بهِّ  لالشتغالِّ  هُ حَ بْ قُـ  فإنَّ  )6(داءِّ النِّّ  وقتَ  كالبيعِّ   ،يف اجلملةِّ 
كما   اإلخاللِّ  بدونِّ  والبيعُ  ،يف بيتهِّ  ابملكثِّ  البيعِّ  بدونِّ  عيِّ ابلسَّ  اإلخاللُ  يوجدُ  أو قدْ  ،عنهُ  كاكِّ لالنفِّ 
 معَ  أتى بهِّ  لوْ  حةُ الصِّّ  بنوعيهِّ  هذا القسمِّ  وحكمُ  ،هُ كرَ ال يُ  هُ فإنَّ  ريقِّ عي يف الطَّ السَّ  يف حالةِّ  عَ إذا اب
    .أشدُّ  لِّ األوَّ  وعِّ يف النَّ  هُ لكنَّ  ،اإلمثِّ 

ِ ِنِ عِ ِ)8(يُِهِ النـِ وِ    ،رعِّ ها على الشَّ وجودُ  فُ وال يتوقَّ  ،ابحلسِّّ  فُ عرَ  تُ اليتِّّ  وهيَ  ،(9)ةِ يِ س ِ احل ِ ِلِ اِ عِ فـِ األ 
ِِ.اخلمرِّ  وشربِّ ان والزِّ  كالقتلِّ 

ِ ِنِ مِ   أصاًل  مشروعةً  فال تكونُ  ،)11(اوضعً  (10)لعينهِّ  القبيحُ  وهوَ  ،لِّ األوَّ  القسمِّ  منَ  :أيِلِ و ِ األ 
[ ليلَ الدَّ  فإنَّ  ،احليضِّ  حالةَ  الوطءِّ  عنْ  هيِّ كالنَّ   ،هاغريِّ عنها لِّ  هيَ النَّ  على أنَّ  ليلُ الدَّ   إذا دلَّ إالَّ   )12(]دلَّ

  .حمصناً ئ ُ الواطِّ  ويصريُ  ،لِّ األوَّ  وجِّ للزَّ  بهِّ  فتحلُّ  ،هو األذى جماورٍ ملعىن  هيَ النَّ  على أنَّ 

ها على فتُ معرِّ  فُ وهي اليت تتوقَّ ، (1)ةِّ رعيَّ الشَّ  األفعالِّ  عنِّ  هيُ والنَّ  :أي (13)ةِ يِ عِ رِ لرشِ اوِ 
  .واملعامالتِّ  العباداتِّ  وسائرَ  واإلجارةِّ  والبيعِّ  الةِّ والصَّ  ومِّ كالصَّ ،رعِّ الشَّ 

                                                                                                                                                                                     

 يف )ب(. ((إنساك))كتبت  ( (1
 يف )أ(. ((يفتح))هكذا يف )ب( و )ج(، وقد كتبت  ( (2
 بزايدة حرف العطف قبلها يف )ب(. ((ووصف))كتبت  ( (3
 يف )أ(. ((جماوزاً ))هكذا يف )ب(، وقد كتبت  ( (4
 يف )ب(. ((معارفاً ))كتبت  ( (5
 يف )ج(. ((الندى))كتبت   ( (6
 يف )ب(. ((املبيع))كتبت  ( (7
يف )أ( و)ب(. ((املنهي))هكذا يف )ج(، وقد كتبت   ( 8(  
 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (9

 يف )ب(. ((ملعينه))كتبت  ( (10
 يف )ج(. ((وصفاً ))كتبت   ( (11
 زايدة يف )ج(. ( (12
 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (13
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مشروعاً  هيِّ النَّ  بعدَ  عنهُ  (4)هيُ ى النَّ يبقَ  هُ يعين أنَّ  ،)3(اوضعً  لغريهِّ  (2)حُ يالقب وهوَ ِاين ِ الثِ  مِّ القسِنِ مِ 
 الفعلُ  يكونَ  أنْ  فال بدَّ  ،علِّ الفِّ  عنِّ  ابملنعِّ  بِّ يف املخاطَ  فٌ تصرُّ  هيَ النَّ  ألنَّ ، (5)هِّ صفو  دونَ  أبصلهِّ 

ففي  ،وصفهِّ  دونَ  أبصلهِّ  اشروعً مَ  فيكونُ ، (6)رعِّ ى الشَّ عل موقوفٌ  هُ رُ صوُّ وهذا تَ  ،بِّ خاطَ للمُ  رٌ تصوَّ مُ 
، (8)ةِّ يَّ املنهِّ م ِّ األايَّ  كصومِّ   ،القبضِّ  الِّ اتصَّ  عندَ  امللكَ  فيدُ تُ  ويف املعامالتِّ ، (7)هاالتزامُ  حُّ يصِّ  العباداتِّ 

 مشرعةً  فال تكونُ  ،هانِّ لعي ا قبيحةً على كوهنِّ  ليلُ الدَّ   إذا دلَّ إالَّ  ،الفاسدةِّ  البياعاتِّ  وسائرِّ  ،ابالرِّ  وبيعِّ 
  .هاينِّ عَ لِّ  تْ حَ بُ قَـ  ةٌ شرعيَّ  ا أفعالٌ فإهنَّ  ،ثِّ حدِّ ُـ امل وصالةُ ، (9)واملالقيحِّ  املضامنيِّ  بيعِّ  عنْ  هيِّ كالنَّ   ،أصاًل 

ِلِ اِ قِ فِـ  ،دِّ الضَّ  يف حقِّّ  هيِّ والنَّ  )11(األمرِّ  يف حقِّّ  عنهمْ  (10)هللاُ  رضيَ ِءِ اِ مِ لِ عُِالِ ِفِ لِ صتـِ اخِ ِدِ قِ وِ 
ِ اِمُِهُِضُِعِ بِـ   ،هِّ ضدِّ  عنْ  هيِّ للنَّ  ابً وجِّ مُ  األمرِّ  لفظُ  فيكونُ  ،فظِّ اللَّ  جهةِّ  نْ مِّ ِهِ د ِ ضِ ِنِ عِ ِيِ هِ نِـ ِءِ يِ لرشِ ابِ ِرُِمِ أل 

]أي:  سِ كِ عِ لِ وابِ  ،جوبهِّ وُ  يف وقتِّ  املنايف لهُ  فعلُ  لهُ  ال جيوزُ  هُ على أنَّ  اللةِّ الدّ  جهةِّ  منْ  بعضهمْ  :وقالَ 
دِّهِّ وهذا إذا كاَن لُه ضدٌّ واحٌد[ رًايءِّ يكوُن أموقالوا النَّهُي عنِّ الشَّ   عندَ  اطلقً ومُ  ،قومٍ  عندَ  )12(بضِّ

 ضدُّ  :أي هد ِ ضِ ِ(13)ةِ هِ ا ِرِ كِ  ضرورةَ  تُ ثبِّ يُ  :أيِيِ ضِ صتِ قِ يِـ ِيءِّ ابلشَّ  األمرُ  :أيِهُِن ِأ ِِرُِا صِتِ خِ مُِالِ وِ  ،آخرينَ 
 صِّّ ابلنَّ  يكنْ  ا ملْ مَّ ـل يَ ههذا النَّ  ألنَّ  ،غالِّ ابالشتِّ  بهِّ  املأمورُ  (14)بهِّ  ذي يفوتُ الَّ  دُّ الضِّّ  واملرادُ  ،بهِّ  املأمورِّ 

                                                                                                                                                                                     

 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (1
 (.أ)من  الياء حرف سقطت نقطتا ( (2
 يف )ج(. ((وصفاً ))كتبت   ( (3
 يف )ب( و)ج(. ((املنهي))كتبت  ( (4

 يف )أ(. ((وضعه))هكذا يف )ب( وقد كتبت  ( (5
  )ب(.يف ((الشروع))كتبت  ( (6
 سقطت نقطة حرف الزاي يف )أ(. ( (7
 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (8
حاشية يف )ج(: واملضامني مجع مضمون وهي يف أصالب اآلابء واملالقيح مجع ملقوحة وهي مايف بطون األمهات وصورته  ( (9

 -عليه السالم-ذا من عادة العرب فنهى النيب أن يقول أحب الولد الذي يتحصل من هذا الفحل أو من هذه الناقة وقد كان ه
 عن ذاك. اهـ نور األنوار وهامشه.

 مرتني متتاليتني يف )أ(. ((رضي هللا عنهم))كرر   ( (10
 سقطت من )ج(. ( (11
 زايدة يف )ج(. ( (12
 يف )أ(. ((كرامة))هكذا يف )ب( وقد كتبت  ( (13
 زايدة يف )أ(. ( (14
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 دَّ الضِّّ  لُ عْ جَ  وهوَ  ،ابألدىنَ  تندفعُ  ورةُ ر والضَّ ، (1)رورةُ الضَّ  بهِّ  عُ ما تندفِّ  بقدرِّ  تُ ثبُ فيَ  ،ِّ رورةابلضَّ  ا هوَ وإنَّ 
 يكونَ  أنْ  هيُ ي النَّ يقتضِّ ِوِ  .)2(هُ كرَ يُ  هُ لكنَّ  ،لُ ال تبطُ  مَ اق مثَّ  دَ عَ إذا قَـ  الةِّ يف الصَّ  ابلقيامِّ  كاملأمورِّ   امكروهً 

 حرمِّ مُ كالْ   ،لنا يف األمرِّ ما قُ لِّ  الواجبِّ  منَ  قريبةٍ  مؤكدةٍ  :أيِةِنبِ جِ ا ِوِ ِةِننِ سُِكِ  ،هي عنهُ املنْ  :أيِيِ هِ النـِ ِدِ ضِ 
  القميصَ وال ءَ القبا مُ حرِّ مُ ـال ال يلبسُ )) :-مَ وسلَّ  ى هللا عليهِّ صلَّ - بقولهِّ  املخيطِّ  (3)بسِّ لِّ  عنْ  يَ ا هنِّ مَّ ـل

 (5)امأمورً  كانَ   خيطِّ مَ ـال بسِّ لِّ  ى عنْ ا هنَ مَّ ـل هُ ألنَّ  ،داءَ والرِّ  اإلزارَ  بسُ لِّ  ةِّ نَّ السُّ  منَ  كانَ ،  (4)((راويلَ وال السَّ 
 الةُ الصَّ  عليهِّ   عنهُ عاًل مروايًَّ فِّ  قواًل أوْ  يكونَ  أنْ  ةً نَّ سُ  دُّ الضِّّ  يكونُ  املرادُ  وليسَ  ،املخيطِّ  غريِّ  بلبسِّ 
 مثَّ  لِّ األوَّ  القسمِّ  منَ  لُ األوَّ  وهنا انتهى القسمُ  ،دةِّ املؤكَّ  ةِّ نَّ كالسُّ   ال تركٍ بِّ  يفعلُ  هُ أنَّ  املرادُ  بلِّ  ،مُ الوالسَّ 

  :بقولهِّ  عليهِّ  عطفَ 
                                                           

 (.أ)من سقطت نقطتا التاء املربوطة  ( (1
 هني ابلشيء األمر أن: األول القول :قوالن أشهرها أقوال عدة على ضده عن هني هو هل ابلشيء األمر مسألة يف اختلف (2)

 والفخر الشريازي اسحق كأيب  الشافعية ومجهور والظاهرية واحلنابلة واملالكية احلنفية من األصوليني مجهور قال وهبذا ضّده، عن
 على املعىن أو اللفظ جهة من ضده عن هني ابلشيء األمر هل هؤالء اختلف مث .املعتزلة قال وبه برهان وابن واآلمدي الرازي
 ابلشيء األمر أن: الثاين القول .اجلمهور قول وهو املعىن جهة من أنه: الثاين .األشاعرة قول وهو اللفظ جهة من أنه: األول :قولني
 وهو املالكية من احلاجب وابن والنووي الطربي اهلراسي وإلكيا الغزايل وتلميذاه ييناجلو  احلرمني إمام قال وبه ضده عن هنيا ليس
التلمساين،  .263ص ،1، ج1، طالفحولِإرشاد. الشوكاين، 68ص ،3د.ط، ج ،اإلحكام حزم، ابن .املعتزلة قدماء قول

. 352ص ،3، ج1ط ،احمليطِالبحرالزركشي،  .83ص ،1، ج1ط ،الربهان . اجلويين،407، ص1ط ،الوصولِمفصتاح
 . 59، ص1، ج1، طاملعصتمدالبصري، 

 يف )ب(. ((ليس))كتبت  ( (3
ُهَما اّللَُّ  َرضِّيَ  ُعَمرَ  ْبنِّ  اّللَِّّ  َعْبدِّ  َعنْ  البخاري أخرج  (4)  اّللَِّّ  َرُسولُ  قَالَ  الثَِّّيابِّ  مِّنْ  اْلُمْحرِّمُ  يـَْلَبسُ  َما اّللَِّّ  َرُسولَ  ايَ  قَالَ  َرُجاًل  أَنَّ  َعنـْ
دُ  اَل  َأَحدٌ  إِّالَّ  اخلَِّفافَ  َواَل  اْلبَـرَانِّسَ  َواَل  السَّرَاوِّياَلتِّ  َواَل  اْلَعَمائِّمَ  َواَل  اْلُقُمصَ  يـَْلَبسُ  اَل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ  اّللَُّ  ىَصلَّ   ُخفَّنْيِّ  فـَْليَـْلَبسْ  نـَْعَلنْيِّ  جيِّ

ًئا الثَِّّيابِّ  مِّنْ  تـَْلَبُسوا َواَل  اْلَكْعبَـنْيِّ  مِّنْ  َأْسَفلَ  َوْليَـْقَطْعُهَما  ال ما ابب احلج، كتاب  ،البخاريِصحيح. َوْرسٌ  أَوْ  الزَّْعَفرَانُ  َمسَّهُ  َشيـْ
 عن ، أيوب عن روايته يف الثوري زاد(: تنبيه)": حجر ابن وقال. (1543) رقم ،147، ص2، ج1الثياب، ط من احملرم يلبس
 ، الدارقطين وأخرجه الثوري، عن آخر وجه من الطرباين ورواه ، عنه الرزاق عبد أخرجه"  القباء وال: "  احلديث هذا يف انفع

  على ويطلق ، معروف واملوحدة ابلقاف والقباء.  أيضا انفع عن ، عمر بن هللا عبيد عن ، غياث بن حفص طريق من والبيهقي
  على ألقاه إذا ال كميه  يف يديه يدخل أن يشرتط:  قال حنيفة أاب أن إال ، عليه متفق احملرم على لبسه ومنع ، مفرج ثوب كل

، شرح الباريِفصتح. فال" واسعا كان  فإن ، ضيقا كمه  كان  إن نظريه املاوردي وحكى.  احلنابلة من واخلرقي ثور أبو ووافقه ، كتفيه
 رقم ،843، ص2عمرة، د.ط، ج أو حبج للمحرم يباح ما ابب احلج يف كتاب، ،صحيحهمسلم يف  احلديث السابق. وأخرجه

(1177.) 
 يف )ب(. ((موراً ))كتبت  ( (5
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ِ[العام ِوحكمه]

ـــ  ابلوضعِّ  :أيِلِ وِ ا ِنِ تِـ  ،لفظٌ  :أيِاِ مِ  :واصطالحاً  ،لُ التأمُّ  :لغةً  وهوَ  :اين العامُّ الثَّ  والقسمُ  :أيِمِ اِ عِ الِ وِ 
  ،العنيِّ  خاصَّ  أخرجَ ِادِاا ِرِ فـِ أ ِ ـــ املوضوعِّ  فظِّ يف اللَّ  الكالمَ  أو ألنَّ  ،اخلاصِّّ  اكتفى بذكرهِّ  ،ناهُ  هُ وحذفَ 
 دالٌّ  هُ فإنَّ  وعِّ النَّ  وخاصَّ  ،ال األفرادِّ  (1)ةِّ على املاهيَّ  دالٌّ  هُ ألنَّ  اجلنسِّ  وخاصَّ  ،األفرادَ  ه ال يتناولُ فإنَّ  كزيدٍ 

على  ما يصدقُ  يءِّ الشَّ  أفرادَ  ألنَّ  ،أجزاءً  أفراداً بلْ  ال يتناولُ  هُ فإنَّ  ،ٍ كعشرة  العددِّ  وأمساءَ  ،بهمٍ مُ  على فردٍ 
 .عشرةٌ  (3)اْ هَ نَـّ نها أَ مِّ  واحدٍ  على كلِّّ  ال يصدقُ العشرة ِّ  وآحادُ  ،)2(نهامِّ  واحدٍ  كلُّ   يءِّ الشَّ 

 العامِّّ  ق بنيَ فرَّ  فَ املصنِّّ  أنَّ  واعلمْ  ،احلدودِّ  تلفةُ خم أفرادهُ  ألنَّ  املشرتكَ  أخرجَ ِدِ وِ دُِاحل ُِِ(4)ةِ قِ صتـِ رشِ مُِ
  )6(]وتعدُّدِّهِّ[ ِّ الوضع ادِّ حتِّّ ما ابقوا بينهُ قون فرَّ واحملقِّّ  ،هاواختالفِّ  األفرادِّ فاق ِّ ابتِّ  )5(بعًا ألصلهِّ تَ  واملشرتكِّ 

 ِ.فأكثرَ  بوضعنيِّ  واملشرتكُ  واحدٍ  بوضعٍ  لكثريينَ  عَ ضِّ وما وُ  والعامُّ 

 ،احلدودِّ  (8)ةَ شتقَّ مُ  اأفرادً  ا تتناولُ فإهنَّ  ،فيالنَّ  يف سياقِّ  (7)ةَ ر كِّ النَّ  أخرجَ ِلِ وِ مُِالرشِ ِلِ ي ِبِ ىِسِ لِ عِ 
 ةٍ كَ رتِّ شْ د مُ ألفراٍ  مسلمونَ  العامِّّ  ومثالُ  ،عليها جمازٌ  العامِّّ  وإطالقِّ  ،مولِّ ال الشُّ  البدلِّ  على سبيلِّ  ولكنْ 

إذا  العامَّ  ألنَّ  ،نظرٌ  عريفِّ يف هذا التَّ  :قيلَ  ،بزيدٍ  ةِّ يَ سمِّ يف التَّ  ةٍ كَ رَتِّ شْ مُ  ألفرادٍ  دونَ يْ وزَ ، (9)مِّ لْ يف معىن السِّّ 
إذا  ازيدً  نَّ أبِّ  :ابَ جيُ  أنْ  وميكنُ  ،الٌ حمُ  وهوَ  هُ ضدَّ  يءِّ الشَّ  تناولُ  لزمَ  خاصٍ  فردٍ  وكلُّ  أفراداً كزيدونَ  تناولَ 

هذا ال  قالُ وال يُ  ،هُ ضدَّ  يءِّ الشَّ  تناولُ  ال يكونُ  وحينئذٍ  ،ةانتفى اخلصوصيَّ  االشرتاكُ  فيهِّ  (10)مَ هِّّ وُ تُـ 
 فيكونُ  ،وعُ يبقى النَّ  صِّ شخُّ التَّ  عنِّ  دَ إذا جترَّ  هُ ألنَّ  ،وعُ يبقى النَّ  قديرِّ على هذا التَّ  ألنَّ  !انرُّ يضُ 

                                                           

 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (1
 سقطت من )ج(. ( (2
 يف )ب(. ((ألهنا))كتبت  ( (3
 يف )ب( و )ج(. ((متفقة))كتبت  ( (4

يقصد أصول البزدوي كما سبق ذكره.. ( 5(   
 زايدة يف )ج(. ( (6
 يف )أ(. ((املنكره))كتبت   ( (7
 )ب( و )ج(.يف  ((متفقة))كتبت  ( (8

 يف )ب( و )ج(. ((املسلم))كتبت  ( (9

 يف )ب(. ((توهيم))كتبت  ( (10
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 ،اً خاصَّ  يكونُ  وحيدُ التَّ  فيهِّ  ربَِّ إذا اعتُ  وعيَّ النَّ  اخلصوصَ  ألنَّ  احملذورُ  وعادَ  ،اأو جنسيا  انوعيا  )1(اصوصيا خُ 
  .نايف العمومَ ال يُ  اجلهةِّ  هذهِّ  ومنْ  ،أيضاً  )2((هِّ اعتباراً لكثرتِّ ) وجيوزُ 

  .خصيصِّ التَّ  قبلَ  العامِّّ  حكمَ  )3(أنَّ ِهُِمُِكِ حُِوِ 

  .معهُ  رَ كِّ ا ُذ ممَّ  املستفادِّ  احلكمِّ  إثباتُ  :أي مِ كِ احل ُِِبُِاِ ي ِ إِ 
 .دلولهِّ يف مَ  :أيِ(4)هُِل ِوِ ا ِنِ اِتِـ مِ يِ فِ 

ال  :أي ،"ي على العامِّّ قضِّ ال يَ  اخلاصُّ " :أيب حنيفةَ  عنْ  يَ كِّ كما حُ   ،اخلاصِّّ  مبنزلةِّ  اينً ويقِاعِاطِ قِ 
  ."ليس بقطعيٍّ  هُ بُ وجَ مُ " :افعيُّ الشَّ  وقالَ  ،عليهِّ  حُ يرتجَّ 

ال  افعيِّّ الشَّ  وعندَ  ،انندَ عِّ  ةِّ يف القطعيَّ  هُ مثلَ  هِّ لكونِّ  ،ابلعامِّّ  :أيِهِ ب ِِص ِ اِ اخلِ ِخُِسِ ن ِِزِ اِ ِجِ ّت ِحِ 
 -المُ والسَّ  الةُ الصَّ  عليهِّ -ه أنَّ )) أنسٍ  حديثِّ  منْ  حيحنيِّ مبا يف الصَّ  لهُ  لَ ومثَّ  ،ساويالتَّ  لعدمِّ  )5(هُ بيحُ يُ 

 ستدركِّ ومبا يف مُ  ،ةً خاصَّ  اإلبلِّ  يف أبوالِّ  هِّ رودِّ لوُ  وهذا خاصٌّ  )6(((اإلبلِّ  أبوالِّ  بِّ رْ شُ بِّ  نيَ رنيِّّ العَ  أمرَ 
 وهذا عامٌّ  )7(((لَ وْ وا البَـ هُ زِّ نْ تَـ اسْ )) :قالَ  -موسلَّ  عليهِّ  ى هللاُ صلَّ - يبَّ النَّ  أنَّ  أيب هريرةَ  حديثِّ  منْ  احلاكمِّ 

                                                           

 يف )ج(. ((خصوصاً ))كتبت   ( (1
 يف )ج(. ((اعتبار الكثرة))كتبت   ( (2
 يف )ج(. ((أي))كتبت   ( (3
 يف )أ(. ((تتاوله))كتبت   ( (4
 يف )ج(. ((ينسخه))كتبت   ( (5
 ، برقم56ص ،1، ج1ط ومرابضها، والغنم والدواب، اإلبل، أبوال ابب الوضوء، كتاب  ،صحيحهأخرجه البخاري، يف  ( (6

 ،3د.ط، ج َواْلُمْرَتدِّيَن، اْلُمَحارِّبِّنيَ  ُحْكمِّ  اَببُ  والدايت، والقصاص واحملاربني القسامة كتاب ،صحيحهومسلم، يف  .(233)
دِّيَنةَ  فَاْجتَـَوْوا ، ُعَريـَْنةَ  أَوْ  ُعْكلٍ  مِّنْ  اَنسٌ أُ  َقدِّمَ : "  قَالَ  ، َمالِّكٍ  ْبنِّ  أََنسِّ  َعنْ  .(1671) ، برقم1293ص

َ
ُّ  فََأَمَرُهمُ  ، امل  َصلَّى- النَّيبِّ

َا مِّنْ  َيْشرَبُوا َوأَنْ  بِّلَِّقاٍح، -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ  هللاُ  َا أَبـَْواهلِّ ِّّ  رَاعِّيَ  قـَتَـُلوا ، َصحُّوا فـََلمَّا ، فَاْنطََلُقوا ، َوأَْلَباهنِّ  ، -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى- النَّيبِّ
يءَ  النـََّهارُ  اْرتـََفعَ  فـََلمَّا ، آاَثرِّهِّمْ  يفِّ  فـَبَـَعثَ  ، النـََّهارِّ  أَوَّلِّ  يفِّ  اخلَبَـرُ  َفَجاءَ  ، النـََّعمَ  َواْسَتاُقوا  ، َوأَْرُجَلُهمْ  أَْيدِّيـَُهمْ  فـََقَطعَ  فََأَمرَ  ، هبِِّّمْ  جِّ
 ." ُيْسَقْونَ  َفالَ  َيْسَتْسُقونَ  ، احلَرَّةِّ  يفِّ  َوأُْلُقوا ، أَْعيـُنُـُهمْ  َومسَِّّرتْ 

 حديث من الدارقطين أخرجه" منه القرب عذاب عامة فإن البول من استنزهوا" )حديث: احلبريِتلخيص يف حجر، ابن قال  ( (7
، 461، ص1، ج1ط العلل،يف  حامت أبو وأعله  ،"البول من القرب عذاب أكثر" ماجة وابن وأمحد وللحاكم له لفظ ويف هريرة أيب
 ابب: وسننها الطهارة كتاب:  125، ص1، ج1ط السنن،ماجة، يف  ابن أخرجه وقد. انتهى( ابطل" رفعه إن (: "فقال42)

، 1، ج1ط املسصتدرك، يف احلاكم وأخرجه شواهد، وله صحيح، "إسناده: البوصريي وقال (،348) حديث البول، يف التشديد
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 (1)ال ها إذْ على مجيعِّ  لُ حمَ فيُ  ،صاتِّ شخَّ مُ ـال منِّ يف ضِّ  للجنسِّ  م فيهِّ الاّل  ألنَّ  ،هاوغريِّ  اإلبلِّ  يف أبوالِّ 
 ابلقياسِّ  هِّ ختصيصِّ  وجوازِّ  ،ِّ العموم اعتقادِّ  جوبِّ أيضاً يف وُ  اخلالفِّ  فائدةُ  وتظهرُ  ،انسخاً  لُ عَ جْ يُ فَـ  ،دَ هْ عَ 

  .وجيوزُ  ال جيبُ  وعندهُ  ،وال جيوزُ  فعندان جيبُ  ،ابتداءً  الواحدِّ  وخربِّ 

َ ِ ابِ ِمِ اِ عِ الُِِنُِوِ كُِي ِوِ  ِىن ِعِ مِ الِ وِ ِةِ غِ يـِ ل  منْ  مفردٌ  ،بًا لهُ ستوعِّ واملعىن مُ  ،جمموعاً  فظُ اللَّ  يكونَ  نْ أبِّ ،
  .(2)عرَّفِّ وامل رِّ نكَ مُ ـوالوالكثرة ِّ  ةِّ القلَّ  مجيعِّ  بنيَ  ال فرقَ و  ،ونساءٍ  أوالً كرجالٍ  لفظهِّ 

 ألفاظُ  (4)وحضرتْ  ،ورهطٍ  كقومٍ   )3(صيغتهِّ  مبعناه دونَ  هُ أفرادَ  يتناولُ  ،بيانٌ ِهُِدِ حِ ِوِ ىن ِعِ مِ الِ وِ 
 )7(رطِّ الشَّ  وأمساءُ ، (6)اإلضافةِّ  أوِّ  مِّ ابلاّل  معرفاً  واملفردُ  ،اأو معىن مطلقً  صيغةً  )5(يف اجملموعِّ  العمومِّ 

أو  كانَ   امسً ا ،هيوالنَّ  واالستفهامِّ  رطِّ كالشَّ   هُ هُ شبِّ وما يُ  ،يِّ فْ النـَّ  يف سياقِّ  كرةُ والنَّ  واملوصولُ  واالستفهامِّ 
 وأمجعُ  كلُّ   حنوَ  (8)ةُ دَ املؤكّ  واأللفاظُ  ،املضافُ  واملصدرُ  ،االستغراقِّ  بالمِّ  فُ املعرَّ  املفردُ  واالسمُ  ،عاًل فِّ 

 هاتِّ األمَّ  حترميِّ  فكعمومِّ  ؛ريفُّ ا العُ وأمَّ  ،غويِّّ اللُّ  وهذه أقسامُ  ،يف اإلثباتِّ  )9(املوضوعةُ  رةُ كِّ والنَّ  ،امهُ وغريُ 
 )10(وكدليلِّ  ،عليهِّ  بهِّ  أو مقروانً  عامٍّ  سؤالٍ  بعدَ  امذكورً  احلكمِّ  فكعمومِّ  ؛ا العقليُّ وأمَّ  ،االستمتاعِّ  لوجوهِّ 

اً ال يبقى قطعيّ  أو جمهولٌ  معلومٌ  خصوصٌ  هُ قَ إذا حلِّ  مَّ العا واعلم أنَّ  ،هِّ بعمومِّ  يقولُ  منْ  عندَ  اخلطابِّ 
 .يف األصحِّّ  بهِّ  االحتجاجُ  ه ال يسقطُ لكنَّ  ،الواحدِّ  وخربِّ  ابلقياسِّ  هُ ختصيصُ  (11) جيوزُ حىتَّ 

                                                                                                                                                                                     

 شرط على صحيح حديث: احلاكم وقال وصححه. (،8) حديث ،128ص، 1، ج1ط سننه، يف قطين والدار .183ص
  .51ص ،1، ج2ط ،الزوائدفذكره"  هريرة أيب عن صاحل أيب عن األعمش طريق من خيرجاه، ومل علة، له أعرف وال الشيخني،

 يف )ب(. ((إال))كتبت  ( (1

 يف )أ(. ((الغرب))هكذا يف )ب( وقد كتبت  ( (2
 (.يف )ج ((صيغة))كتبت   ( (3
 يف )ب( و )ج(. ((حصرت))كتبت  ( (4
 يف )ج(. ((اجلموع))كتبت   ( (5
 يف )ب(. ((ابإلضافة))(، وقد كتبت أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (6
 يف )ج(. ((الشروط))كتبت   ( (7
 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (8
 يف )ج(. ((املوصوفة))كتبت   ( (9

 )ج(.يف  ((لدليل))كتبت   ( (10
 يف )أ(. ((حيوز))كتبت   ( (11
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ِ[املرشرتكِوحكمه]

 مشرتكٌ  وهوَ  فظِّ اللَّ  يف الكالمَ  ألنَّ  فيهُ  املشرتكُ  :معناهُ  قيلَ  ،لِّ األوَّ  منَ  الثُ الثَّ  القسمُ  وهوَ ِكُِرِ صتـِ رشِ مُِالِ وِ 
املعىن كذا يف  فال يراعى فيهِّ  ،)1(على هذا العلمِّ  لمٌ عَ  املشرتكَ  أنَّ  :واألوجهُ  ،واملعاين مشرتكةٌ  ،فيهِّ 

ِِ.التقريرِّ 

 فردينِّ  وأرادَ  ،العددِّ  وأمساءِّ  اخلاصِّّ  عنِّ  بهِّ  زَ احرُتِّ دااِا ِرِ فـِ أ ِِلِ وِ ا ِنِ تِـ  لفظٌ  :املشرتكُ  :أيِاِ مِ ِوِ هُِوِ 
  .والبياضِّ  للسوادِّ  معجمةٌ  اجليمِّ  ن بفتحِّ وْ واجلَ  ،والطهرِّ  للحيضِّ  رءِّ كالقُ   ،فأكثرَ 

 هُ أنَّ  ما قيلَ  عنْ  اواحرتازً  ،البعضِّ  عندَ  لِّ ناوُ للتَّ  تفسريٌ ِلِ دِ ب ِلِ ابِ  العامِّّ  عنِّ  بهِّ  زَ واحرُتِّ  دِ وِ دُِاحل ُِِةِ فِ لِ صتِ ُمِ 
 خمتلفةً  اأفرادً  (2)]يتناوُل[ه فإنَّ  يءِّ عن الشَّ  ااحرتازً  أوِّ  ،مولِّ الشُّ  على سبيلِّ  احلدودِّ  خمتلفةَ  اأفرادً  يتناولُ 
ِِ.يف اخلارجِّ  بوتُ الثُّ  وهوَ  ،ةِّ يَّ يئِّ يف معىن الشَّ  ا مشرتكةٌ هنَّ إ حيثُ  نْ مِّ  (3)مولِّ الشُّ  على سبيلِّ  احلقيقةِّ 

ِضُِعِ بِـ ِحِ جِ رِ صتـِ يـِ ل ِ هِّ وسباقِّ  هِّ وسياقِّ  هِّ يف صيغتِّ  :أي هِ يِ فِ ِلُِمِ أِ الصتِ ِ.املشرتكِّ  حكمُ  :أي هُِمُِكِ حُِوِ 
 )4(دَ جِّ وُ فَـ  القرءِّ  ان لفظَ لماؤُ عُ  لَ كما أتمَّ   ،ابملشرتكِّ  العملِّ  ألجلِّ  :أيِهِ ب ِِلِ مِ عِ لِ لِ معناه  طرقُ  :أيِهِ هِ وِ جُِوُِ

 قرأَ  :قالُ يُ  وعلى االنتقالِّ  ،)5(هُ مجعتُ  :أي يءَ الشَّ  قرأتُ  :يقالُ  ، على اجلمعِّ دااّلً  الرتكيبِّ  أصلُ 
ِ . هوَ  حُ جَّ فريُ  ،للحيضِّ  واالنتقالُ  ،مِّ للدَّ  )8(جتماعُ واال ،انتقلَ  (7)إذا )6(مُ جِّّ نَ مُ ـال

ِ وِ  فال  ،يف تعريفهِّ  رفَ ا عُ عمَّ  البدلِّ  بطريقِّ  لألفرادِّ  هُ لَ تناوُ  ألنَّ  ،انعندَ  للمشرتكِّ  :أيِهُِل ِِمِ وِ مُِعُِِال 
 اسمُ  :تُ لْ قُـ  ،لهُ  عَ ضِّ فيما وُ  كانَ   الكلُّ  دَ صِّ فإذا قُ  ؛للكلِّّ  عَ ضِّ وُ  املشرتكَ  أنَّ  :قيلَ  فإنْ  ،عمومٌ  لهُ  يكونُ 

 كانَ   لَ مِّ عْ استُـ  فلوِّ  ،غةً لُ  عَ نَ امتَـ  اجلمعِّ  عدمُ  يف االستعمالِّ  طَ رِّ فإذا شُ  ،ال ابلوضعِّ  ابالستعمالِّ  احلقيقةِّ 

                                                           

 يف )ج(. ((القسم))كتبت   ( (1
 زايدة يف )ب(. ( (2
 يف )ب(. ((الشموول))كتبت  ( (3
 يف )ج(. ((فوجدوا))كتبت   ( (4
 يف )ج(. ((مجيعه))كتبت   ( (5
 يف )ج(. ((النجم))كتبت   ( (6
 يف )أ(. ((ذا))كتبت   ( (7
 يف )ج(. ((اإلمجاع))كتبت   ( (8
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 أعلونَ  ولهُ  موالهُ  مُ كلِّّ ال يُ  (1)كما إذا حلفَ   ،فيالنَّ  يف سياقَ  إذا وقعَ  مُّ عُ يَـ  املشرتكَ  واعلم أنَّ  ،خطأً 
يف  حَ رَّ صَ وَ  ،الوصااي )3(َع ]يف[رِّ فُـ  وعليهِّ  يعمُّ  فيِّ يف النَّ  املشرتكَ  (2)ألنَّ  ،م حنثَ كلَّ   همْ فأيُّ  وأسفلونَ 

 فذهبَ  ،العيونِّ  مثلَ  اأيضً  يف اجلمعِّ  فَ لِّ واختُ  ،في أيضاً يف النَّ  ال يعمُّ  :وقيلَ  ،املختارُ  هُ أنَّ  )4(حريرِّ التَّ 
 :وقيلَ  ، فالوإاّل  ،جازَ  جازَ  فإنْ  ،)6(يف الفردِّ  )5((على اخلالفِّ  مبينٌّ  فيهِّ ) اخلالفَ  إىل أنَّ  األكثرونَ 

ِِ.يف املفردِّ  زْ  جيَُ ملْ  وإنْ  فيهِّ  جيوزُ 

ِ[املؤو لِوحكمه]
ِبِ ل ِاِ غِ ب ِِهِ هِ وِ جُِوُِِضُِعِ بِـ ِكِ رِ صتـِ رشِ مُِالِ ِنِ مِ ِحِ جِ رِ تِـ ِاِ مِ  لُ املأوَّ  :أيِوِ هُِوِ ِ،ِّ لاألوَّ  منَ  الرابعِّ  للقسمِّ  بيانٌ ِلُِوِ أِ مُِوالِ 
 (8)نَّاةابملث إىل سياقهِّ  ،العبارةِّ  لُ وهو أوَّ  ابملوحدةِّ  )7(هِّ اقِّ بإىل سِّ  ظرِّ أو ابلنَّ  يغةِّ يف الصِّّ  لِّ أمُّ ابلتَّ  اإمَّ ِ،يِ أِ الرِ 

 أنَّ  عليهِّ  ضَ واعرُتِّ  ،)9(اإلسالمِّ  لفخرِّ  عُ ابِّ التَّ  هُ أصلَ  عريفِّ يف هذا التَّ  عَ بِّ تَ  فَ املصنِّّ  واعلم أنَّ  ،هاوهو آخرُ 
 اخلفاءُ  إذا زالَ  واجململَ  لَ كِّ شْ مُ ـوال اخلفيَّ  فإنَّ  ،بصحيحٍ  ليسَ  أيِّ الرَّ  وبغالبِّ  ،كِّ املشرت  منَ  بكونهَ  قييدَ التَّ 

ما  وهوَ  ،غويُّ اللُّ  املشرتكُ  املشرتكِّ  منَ  املرادَ  أبنَّ  جيبَ وأُ  ،افاقً اتِّ  اًل أوَّ ى مُ سمَّ يُ  والقياسُ  ،الواحدِّ  عنها خبربِّ 
 فحينئذٍ  ،واحدٍ  أو خربَ  (10)أايً ر  يكونَ  أنْ  منْ  أعمُّ  نَّ الظَّ  بُ وجِّ يما  أيِّ الرَّ  بغالبِّ  :قولهِّ  ومنْ  ،خفاءٌ  فيهِّ 

 لنيِّ أوَّ مُ  ما يصريانِّ هِّ جوهِّ وُ  ال على بعضِّ إذا محِّ  صَّ والنَّ  رَ اهِّ الظَّ  أيضًا أبنَّ  ضَ واعرُتِّ  ،هِّ أقسامِّ  مجيعُ  تدخلُ 
  (12)عيدت معرفةً إذا أُ  فةُ واملعر ، (11)معرفةً  عيدَ أُ  املذكورَ  املشرتكَ  وأبنَّ  ،فيهما وال خفاءٍ  ،بال خالفٍ 

                                                           

 يف )ب(. ((خلف))بت كت ( (1
 يف )ب(. ((ال))كتبت  ( (2

 زايدة يف )ج(. ( (3
.483، ص1، ج1، طتيسريِالصتحريرأمري ابدشاه،  ( 4(   
 سقطت من )ج(. ( (5
 يف )ج(. ((املفرد))كتبت   ( (6
 يف )أ( و )ب(. ((سياقه))هكذا يف )ج(، وقد كتبت  ( (7
 يف )أ(. ((املثىن))هكذا يف )ب(، وقد كتبت  ( (8

. 68، ص1، ج1، طكرشفِاألسرارالبخاري عالء الدِّين،  ( 9  (  
 يف )أ(. ((رايءً ))هكذا يف )ب( و )ج(، وقد كتبت  ( (10

 (، و)ب(.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (11
 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (12
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ٍّ ظَ ع إمجااًل بِّ فِّ ما رُ  وهوَ  ،لِّ أوَّ مُ ـال مطلقِّ  تعريفَ  املرادُ  ليسَ  نْ أَ  فاحلقُّ  ،األوىل نْيَ عَ  (1)انيةُ الثَّ  كانتِّ   لِّ بَ  ،ينِّّ
ٱ-تعاىل– هُ قولُ  هُ ومثالُ  ،وردَ ما أُ  اندفعَ  وبهِّ  ولغةً  صيغةً  مِّ ظْ النَّ  أقسامِّ  ذي منْ الَّ  هُ ألنَّ  ،املشرتكِّ  منَ  لُ أوَّ مُ الْ 
- افعيُّ والشَّ  حممدٌ  حَ فرجَّ  ،معىن واملثلِّ  صورةً  املثلِّ  بنيَ  مشرتكٌ  لَ ثْ املِّ  فإنَّ ،  )2(َّمظمح  مظمج  مظمث ُّٱٱ

وأبو  وأبو حنيفةُ ، (4)املماثلةِّ  ضدُّ  يت هيَ الَّ  املخالفةِّ  عنِّ  أبعدُ  هُ ألنَّ ، (3)صورةً  املثلَ  -ما هللاُ رمحهُ 
 ريدَ فلو أُ  ،ابإلمجاعِّ  صورةً  لهُ  لَ ثْ ملا ال مِّ  رادٌ ه مُ ألنَّ  ،معىن حا املثلَ جَّ رَ  -تعاىل ما هللاُ رمحهُ - )5(يوسفُ 

على  احلملَ  وألنَّ  ،هُ مُ يلتزِّ  عيَّ افِّ الشَّ  ألنَّ  حممدٌ  ا يلزمُ وهذا إنَّ  ،املشرتكِّ  تعميمُ  صورًة يلزمُ  ثلُ املِّ 
 العمومَ  وجبُ على ما يُ  )6((صِّّ لنَّ ا لُ ومحْ  ،هوعلى املعىن تعميمَ ) ،صِّّ النَّ  ختصيصَ  يستلزمُ ورة ِّ الصُّ 

ِ.خصيصَ التَّ  بُ على ما يوجِّ  هِّ محلِّ  ىل منْ وْ أَ  الفائدةِّ لعموم ِّ 

 يف اخلاصِّّ  أنَّ إالَّ  ،كاخلاصِّّ   بهِّ  العملِّ  وجوبُ  :أيِطِ لِ غِ الِ ِلِ اِ مِ صتِ ىِاحِ لِ عِ ِهِ ب ِِلُِمِ عِ الِ ِهُِمُِكِ حُِوِ 
ه على ظنِّّ  ماًء يغلبُ  وجدَ  نْ مَ  هُ مثالُ  ،ابلقياسِّ  كالعملِّ   الغلطِّ  احتمالِّ  معَ  ،ال لِّ أوَّ مُ ويف الْ  ،القطعُ 
َ حىتَّ  ،الغلطِّ  على احتمالِّ  ي بهِّ وضِّّ التَّ  هُ يلزمُ  هُ طهارتُ   الوضوءِّ  إعادةُ  )7(لزمتهُ  هُ جناستُ  ذلكَ  بعدَ   لو تبنيَّ

  .والصالةِّ 

ِ الثِ    .األربعةِّ  األقسامِّ  اين منَ الثَّ  القسمُ  :أيِاين 

 ِ  القسمُ  :أيِوِ هُِوِ  ،هُ تقسيمُ  مَ ذي تقدَّ الَّ ِمِ ظِ النِ ِكِ لِ ذِ ب ِ اللةِّ الدّ  ظهورُ  :أي نِ ا ِيِ بـِ الِ ِهِ وِ جُِوُِِيف 
  :هيَ  أقسامٍ  أربعةُ  :أيِةِ عِ بـ ِرِ أ ِ ،اينالثَّ 

                                                           

 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (1
 .95ية سورة املائدة: جزء من اآل ( (2
 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (3
 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (4

 .95، ص1، طشرحِمنارِاألنوارِيفِأصولِالفقهابن امللك،  (5) 
 سقطت من )ج(. ( (6
 يف )ج(. ((لزمه))كتبت   ( (7
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ِ[الظاهرِوحكمه]
وهنا  بلفظٍ  (1)فةِّ الِّ السَّ  عريفاتِّ ما يف التَّ  كلمةَ   تَ رْ فسَّ  ملَ  :قلتَ  فإنْ  ،كالمٌ   :أيِاِ مِ ِوِ هُِوِ ِرُِهِ اِ الظِ 

 األقسامِّ  منَ  متْ يت تقدَّ الَّ  ابملفرداتِّ  قُ منها ما يتعلَّ  ظمِّ ابلنَّ  قُ تعلَّ ييت الَّ  األقسامَ  ألنَّ  :قلتُ  ؟بكالمٍ 
  .فيها يت حننُ كالَّ   ،باتِّ ركَّ مُ ـابل قُ ومنها ما يتعلَّ  ،األربعةِّ 

 منْ  واملرادُ  ،انِّ ساللِّّ  أهلِّ  ذي هو منْ الَّ  ،امعِّ للسَّ ِهُِنِ مِ  املعىن الوضعيُّ  وضحَ  :أيِدُِا ِرِ مُِالِ ِرِ هِ ظِ 
 موقوفٌ  ماعِّ السَّ  منها بعدَ  املرادِّ  ظهورَ  فإنَّ  ،واملشكلُ  يُّ اخلفِّ   خيرجَ حىتَّ  ،آخرَ  أمرٍ  )2(]إىل[ نظرٍ  غريِّ 

  ،يغةِّ الصَّ  )4((نفسَ  (3)إالَّ  مِّ كلُّ التَّ )مبعىن يف  فيهِّ  هورَ الظُّ  فإنَّ  ،أيضاً  النصُّ  وخيرجُ  ،لِّ أمُّ والتَّ  ظرِّ على النَّ 
 منهُ  ظاهرٌ  حرميُ والتَّ  )6(اإلحاللُ  وهوَ  املعىن الوضعيَّ  فإنَّ ، )5( َّمظ مظمي ىي  مظُّٱ:-اىلتع– كقولهِّ 
 الكالمُ  )8(إذِّ  ،ابوالرِّ  بني البيعِّ  ارِّ الكفَّ  ةِّ تسوي ردِّّ  أيضًا ابعتبارِّ  ونصٌّ  ،لهُ  (7)قْ سَ يُ  وملْ  ،سانِّ ابللِّّ  للعاملِِّّ 

 مظ مظ مظ  مظٱُّٱٱ:-تعاىل– هِّ كقولِّ   ،يف معىن آخرَ  اا يف معىن ونصً ظاهرً  يكونَ  أنْ  جيوزُ  بعينهِّ  الواحدُ 

 أوِّ  على العددِّ  القصرُ  هوَ  ،خارجٍ  ابعتبارِّ  نصٌّ  ،)10(يف احمللِّّ  ظاهرٌ  هُ فإنَّ ، )9( َّمظ مظ مظ مظ مظ
 فال ينفردُ  اهرُ ا الظَّ أمَّ  ،هِّ ملفهومِّ  )12(سبقَ  لفظٍ  وكلُّ ، )11( َّيل خل مل ىلٱُّٱٱصِّّ النَّ  انفرادِّ  ومثالُ  ،لهُ  وقُ سّ ال

 خصيصِّ والتَّ  أويلِّ اًل للتَّ تمِّ حمُ  ويكونَ  :يقولَ  ي أنْ نبغِّ يَ  كانَ   :قلتَ  فإنْ  ،لغرضٍ  فظُ اللَّ  يساقَ  أنْ  دَّ إذ ال بُ 
ِاِ مب ِ ِلِ مِ عِ الِ ِبُِوِ جُِوُِِهُِمُِكِ حُِوِ  .مِّ حكَ ُـ امل يف تعريفِّ  هِّ كرِّ اكتفاًء بذِّ  يذكرهُ  ملْ  :قلتُ  ،احملكمَ  عنهُ  جَ رِّ  خيُ حىتَّ 

                                                           

 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (1
 زايدة يف )ج(. ( (2
 يف )ب(. ((ال))كتبت  ( (3

 يف )ج(. ((املتكلم ال بنفس))كتبت   ( (4
 .275سورة البقرة: جزء من اآلية  ( (5
 سقطت من )ج(. ( (6
 يف )أ(. ((يُسبق))كتبت  هكذا يف )ب(، وقد ( (7

 يف )ج(. ((إذا))كتبت   ( (8
 .3سورة النساء: جزء من اآلية  ( (9

 يف )ج(. ((احلل))كتبت   ( (10
 .1جزء من اآلية سورة النساء:  ( (11
 يف )ج(. ((سيق))كتبت   ( (12



 

96 
 

 :هُ وأتباعُ  )1(أبو منصورٌ  فقالَ  ؟القطعِّ  أوِّ  نِّ الظَّ  على سبيلِّ  هوَ  هلْ  ،فيهِّ  فَ لِّ ختُ ا لكنْ  ،افاقً اتِّ  هُِنِ مِ ِرِ هِ ظِ 
  ،)2(اجملازِّ  الحتمالِّ  لُ األوَّ 

 إثباتُ   صحَّ حىتَّ  ،)5(دليلٍ  عنْ  ال ينشأُ  احتمالٍ  )4(]اعتبارِّ[ اين لعدمِّ ابلثَّ  والعراقيونَ  )3(أبو زيدٌ  وقالَ 
 .واهرِّ ابلظَّ  والكفاراتِّ  احلدودِّ 

ِوحكمه] ِِ[الن ص 

 ،لهُ  الكالمِّ  سوقُ  وهوَ  ،مِ ل ِ كِ صتِ مُِالِ ِنِ ِمِ ىن ِعِ مب ِ  رِ اهِ ىِالظِ لِ عِ ِاحِاوِ ضُِوُِ املرادَ  دِ ا ِزِ  كالمٌ   :أيِاِ مِ ِوِ هُِوِ ِصِ نِ الِ وِ 
  لوْ حىتَّ  ،اهرِّ يف الظَّ  شرطٌ  هُ وعدمُ  ،صِّّ يف النَّ  شرطٌ  وقُ السَّ  :واعلمْ  ،غريهِّ  لى منْ أجْ  لهُ  )6(املسوقَ  فإنَّ 
 مقصودٍ  غريَ اليوم ِّ  جميءِّ  لكونِّ  ،ين ظاهراً جاءَ  هُ قولُ  كانَ ) )7(ين اليومَ جاءَ  فالاًن حنيَ  رأيتُ  :قيلَ 
  .امقصودً  هِّ لكونِّ  )9(اً نصَّ  يكونُ  ،)8((ين اليومَ جاءَ  :ابتداءً  قيلَ  ولوْ  ،وقِّ ابلسَّ 

 الكالمِّ  محلُ  وهوَ  ،لِني ِوِ ت ِ ِالِ مِ صتِ ىِاحِ لِ عِ ِخِ سِ فِ ِنِ مب ِ ِلِ مِ عِ الِ ِبُِوِ جُِوُِ صِّّ النَّ  حكمُ  :أيِهُِمُِكِ حُِوِ 
  .ِّ هرِّ ظاهِّ  على خالفِّ 

                                                           

م(، من أئمة علم الكالم، نسبته إىل ماتريد وهي 944 –ه 333أبو منصور املاتريدي، حممد بن حممد بن حممود، املتوىف ) (1) 
فقه، و)اجلدل(، حملة بسمرقند. من كتبه: )التوحيد(، و)أوهام املعتزلة(، و)الرد على القرامطة(، و)مآخذ الشرائع( يف أصول ال

سريِو)أتويالت القرآن(، و)أتويالت أهل السنة(، و)شرح الفقه األكرب املنسوب لإلمام أيب حنيفة(، مات بسمرقند. الذهيب، 
  .249،  ص1، ج1، طاتجِالرتاجمابن قطلوبغا، .  223، ص9، ج3، طأعالمِالنبالء

. 50، ص2، ج1، طكرشفِاألسرارالبخاري عالء الدين،  ( 2(  
م(، أول من وضع علم اخلالف، أبرزه إىل الوجود.  1039 –ه 430أبو زيد الدَّبوسي، عبد هللا بن عمر بن عيسى، املتوىف ) (3) 

سنة، له )أتسيس النظر( و )األسرار( و )تقومي  63كان فقيًها ابحثًا. نسبته إىل دبوسية )بني خبارى ومسرقند( ووفاته يف خبارى عن 
ِالنبالءالذهيب،  األدلة( و )األمد األقصى(. ِأعالم ِالرتاجمابن قطلوبغا، . 521، ص7، ج3، طسري ،  1، ج1، طاتج

 .192ص
 زايدة يف )ج(. ( (4
.  50، ص2، ج1، طكرشفِاألسرارالبخاري عالء الدين،  ( 5(  
 يف )أ( و )ب(. ((املسبوق))هكذا يف )ج(، وقد كتبت  ( (6
 يف )ج(. ((القوم))كتبت   ( (7
 سقطت  من )ج(. ( (8
 يف )ج(. ((مضافاً ))كتبت   ( (9
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 ،فيهِّ  رُ وال ينحصِّ  ،اجملازَ  اخلاصِّّ  كاحتمالِّ   القطعِّ  عنِّ  هُ جُ رِّ فال خيُ ، (1)اجملازِّ  قبيلِّ  منْ  :أيِي ِنزِ اِ م ِ 
 ،اجمازً  هُ جيعلُ ه ال فإنَّ  ،املشرتكِّ  أتويلُ  خرجَ  وبهِّ  ،ذلكَ  أو غريُ  (2)صٌ ختصُّ  أوْ  ،اجمازً  احتمالٌ  يكونُ  بلْ 
 ا احتملَ مَّ ـل صَّ النَّ  ألنَّ  ،اهرِّ الظَّ  دونَ  صِّّ يف النَّ  أويلِّ التَّ  احتمالَ  ا ذكرَ وإنَّ  ،لهُ  عَ ضِّ فيما وُ ه استعمال ٌ ألنَّ 

  .(4)ىلوْ أَ  (3)اهرُ الظَّ  هُ حيتملَ  أَلَنْ ف اهرِّ الظَّ  منَ  أوضحُ  وهوَ  ذلكَ 

ِ[املفسرِوحكمه]

 (5)ل االزدايدُ وحيصُ ،ِلِني ِوِ ت ِ احتمال ِّ  ري ِ غِ ِنِ مِ ِص ِ ىِالنِ لِ عِ ِاحِاوِ ضُِاِوُِوِ دُِا ِزِ  ،كالمٌ   :أيِاِ مِ ِوِ هُِوِ ِرُِسِ فِ مُِالِ وِ 
مب هب جت  ُّ :-تعاىل– كقولهِّ   ،يف العامِّّ  قريرِّ التَّ  )6(ببيانِّ  يف اجململِّ  فيهِّ  ال شبهةَ  بقطعيٍّ  فسريِّ التَّ  ببيانِّ 

 ،البعضِّ  إبرادةِّ  خصيصَ التَّ  لُ ه حيتمِّ ولكنَّ  ،ئكةِّ املال سجودِّ  لبيانِّ  الكالمِّ  وقِّ لسَ  نصٌّ  هُ فإنَّ  ، )7(َّحتخت
 َّحتُّ بقولهِّ  (8)]ذلَك[ فانقطعَ  فريقِّ على التَّ  احلملُ  وهوَ  أويلِّ التَّ  احتمالُ  يَ وبقِّ  َّجتُّ بقولهِّ  ذلكَ  فانقطعَ 

 يدُ ا يفإنَّ  االستثناءُ ؟  )9(َّمت هت ُّٱ بقولهِّ  االستثناءُ  جيوزُ  فكيفَ  خصيصَ التَّ  حيتملِّ  إذا ملْ  :قلتَ  فإنْ 
ٌ ألنَّ  (10)منقطعٌ  إبليسَ  واستثناءُ  ،صاًل متَّ  كانَ   لوْ  خصيصَ التَّ   عنِّ  )11(وضيحِّ يف التَّ  واعرتضَ  ،ه جينِّّ
 ،هُ حيتملُ  رُ واملفسَّ  ،النسخَ  اخلربِّ  احتمالِّ  لعدمِّ  ،احملكمِّ  قبيلِّ  ا منْ ألهنَّ  (13)اآليةِّ  هبذهِّ  )12(]لُه[ مثيلِّ التَّ 

 سخَ النَّ  وحيتملُ  ،خصيصِّ التَّ  لبابِّ  سادٌّ  ﴾مظ﴿ :هُ قولَ  ألنَّ ، )14(َّمظ مظمس ُّ :-تعاىل- بقولهِّ  لهُ  لَ ومثَّ 
                                                           

 يف )ب(. ((اجملار))كتبت  ( (1

 يف )ب(. ((خمصص))كتبت  ( (2

 يف )أ(. ((الطاهر))كتبت   ( (3
 كتبت ابأللف املمدودة يف )أ(، و )ب(. ( (4

 يف )ب(. ((االردايد))كتبت  ( (5
 يف )ج(. ((وبيان))كتبت   ( (6
 .73سورة ص: اآلية  ( (7
 )ج(.زايدة يف )ب( و   ( (8
 .74سورة ص: جزء من اآلية  ( (9

 يف )أ(. ((منقع))كتبت   (  (10
.235، ص1، ج1، طالصتلويحِعلىِالصتوضيحالتفتازاين،  ( 11(  
 زايدة يف )ج(. ( (12
 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (13
 .36سورة التوبة: جزء من اآلية  ( (14
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 يف سجودِّ  ظاهرٌ  ﴾مب هب ﴿ :-تعاىل– هُ قولَ  أنَّ  :قيلَ  (1)]لْو[ هُ أنَّ  واعلمْ  ،اا شرعيا حكمً  لكونهِّ 
 ،ارً مفسَّ  فصارَ  ،انقطع االحتمالُ  َّحتُّ :وبقولهِّ  انصا  فصارَ  ،اوضوحً  ازدادَ   ﴾جت﴿ :وبقولهِّ ، (2)املالئكةِّ 

 انصا  فصارَ  همْ سجودِّ  لبيانِّ  الكالمِّ  سوقَ  ألنَّ  نظرٌ  وفيهِّ  ،حمكماً  فيكونُ ، سخَ النَّ  ال يقبلُ  إخبارٌ  وهوَ 
  .اال ظاهرً  يف ذلكَ 

 :أيِخِ سِ النِ ِلِ اِ مِ صتِ ىِاحِ لِ عِ  ،اا ويقينً قطعً  :أيِهِ ب ِِلِ مِ عِ الِ ِبُِوِ جُِوُِ ؛رِّ املفسَّ  حكمُ  :أيِهُِمُِكِ حُِوِ 
 عنِّ  بهِّ  زَ واحرُتِّ  ،-المِّ والسَّ  الةِّ الصَّ  أفضلُ  عليهِّ - رعِّ الشَّ  صاحبِّ  بوفاةِّ  هُ اببُ  تدَّ اس قدِّ  كانَ   وإنْ  ،يف نفسهِّ 

  .احملكمِّ 

ِ[احملكمِوحكمه]

 مأمونُ  :أي حمكمٌ  ءٌ بنا قوهلمْ  منْ ،ِ(3)لِ يِ دِ بِ الصتـِ وِ ِخِ سِ النِ ِلِ اِ مِ صتِ احِ ِنِ عِ ِهِ ب ِِدُِا ِرِ مُِالِ ِمِ كِ حِ اِأُِمِ ِوِ هِ ِمُِكِ حِ مُِالِ وِ 
 ما امتنعَ  :واملعىن ،هُ فالاًن منعتُ  تُ مْ كَ حْ أَ  نْ مِّ  :وقيلَ  ،نْ عَ بِّ  اهُ فعدَّ  معىن امتنعَ  أحكمِّ  منَ وض ،االنتقاضِّ 

 أبنْ  ،هِّ يف زمانِّ  سخَ النَّ  لُ حيتمُ  هُ فإنَّ  هُ ا لفظُ وأمَّ  ،-والسالمُ  الصالةُ  هِّ علي- يعين يف زمانهِّ  ؛سخِّ النَّ  عنِّ  معناهُ 
 منْ  روحِّ الشُّ  يف بعضِّ  وما وقعَ  ،واحلائضِّ  على اجلنبِّ  القراءةِّ  مةَ وال حر  (4)الةِّ الصَّ  جوازُ  بهِّ  قَ ال يتعلَّ 
 ،صحيحٍ  فغريُ  مَ وسلَّ  عليهِّ  ى هللاُ صلَّ  مبوتهِّ  الوحيِّ  ابنقطاعِّ  لغريهِّ  واحملكمُ ، (5)لعينهِّ  للمحكمِّ  احملكمِّ  تقسيمِّ 

 ،-والسالمُ  الةُ الصَّ  عليهِّ - فاتهِّ و  بعدَ  لغريهِّ  ه حمكمٌ كلُّ   القرآنَ  ألنَّ  ،املبحثِّ  عنِّ  خارجُ  لغريهِّ  احملكمَ  ألنَّ 
 عليهِّ - قولهِّ  وِّ حبن التَّمثيلُ واألوىل  :حريرِّ ويف التَّ  ،)6( َّمظ مظ مظ مظ مظُّٱٱ:-تعاىل– كقولهِّ   !لْ فتأمَّ 

                                                           

 زايدة يف )ب(. ( (1

 (.أ)ة من سقطت نقطتا التاء املربوط ( (2
حاشية يف )ج(: فاحملكم ممتنع من احتمال التأويل ومن أن يرد عليه النسخ وهلذا مسى هللا تعاىل احملكمات أم الكتاب أي  ( (3

األصل الذي يكون املرجع إليه مبنزلة األم للولد ومسيت مكة أم القرى ألن الناس يرجعون إليها للحج ويف آخر اآلمر واملرجع ما 
 ال التأويل وال احتمال النسخ والتبديل، كذا ذكره مشس األئمة، كشف البزدوي. اهـ كاتبه عفى هللا عنه.ليس فيه احتم

 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (4
 يف )ب(. ((بعينه))كتبت  ( (5

 .62سورة العنكبوت: جزء من اآلية  ( (6
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ا م شرعياً فقهياً خبالفِّ  اً حكم (2)لنفيدَ  هُ ولعلَّ ، )1(((ةِّ مَ اْ يَ قِّ الْ  مِّ وْ  يَـ ىَل إِّ  ضٍ اْ مَ  دُ اْ هِّ اجلِّ )) :-المُ والسَّ  الةُ الصَّ 
  .ينِّ الدِّ  أصولِّ  منْ  هُ فإنَّ  ،لوا بهِّ مثَّ 

  .)4(]إليهِّ[ املضافَ  )3(منَ  بدلَ  مُ فالاّل  ،بهِّ  العملِّ  وجوبُ  :أيِبُِوِ جُِوُِالِ ِهُِمُِكِ حُِوِ 
 عندَ  األربعةِّ  هذهِّ  بنيَ  فاوتُ التَّ  ويظهرُ  ،بديلِّ وال للتَّ  سخِّ وال للنَّ  أويلِّ للتَّ  لِناِ مِ صتِ احِ ِري ِ غِ ِنِ مِ 

 ،صِّّ النَّ  معارضةِّ  مرتوكًا عندَ  اهرُ الظَّ  فيصريُ  ،اقطعً  احلكمِّ  يف إجيابِّ  (5)بينها ال تفاوتَ  هُ ألنَّ  ،عارضِّ التَّ 
– بقولهِّ  لذلكَ  لَ ثِّّ ومُ  ،احملكمِّ  معارضةِّ  عندَ  رُ واملفسَّ  ،رِّ املفسَّ  معارضةِّ  عندَ  مرتوكنيِّ  صُّ والنَّ  اهرُ والظَّ 
 مظ مظ مظ  مظُّ :-تعاىل– قولهِّ  معَ  ،يف اإلطالقِّ  ظاهرٌ  هُ فإنَّ  ، )6(َّمظ مظ مظمن ىن ُّ :-تعاىل

 نصٌّ  ، )8(﴾جب حب خب مظ مظ﴿ :-تعاىل– هُ وقولُ  ،العددِّ  يف بيانِّ  نصٌّ  هُ فإنَّ ،  )7(َّٱمظ مظ مظ مظ مظ
عليهِّ الصَّالُة -]وبقولِّهِّ  ،مافيهِّ  ظاهرٌ  هُ فإنَّ  ،)10( َّمن ىن مظ مظُّٱ:-تعاىل– قولهِّ  معَ  (9)ةِّ املدَّ  يف بيانِّ 
 -مُ الوالسَّ  الةُ الصَّ  عليهِّ - )12(قولهِّ  )11(صالٍة. فإنَُّه نص مَع[: املستحاضُة تتوضَُّأ لكلِّّ -والسَّالمُ 

                                                           

 برقم ،20ص ،3د.ط، ج َوَجلَّ، َعزَّ  اّللَِّّ  َسبِّيلِّ  يفِّ  َمَكانَهُ  َويـُْقَتلُ  ُيْسلِّمُ  فِّيَمنْ  اَببٌ  اجلهاد، ، كتابسننه يف داود أبو أخرجه ( (1
 إال إله ال قال عمن الكف اإلميان أصل من ثالث"  :-وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول قال: قال مالك بن أنس عن ،(2532)

 جائر جور يبطله ال الدجال أميت آخر يقاتل أن إىل هللا بعثين منذ ماض واجلهاد بعمل اإلسالم من خنرجه وال بذنب نكفره وال هللا
:"له شواهد"، 220صِ،1طالعصتقاد،ِجمهول. وقال البيهقي يف ا نشبة أيب بن يزيد إسناده ، يف"ابألقدار واإلميان عادل عدل وال

 ماض اجلهاد ابب: ) هقول :"فصتحِالباري، وقال ابن حجر يف 83، ص1، ج1ط ختريجِمرشكاةِاملَابيح،وحسنه ابن حجر يف 
 إال ، برواته أبس وال ، هريرة أيب عن وموقوفا مرفوعا يعلى وأبو داود أبو بنحوه أخرجه حديث لفظ الرتمجة هذه(  والفاجر الرب مع
 .ضعف" إسناده ويف أيضا داود وأبو منصور بن سعيد أخرجه أنس عن الباب ويف.  هريرة أيب من يسمع مل مكحوالً  أن

  يف )ج(. ((يفيد))كتبت   يف )ب(، و ((لينفذ))كتبت  ( (2

 سقطت من )ج(. ( (3
 زايدة يف )ج(. ( (4
 يف )ب(. ((بينهما))كتبت  ( (5

 .24سورة النساء: جزء من اآلية  ( (6
 .3سورة النساء: جزء من اآلية  ( (7
 .233سورة البقرة: جزء من اآلية  ( (8
 سقطت نقطتا التاء املربوطة يف )ب(. ( (9

 .15سورة األحقاف: جزء من اآلية  ( (10
 زايدة يف )ج(. ( (11
 .و)ب( (أيف ) ((ولهولق))كتبت هكذا يف )ج(، ( (12
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 )3(، ]فإنَُّه[)2(َّمظ مظُّٱ:-تعاىل– وبقولهِّ ، رٌ فسَّ مُ  هُ فإنَّ  ،)1(((ةٍ اَلْ صَ  لِّّ كِّ   تِّ قْ وَ لِّ  أُ ضَّ وَ تَـ تَـ  ةُ ضَ اْ حَ تَ سْ مُ الْ ))
  .كرارِّ يف التِّّ  حمكمٌ  هُ فإنَّ  ، )4(َّمظ مظ مظمظمظمظُّ :-تعاىل– قولهِّ  معَ  رٌ مفسَّ 

ِ.اهِ لُِب ِاِ قِ تُـِِةِ عِ بـ ِرِ أ ِ األربعةُ  األقسامُ  :أي هِ ذِ هل ِ وِ  :فقالَ  هورِّ الظُّ  ألقسامِّ  املقابلةِّ  اخلفاءِّ  أقسامِّ  يف بيانِّ  شرعَ  مثَّ 

ِ[اخلفي ِوحكمه]
ِيِ فِ خِ  كالمٌ   :أي )5(]املقابلُة جعُل الشَّيءِّ إبزاءِّ الشَّيءِّ. خفيٌّ يقابُل الظَّاهَر وهَو أي: اخلفيُّ ما[ 
 لكنْ  ،غويها اللُّ عِّ ضِّ إىل مو  ظرِّ ابلنَّ  ظاهرةٌ  الكالمِّ  صيغةَ  يعين أنَّ  ،عارضٍ  بسببٍ  :أيِضِنرِ اِ عِ ب ِِهِ ب ِِدُِا ِرِ مُِالِ 

 فإنَّ  ،واملتشابهِّ  واجململِّ  املشكلِّ  عنِّ  بهِّ  زَ واحرُتِّ  ،يف ذلك احمللِّّ  عارضٍ  بسببٍ  ،إىل احمللِّّ  سبةِّ ابلنِّّ  خفيٌّ 
 فإنْ  ؛لنفسهِّ  يَ خفِّ  وإنْ  ،اخفيا  يَ مسُِّّ  لعارضٍ  خفيَ  فإنْ " :)6(نقيحِّ تَّ ال وعبارةُ  ،يغةِّ الصِّّ  ها بنفسِّ ءَ خفا

ِجُِا صِتِ َ ِ  هُ أنَّ  ،اً خفيّ  كونهِّ   وعالمةُ  "،أو ال أصاًل فمتشابهٌ  ،نقاًل فمجملٌ  أو ال بلْ  ،فمشكلٌ  ،عقالً  دركَ أُ 
 اخلفاءُ  بلِّ  ،مراداً  وليسَ  معناهُ  خفيَ ما  )7(اخلفاءَ  أنَّ  مْ عباراهتِّ  وظاهرُ  ،لٍ أتمُّ  إىل قليلِّ  :أيِبِ لِ ِالطِ ىل ِإِ 

  .خفاءً  األقسامِّ  أقلُّ  وهوَ  هِّ و يف إفرادِّ ا هَ إنَّ 

                                                           

(، ومالك 300طهر ) إىل طهر من تغتسل قال من ، كتاب الطهارة، ابب81، ص1، د.ط، جالسننأخرجه أبو داوود يف  ( (1
:  -وسلم عليه هللا صلى- النيب قال (، وقال الزيلعي:"108، رقم )63، كتاب الطهارة، ابب املستحاضة، د.ط، صاملوطأيف 

 جده عن أبيه عن اثبت بن عدي عن اليقظان أيب عن شريك حديث من ماجه ابن رواه: قلت( صالة لكل تتوضأ املستحاضة)
 ،(وتصلي صوموت صالة لكل وتتوضأ تغتسل مث ، أقرائها أايم الصالة تدع املستحاضة: )قال -وسلم عليه هللا صلى- النيب عن

 على الكالم تقدم وقد( صالة كل  عند وتتوضأ: ) ولفظه ، الرتمذي ورواه ،( صالة كل  عند والوضوء: )ولفظه ، داود أبو ورواه
 بن حبيب عن األعمش عن وكيع عن ماجه وابن ، داود أبو أخرجه حديث منها: شواهد له ولكن قبله، الذي يف احلديث هذا
 عليه هللا صلى- النيب إىل حبيش أيب بنت فاطمة جاءت: قالت عائشة، عن الزبري ابن: ماجه ناب زاد ، عروة عن اثبت أيب

 .289، ص1، ج1طنَبِالراية،ِ .انتهى "،(وصلي صالة لكل توضئي مث اغتسلي مث: ) وقال ، خربها تفذكر  -وسلم
 .43سورة البقرة: جزء من اآلية  ( (2
 زايدة يف )ج(. ( (3
 .103من اآلية  سورة النساء: جزء ( (4
 زايدة يف )ج(. ( (5

.235، ص1، ج1، طالصتلويحِعلىِالصتوضيحالتفتازاين،  ( 6  (   
 يف )ج(. ((اخلفي))كتبت   ( (7
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 يعين التفكرُ  هِ ن ِاِ َِ قِ نـُِوِ ِهِ ت ِدِ اي ِ زِ ِءِ اِ فِ خِ ِرِ اِ هِ ظِ إل ِ ِهِ يِ فِ  الفكرُ  :أيِرُِظِ النِ  )1(اخلفاءِّ  حكمُ  :أيِهُِمُِكِ حُِ
 كآيةِّ   ؟املعىن فيهِّ  نقصانِّ  ألجلِّ  أوْ  املعىن فيهِّ  زايدةِّ  جلِّ أل خفاءٌ  هلْ  ،خفائهِّ  سببُ  (2)ليظهرَ  ،يف اخلفاءِّ 

وهو  (4)رِّ ارَّ الطَّ  يف حقِّّ  (3)ةٌ خفيَّ  ،آخرَ  ابسمٍ  يعرفْ  ملْ  سارقٍ  كلِّّ   قطعِّ  يف إجيابِّ  ا ظاهرةٌ فإهنَّ  قةِّ رِّ السَّ 
ذي الَّ  وهوَ  اشِّ بَّ نـَّ ال ويف حقِّّ  ،ما فيها سرقةً  ها وأيخذُ ها ويقطعُ يشقُّ  :أي (6)نيَ يماهلا )5(رُ ظهِّ ذي يُ الَّ 

 يعرفانِّ  آخرَ  ما ابسمٍ وهو اختصاصهُ  اآليةِّ  صيغةِّ  يف غريِّ  بعارضٍ  ،مْ هُ املوتى أكفانَـ  بُ ويسلُ  القبورَ  شُ ينبُ 
 فإذا هوَ  ؛رقةِّ السَّ  أصلِّ  معَ  يف هذا االختصاصِّ  لَ مِّّ ؤُ تُـ فَـ  ،ياتِّ املسمَّ  رِّ على تغايُ  دلُّ ي األمساءِّ  رُ تغايُـ و  ،بهِّ 

 لقصورِّ  اشِّ بَّ ويف النـَّ  ،إليهِّ  احلدُّ  )7(يَ دِّ عُ فَـ  انِّ ظاليق عنيَ  ليسارقُ  هُ أنَّ  وهوَ  ،رقةِّ معىن السَّ  دةِّ لزاي ارِّ رّ يف الطَّ 
 مقفلٍ  يف بيتٍ  القربُ  كانَ   ولوْ  إليهِّ  احلدُّ  دَّ عَ يُـ  فلمْ  ،القربَ  عليهِّ  يهجمُ  عساهُ  منْ  ا يسارقُ إنَّ  هُ املعىن ألنَّ 

 عليهِّ  ى هللاُ صلَّ - لقولهِّ  ،)8(عُ قطَ يُ  افعيُّ والشَّ  أبو يوسفُ  الَ وق ،أو غريهُ  الكفنُ  سرقَ  على األصحِّّ 
ى لَ عَ  عَ طْ قَ  اَلْ )) :قالَ  -مَ وسلَّ  عليهِّ  ى هللاُ صلَّ - هُ أنَّ  يَ وِّ ولنا ما رُ  )9(((هُ اْ نَ عْ طَ قَ  شَ بَ نَـ  نْ مَ )) :-مَ وسلَّ 

توفيقًا بني  ياسةِّ على السِّّ  حممولٌ  )2(وايهوما رَ ، (1)املدينةِّ  أهلِّ  بلغةِّ  اشُ بَّ وهو النـَّ  )10(((يْ فِّ تَ خْ مُ الْ 
 .احلديثنيِّ 

                                                           

 يف )ج(. ((اخلفي))كتبت   ( (1
 يف )أ(. ((ليطهر))كتبت   ( (2
 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (3
 سقط حرف الراء من آخر الكلمة يف )أ(. ( (4
 يف )ج(. ((يطر))كتبت   ( (5
يان:  ( (6 الوسط. ابن  يف ويشد احلاج يفعل كما  الوسط يف النفقة فيه يوضع ما على ويطلق اللباس، تكةاهلمايني: مفردها مهِّ

 .162، ص30، ج6، طاملوسوعةِالفقهية. 213،ص1، ج1، طفصتحِالباريحجر، 

  .و )ب( (أيف ) ((فعد))كتبت هكذا يف )ج(، وقد   ( (7
.39، ص2، ج1، طفواتحِالرمحوتِشرحِمسلمِالثبوتري، األنصا ( 8  (   
ِالسننِيف البيهقي قال ابن حجر: "أخرجه ( (9  حديث النباش، ابب: السرقة كتاب  ،409،ص12، ج1ط اآلاثر،ِمعرفة

ِالرايةِنَب" .وغريه حازم بن كبشر  حاله؛ جيهل من اإلسناد هذا "يف: الصتنقيح ابن عبد اهلادي يف قال الزيلعي: قال (،17184)
 .182ص ،4، ج1ط ،احلبريِتلخيص." 367،ص3جِ،1ط

  :مَنفه  يف شيبة أيب ابن وروى ، غريب:  قلت املختفي(، على قطع )ال:  -والسالم عليه الصالة- قال الزيلعي: "قال ( (10
 حدثنا. انتهى طعق النباش على ليس:  قال ، عباس ابن عن عكرمة عن مطرف عن القاسم بن روح عن مبىن لقيته شيخ حدثنا
 متوافرون". والصحابة ونفاهم، فضرهبم، القبور ينبشون أي خيتفون بقوم مروان أيت: قال الزهري، عن معمر عن يونس بن عيسى
 .367،ص3جِ،1طِالرايةِنَب
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ِ[املرشكلِوحكمه]

 زُ يتميـَّ   بدليلٍ إالَّ  ال يعرفُ  حبيثُ  هُ وأمثالُ  ،شكالهِّ أيف  إذا دخلَ  أشكلَ  نْ مِّ  ،صَّ النَّ  (3)يقابلُ ِلِ كُِرشِ مُِوِ 
  .(4)بهِّ 

ذي  الَّ  فوقَ  هُ ؤُ خفا فكانَ  ،ال بعارضٍ  املعىن يف نفسهِّ  ةِّ لدقَّ  املرادِّ  يف خفاءِّ ِءِ اِ فِ اخل ِ ِقِ وِ فِـ ِوِ هِ وِ 
 .بعارضٍ  كانَ 

  .هاطَ فيضبِّ  فظِّ اللَّ  يف مفهوماتِّ  اًل أوَّ  عُ امِّ السَّ  رَ ينظُ  أنْ  وهوَ  بِ لِ الطِ ِجِ ا ِي صِتِ حِ ال ِوأيضاً 

ِِ.املرادُ  )5(زَ ليتميـَّ  ذلكَ  بعدَ  يف الفكرِّ  واالجتهادُ  فُ التكلُّ  :أيِلِ مِ أِ الصتِ وِ 

ِ بـِ صتـِ يِـ ِنِ ِأِ ىل ِإ ِِدِ ا ِرِ مُِالِ ِةِ قِ يـِ قِ حِ ِدُِاِ قِ صتِ اعِ  لِّ شكِّ مُ الْ  حكمُ  :أي هُِمُِكِ حُِوِ  ِِ.لِ مِ أِ الصتِ وِ ِبِ لِ لطِ ابِ ِني 

 مشسُ  فما قالَ  لُ ا األوَّ أمّ  ،بديعةٍ الستعارة ٍ  وضربٌ  ،يف املعىن لغموضٍ  ضربٌ  ،على ضربنيِّ  شكالُ األ مُثَّ 
 توجدُ  القدرِّ  ليلةَ  ألنَّ  ،)7( َّمظ مظنت ىت يت  مظ مظُّٱ:-تعاىل– قولهِّ  منْ  هِّ يف مثالِّ  (6)الكرديُّ  ةِّ األئمَّ 

 ُعرِّفَ  التَّأمُّلِّ  فَبعدَ  مرًة، ومثاننيَ  بثالثٍ  نفسهِّ  على الشَّيءِّ  تفضيلِّ  إىل فتؤدِّّي شهراً، عشرَ  اثين كلِّّ   يف
 وملْ  ﴾ مظنت ىت يت ﴿ قاَل: وهلذا الوالءِّ، على شهرٍ  ألفَ  ال القدرِّ، ليلةُ  فيها ليسَ  شهرٍ  ألفُ  املرادَ  أنَّ 
 ي إىل تفضيلِّ فيؤدِّّ  ،ال حمالةَ  سنةٍ  يف كلِّّ  ا توجدُ ألهنَّ  ،سنةً  ومثاننيَ  وثالثٍ  أشهرٍ  أربعةِّ  منْ  خريٌ  لْ قُ يَـ 

-مَ وسلَّ  عليهِّ  ى هللاُ صلَّ - هُ قولُ  هُ ومثلُ  ،هرِّ يف الشَّ  موجودةً  تكونَ  أنْ  ال يلزمُ  (8)ا ماأمَّ  ،على نفسهِّ  يءِّ الشَّ 
 . )9(((مراتٍ  عشرَ  القرآنَ  قرأَ  كمنْ   يس كانَ  قرأَ  منْ )) :

                                                                                                                                                                                     

 .360ص ،3، ج1ط ُع،يـُْقطَ  اَل  َوَما فِّيهِّ  يـُْقَطعُ  َما اَببُ  السرقة، ، كتابالرايةِنَب(. أ) يفسقطت نقطتا التاء املربوطة  ( (1
 يف )ج(. ((رويناه))كتبت   ( (2
 يف )ب(. ((بقابل))كتبت  ( (3

 يف )ب(. ((بتميز يه))كتبت  ( (4

 يف )ج(. ((التمييز))كتبت   ( (5
 .15سبقت ترمجته يف صالكردري(( يف )ب(. ))( كتبت  (6
 .3سورة القدر: اآلية  ( (7
 يف )ب( و)ج(. ((ما))سقطت  ( (8
لَبْصَرةِّ  الرَّمْحَنِّ، َعْبدِّ  ْبنِّ  مُحَْيدِّ  َحدِّيثِّ  مِّنْ  إِّالَّ  نـَْعرِّفُهُ  اَل  َغرِّيبٌ  َحدِّيثٌ  َهَذا: " عقبه وقال رتمذي ،ال رواه  ( (9  مِّنْ  يـَْعرُِّفونَ  اَل  َوابِّ

واب فضائل السور، ابب ما جاء يف فضل أبالسنن،ِ .انتهى. جَمُْهوٌل" َشْيخٌ  حُمَمَّدٍ  أَبُو َوَهاُرونُ . الَوْجهِّ  َهَذا مِّنْ  إِّالَّ  قـََتاَدةَ  َحدِّيثِّ 
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 أوْ  مبعىن أينَ  هُ أنَّ  امعِّ على السَّ  معناهُ  اشتبهَ   )1(َّمظمس  مظُّٱ :-تعاىل– قولهُ  هذا القسمِّ  ومنْ 
 فبعدَ   )3(َّنب مظ مظرب ُّ:هِّ وقولِّ  ،)2) َّخن منهنُّ :-تعاىل– هِّ ما كما يف قولِّ فيهِّ  هِّ لورودِّ  مبعىن كيفَ 

على  أوْ  ،أو مضطجعةً  ،قاعدةً  كانتْ   سواءً  :أي احلرثِّ  بقرينةِّ  مبعىن كيفَ  هُ أنَّ  ظهرَ  ،بِّ لَ والطَّ  لِّ أمُّ التَّ 
 ال يكونُ  ةِّ الفضَّ  نَ مِّ  وما كانَ  ،)4( َّمظ مظ مظٱُّٱٱ:-تعاىل– هِّ اين فكقولِّ ا الثَّ وأمَّ  .رةً دبِّ أو مُ  لةً قبِّ مُ  ،جنبٍ 
يف  ين تكونُ األوا تلكَ  بلْ  ةِّ الفضَّ  نَ وال مِّ  جاجِّ الزُّ  منَ  األواين ال تكونُ  تلكَ  أنَّ  فَ رِّ عُ  لِّ أمُّ التَّ  فبعدَ  قارورةً 
 استعمالَ  فإنَّ  ،)5( َّري مظىن ين  مظ  مظٱُّٱٱ:-تعاىل– هُ قولُ  ومنهُ  ةِّ الفضَّ  وبياضِّ  جاجِّ الزُّ  صفاءِّ 
 منَ  واإليالمُ  ،منهُ  (6)وامُ الدَّ  عريَ فاستُ ، وامَ الدَّ  يفيدُ  ولكنْ  ،ياطِّ ال يف السِّّ  يف املائعاتِّ  ا يكونُ نَّ إ بِّّ الصَّ 
 .مؤملٌ  دائمٌ  هللاِّ  ذابَ ع أنَّ  (8)مامنهُ  فحصلَ ، (7)وطِّ الصَّ 

ِ[اجململِوحكمه]

 كالمٌ   :أيِاِ مِ ِوِ هُِوِ  ،هُ أهبمَ  األمرَ  وأمجلَ ، (9)إىل اجلملةِّ  هُ ردَّ  احلسابَ  لَ أمج منْ  ،رَ املفسَّ  يقابلُ ِلِ مِ ُمِ وِ 
 .لواحدٍ  رجحانٍ  غريِّ  منْ  ،املعاين فيهِّ  أوِّ  ،املعنينيِّ  لتزاحمِّ  منهُ  املرادُ  :أيِهُِادُِرِ مُِِهِ بِ صتـِ اشِ 

 بعدَ  تاجُ حيُ  قدْ  مثَّ  ،العبارةِّ  من نفسِّ  كُ درَ ال يُ  هُ ألنَّ  ،لِّ مِّ جْ مُ من الْ  رِ اِ سِ فِ صتِ االسِ وِ ِبِ لِ طِ لِ ل ِِجِ ا صِتِ احِ فِ 
 عليهِّ  ى هللاُ صلَّ - (1)هانَ فبيـَّ  ،مرادٍ  غريُ  وذلكَ  ،الدعاءُ  :ا لغةً فإهنَّ  الةِّ كالصَّ   ،لِّ أمُّ والتَّ  ظرِّ إىل النَّ  ذلكَ 

                                                                                                                                                                                     

 َعنْ  قـََتاَدَة، َعنْ  َحيَّاَن، ْبنِّ  ُمَقاتِّلِّ  َعنْ  حُمَمٍَّد، َأيبِّ  َهاُرونَ  طريق من القضاعي . ورواه(2887) ، رقم162، ص5، ج2يس، ط
ُّ  قَالَ : قَالَ  أََنٍس، َا َلهُ  اّللَُّ  َكَتبَ   يس قـَرَأَ  َوَمنْ  يس، الُقْرآنِّ  َوقـَْلبُ  ْلًبا،قَـ  َشْيءٍ  لُِّكلِّّ  إِّنَّ : )-َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ  اّللَُّ  َصلَّى- النَّيبِّ  قِّرَاَءةَ  بِّقِّرَاَءهتِّ
 رواه مبا أهتمه أان: "هذا هارون ترمجة يف الذهيب وقال. (1035) ، رقم130، ص2، ج2طالرشهاب،ِِمسندِ،(َمرَّاتٍ  َعْشرَ  الُقْرآنِّ 

، 1ط ،العلل يف حامت أبو وقال. 288ص ،4، ج1ط االعصتدال،ِميزان ،احلديث هذا له ساق مث ،... " شهابه يف القضاعي
 ."ُمنَكرٌ  حديثٌ  َهَذا: "(1652، رقم )578، ص4ج

.223سورة البقرة: جزء من اآلية  ( 1(   
 .37سورة آل عمران: جزء من اآلية  ( (2
 .40سورة آل عمران: جزء من اآلية  ( (3
 .16سورة اإلنسان: جزء من اآلية  ( (4
 .13سورة الفجر: اآلية  ( (5
 يف )ب(. ((فاستعري الدوام))سقطت عبارة  ( (6
 يف )ب(. ((السوط))كتبت  ( (7

 يف )ب(. ((منها))كتبت  ( (8

 ( و )ب(.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (9
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يف  نهُ بيَّ  -موسلَّ  عليهِّ  ى هللاُ صلَّ -ه فإنَّ  ،ابكالرِّ   ،لِّ أمُّ إىل التَّ  بعدهُ  تاجُ ال حيُ  ا شافيً انً بيا وفعلهِّ  هِّ بقولِّ  -مَ وسلَّ 
 هُ  أنَّ إالَّ  ،البيانِّ  قبلَ  كما كانَ   ،معلومٍ  اًل غريَ مَ ها جمُ فيما وراءَ  يَ فبقِّ  ،يهالَ عَ  قصرٍ  غريِّ  منْ  ةِّ تَّ السِّّ  األشياءِّ 

 لِّ أمُّ وبعد اإلدراك والتَّ  ،فيهِّ  اًل شكِّ مُ  صارَ  ،يف هذا البيانِّ  لِّ أمُّ والتَّ  لبِّ ابلطَّ  عليهِّ  فُ ه يوقَ أنَّ  ا احتملَ َـّ مـلَ 
 لُ أمُّ والتَّ  لبُ والطَّ  ،جمملٍ  يف كلِّّ  إىل االستفسارِّ  جوعُ فالرُّ  ،يف الكلِّّ  اًل َؤوّ مُ  صارَ  ،على املعىن والوقفِّ  ،فيهِّ 
  .يف البعضِّ  ا هوَ إنَّ 

ِ بـِ صتـِ يِـ ِنِ ِأِ ىل ِإ ِِهِ يِ فِ ِفُِقِ وِ الصتـِ  ؛اجململِّ  حكمُ  :أيِهُِمُِكِ حُِوِ  ِلِ مِ جِ مُِالِ ِنِ مِ  ،منهُ  املرادُ  :أيِهُِدُِا ِرِ مُِِني 
  .لناكما مثَّ   انيةِّ الثَّ  امليمِّ  بكسرِّ 

ِ[املصترشابهِوحكمه]

يف  منهُ  املرادِّ  معرفةِّ  رجاءُ  انقطعَ  :أيِ)2(هُِدُِا ِرِ مُِِبيانُِِجِ رِ يُـِِمل ِ  كالمٌ   :أيِاِ مِ ِوِ هُِوِ  ،احملكمَ  يقابلُ ِهِ ب ِاِ رشِ صتِ مُِوِ 
 قالَ  ،يف اآلخرةِّ  (3)وال ابتالءَ  ،لالبتالءِّ  املتشابهِّ  إنزالَ  ألنَّ  ،اا منكشفً معلومً  فيصريُ  ا يف اآلخرةِّ أمَّ  ،نياالدُّ 

 :لتَ قُ  فإنْ  "،مَ وسلَّ  عليهِّ  ى هللاُ صلَّ  لهُ  معلومةً  كانتْ   املتشاهباتِّ  ألنَّ  ،ناوهذا يف حقِّّ " :اإلسالمِّ  فخرُ 
 معرفةِّ  رجاءَ  النقطاعِّ  حكمٌ  ابملتشابهِّ  وال يعرفُ  ،رعِّ الشَّ  هبا أحكامُ  عرفُ يت تُ الَّ  األقسامِّ  يف بيانِّ حنُن 
 ها ابليدِّ عنْ  يعربُِّّ  تعاىل صفاتٍ  (5)هللِّ  أنَّ  معرفةُ  بهِّ  (4)يثبتُ  :قلتُ  ؟هنا إيرادهُ  يستقيمُ  فكيفَ  ،معناهُ 

  .رعِّ الشَّ  أحكامِّ  منْ  هِّ إعتقادِّ  ووجوبُ  دارِّ هذا املق ومعرفةُ  ،منها ما أريدَ  يعرفْ  ملْ  وإنْ  ،اوغريمهِّ  والوجهِّ 

[ِ ُمُه ِ:ِ مِ  ،القيامةِّ  إىل يومِّ  :أي ؛أبداً  هُ وجوبُ  :أيِهِ يِ فِ ِفُِقِ وِ الصتـِ ِ)6(أي: حكُم املتشابِّهِّ[وُحك 
 ملعناهُ  لِّ أمُّ والتَّ  لبِّ الطَّ  تركُ  بُ وجي ، هللاَ إالَّ  :على قولهِّ  الوقفُ  بُ  جيحىتَّ ِ،)7(هِ ب ِِدِ ا ِرِ مُِالِ ِةِ قِ يـِ قِ حِ ِدِ اِ قِ صتِ اعِ 

                                                                                                                                                                                     

 يف )ب(. ((فيبهنما))كتبت  ( (1

و )ب(.يف )أ(  ((مل يرجع مراده))هكذا يف )ج( وهو الصواب، وقد كتبت  ( 2(   
 يف )أ(. ((البتالء))كتبت   ( (3
 يف )ب(. ((تثبت))كتبت  ( (4

 يف )أ(. ((هللا))كتبت   ( (5
 زايدة يف )ج(. ( (6
 سقطت من )ج(. ( (7
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 أكثرُ  نا يف ذلكَ وخالفَ  ،ةِّ نَّ السُّ  وأهلُ  ،حابةِّ الصَّ  ةِّ عامَّ  ومذهبُ  ،ناوهذا مذهبُ  ،اا وعجزً تسليمً 
  .التِّ يف املطوَّ  اجلانبنيِّ  منَ  والربهانُ  ،املعتزلةِّ  ةُ وعامَّ ، (1)نَ ياملتأخر 

ِ  األقسامِّ  أصلِّ  منْ ِثُِل ِاِ الثِ  سمُ والقِّ   .يف معناهُ ِمِ ظِ النِ ِكِ ل ِذِ ِلِ اِ مِ عِ صتِ اسِ  طرقِّ  )2(: ]يف[أيِهِ وِ جُِوُِِيف 

  :أقسامٍ  أربعةُ  :أيِةِ عِ بـ ِرِ أ ِ ؛الثُ الثَّ  القسمُ  :أي وِ هُِوِ 

ِ[احلقيقةِوحكمها]
 ولفظُ  ،هُ تُّ بَـ ثْـ إذا أَ  يءَ الشَّ  تُ قْ حقَ  منْ  ةُ تَ بَـ ثْـ مُ أو الْ  ،تَ بَ إذا ثَـ  يءِّ الشَّ  قَّ حَ  منْ  ،ابتةُ ومعناها الثَّ :ِ(3)احلقيقةُِ
على  احلقيقةِّ  كإطالقِّ   ،لهُ  عَ ضِّ يف ما وُ  املستعملِّ  فظِّ ى اللَّ وعلَّ  ،يءِّ الشَّ  على ذاتِّ  يطلقُ  مشرتكٌ  احلقيقةِّ 

.  لغةً  تِّ ابِّ للثَّ  اسمٌ  احلقيقةَ  ألنَّ  األصحُّ  وهوَ  ،أيضاً  ةٌ غويَّ لُ  حقيقةٌ  ؛املذكورِّ  فظِّ اللَّ    كذا يف الكشفِّ

  .اخلربِّ  ابعتبارِّ  مريِّ الضَّ  وتذكريُ  ،يف االصطالحِّ  )4(احلقيقةُ  :أي وِ هُِوِ 

على املعىن  ها واجملازُ فإطالقُ  ،املعاين دونَ  ،األلفاظِّ  عوارضِّ  منْ  ،احلقيقةِّ  للفظِّ  :أي )5(اِ ملِمُِاسِ 
  .جمازٌ 

 إىل أنَّ  شارةٌ إ وفيهِّ  ،والغلطُ  ،واجملازُ  ،املهملُ  فخرجَ  ،فظُ اللَّ  ذلكَ ِهُِل ِِ:ِ ضِ وُِمعىن  :أيِاِ مِ ِهِ ب ِِدِ ي ِرِ أُِ
،املتك إبرادةِّ  قانِّ متعلِّّ  ازَ واجمل احلقيقةَ   ،وال جمازاً  حقيقةً  فظُ ى اللَّ سمَّ ال يُ  الوضعِّ  )6(بعدَ  اإلرادةُ  :فقيلَ  لِّّمِّ
 جهةِّ  منْ  عينيُ التَّ  ذلكَ  فإذا كانَ  ،قرينةٍ  غريِّ  منْ  عليهِّ  يدلُّ  حبيثُ  ،للمعىن هُ تعيينُ  فظِّ اللَّ  لوضعِّ  واملرادُ 
 ،خمصوصنيَ  قومٍ  منْ  كانَ   وإنْ  ،يٌّ شرعِّ  فوضعٌ  ،ارعِّ الشَّ  (7)منَ  كانَ   وإنْ  ،يٌّ غوِّ لُ  فوضعٌ  ،غةِّ اللُّ  واضعِّ 
ٌّ عُ  فوضعٌ   األوضاعِّ  منَ  لشيءٍ  الوضعُ  هوَ  (8)يف احلقيقةِّ  واملعتربُ  ،عامٌّ  عريفٌّ   فوضعٌ وإالَّ  ،خاصٌّ  ريفِّ

                                                           

 يف )أ( و )ب(. ((املتأخرون))كتبت   ( (1
 زايدة يف )ج(. ( (2
 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (3
 يف )ج(. ((حقيقة))كتبت   ( (4
 (.أ( و )بيف ) ((هاامس))كتبت هكذا يف )ج( وهو الصواب، وقد   ( (5
 يف )ج(. ((قبل))كتبت   ( (6
 سقطت من )ب(. ( (7
 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (8
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 أنْ  يف اجملازِّ وال  ،األوضاعِّ  املعىن يف مجيعِّ  لذلكَ  موضوعةً  تكونَ  أنْ  يف احلقيقةِّ  وال يشرتطُ  ،املذكورةِّ 
وجمازاً  ،ابعتبارٍ  حقيقةً  فظِّ اللَّ  كونِّ   بنيَ  (1)نايفوال تَ  ،األوضاعِّ  منَ  يف شيءٍ  موضوعًا ملعناهُ  يكونَ 

  ".واملرجتلُ  املنقولُ  يف احلقيقةِّ  ويدخلُ " :)2(حريرِّ ويف التَّ  .آخرَ  ابعتبارٍ 

 هِّ كقولِّ   :أو هنياً  أمراً كانَ  ،اً عامّ  أوْ  انَ خاصاً ك فظُ اللَّ  لهُ  عَ ضِّ ما وُ  دُ وجو  :احلقيقةِّ  حكمَ  أنَّ  واعلمْ 
 واحدٍ  كلَّ   فإنَّ  ،)4 (َّمظ مظ مظ مظ مظ مظُّٱ :-تعاىل– وقولهِّ ،  )3(َّمظ مظ مظمظ مظُّ :-تعاىل–
 .واملنهي بال خالفٍ  يف املأمورِّ  عامٌّ  ،واملنهي عنهُ  بهِّ  يف املأمورِّ  خاصٌ  (5)نيِّ صَّ النَّ  منَ 

ِِ[اجملازِوحكمه]

ِ:ِ ضِ وُِِاِ مِ ِري ِ غِ ِنِ مِ ِهِ ب ِِدِ ي ِرِ ُأِ فظٍ لَ لِّ  :أياِمِ ل ِِمِ سِ ا الةِّ يف الصَّ  اجملازُ  :أي وِ هُِوِ  ،جلوازِّ ا منَ  فعلٌ مَ ِزُِاِ جِ مِ الِ وِ 
 غلطٌ  ماءِّ يف السَّ  األرضِّ  لفظِّ  ءُ مساأو  كفضلٍ   املنقولُ  والعلمُ ، (7)احلقيقةُ  فخرجتِّ  ،مابينهُ  (6)ملناسبةٍ ِهُِلِ 

 بهِّ  دْ ه مل يرِّ ألنَّ  يدخلْ  ملْ  :فقيلَ  ،املناسبةِّ  بقيدِّ  لِّ اهلزْ  خراجِّ إ يف فَ لِّ واختُ  ،مابينهُ املشهورة ِّ  املناسبةِّ  لعدمِّ 
 ،لِّ اهلزْ  تعريفِّ  منْ  رُ اهِّ الظَّ  وهوَ  ،لهُ  عَ ضِّ ما وُ  غريَ  بهِّ  ريدَ أُ  هُ ألنَّ  ،اهبِّ  خرجَ  :وقيلَ  ،اهلنديُّ  وعليهِّ  ،شيءٌ 
 الكافَ  فإنَّ  ، )8(َّمظ مظ مظُّٱ :-تعاىل– كقولهِّ   ،ايدةِّ ابلزِّ  اجملازِّ  خلروجِّ  ،جامعٍ  غريُ  عريفُ التَّ  :قيلَ  فإنْ 

ه ألنَّ  ،لهُ  موضوعٍ  معىن غريُ  وهوَ  ،شبيهِّ التَّ  أتكيدُ  وهوَ  ؛له معىن :قلتُ  ،ال معىن لهُ  ائدُ والزَّ  ،زائدةٌ 
 مظ مظُّ :-تعاىل– كقولهِّ   ا كانَ خاصا  لهُ  عريَ ما استُ  جودُ وُ  :اجملازِّ  مَ كْ حُ  أنَّ  واعلمْ  .أسيسِّ للتَّ  موضوعٌ 

 (1)عامٌّ  كانَ   حيثُ  عمرَ  ابنِّ  يف حديثِّ  اعِّ كالصَّ   اعاما  أوْ  ،خاصٌّ  وهوَ  اجلماعَ  منهُ  املرادَ  فإنَّ   )9( َّمظ
  .للمجازِّ  مومَ ال عُ  ةِّ عيَّ افِّ الشَّ  وعندَ  ،اًل تفاضِّ مُ  مبثلهِّ  صِّّ اجلِّ  بيعَ  مَ  حرَّ حىتَّ  هُ لُّ فيما حيِّ 

                                                           

 يف )ب(. ((ينايف))كتبت  ( (1

.3، ص2، ج1، طتيسريِالصتحريرأمري ابدرشاه،  ( 2(  
 .77سورة احلج: جزء من اآلية  ( (3
 .33سورة اإلسراء: جزء من اآلية  ( (4
 يف )ج( و أورد الشيخ عبد احلفيظ يف احلاشية: الظاهر اآليتني بدل النفسني. ((النفسني))كتبت   ( (5
 حاشية يف )ج(: بني املوضوع له وغري املوضوع له. نور األنوار. ( (6
 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (7
 .11ية سورة الشورى: جزء من اآل ( (8
 .43سورة النساء: جزء من اآلية  ( (9
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 ،مِّ كْ ابحلُ  ينِّ مقصودَ  :أيِنِ ي ِدِ ا ِرِ مُِِ(2)اِ مِ هِ عِ اِ مِ صتِ اجِ ِةُِل ِاِ حِ صتِ اسِ  ،واجملازُ  احلقيقةُ  :أيِاِ هِ مِ كِ حُِِنِ مِ وِ 
 وعنِّ  ،مامنهُ  يف كلٍّ  لَ ستعمَ يُ  ألنْ  هُ تُ يـَّ ا مبعىن صالحِّ مهُ إايَّ  فظِّ اللَّ  ما يف احتمالِّ هِّ عن اجتماعِّ  بهِّ  زَ واحرُتِّ 

ِِ .لْ فتأمَّ  ،رادَ يُ  أنْ  غريِّ  تبعاً منْ  ريِّّ اهِّ الظَّ  )3(لِّ أوَّ التَّ  حيثُ  ما منْ هِّ اجتماعِّ 
 وتريدُ  ،األسدَ  لِّ ال تقتُ  حنوَ  ،احلكمِّ  قُ تعلَّ ما مُ منهُ  كلٌّ   يكونَ  أبنْ  ،واحدٍ  يف وقتٍ  ِدِنحِ ا ِوِ ِظِنفِ لِ بِ 

 قِّ تتحقَّ  اجملازي ملْ  نافيها إرادةُ تُ  ملْ  احلقيقي إنْ  إرادةَ  ألنَّ  ،جاعَ الشُّ  جلَ والرَّ  ،املفرتسَ  احليوانَ  (4)]بِّهِّ[
 مالهِّ  بثلثِّ  ءٌ وال عليهِّ  ال يكونُ  فإذا أوصى منْ  ،ماهُ اجتماعُ  عَ نَ تَـ ها امتْ انفَـ  وإنْ  ،شرطٌ  وهوَ  ،رفَ الصَّ 

 ،مموايل مواليهِّ  لُ وال يتناوَ  ،مْ أعتقهُ  نَ ذيللَّ  ثُ لُ الثُـّ  كانَ   ،أعتقوهمْ  موالٍ  وملواليهِّ  ،أعتقهمْ  موالٍ  ولهُ  ،ملواليهِّ 
 بهِّ  فاختصَّ  ،عٌ ما ممتنِّ بينهُ  واجلمعُ  ،ازٌ جم قِّ املعتَ  قِّ عتَ وعلى مُ  ،حقيقةٌ  قِّ عتَ ُـ على امل )5(املوىل إطالقَ  ألنَّ 

أيب  ال ملوايل املوايل عندَ  ،اين للورثةِّ الثَّ  صفُ النِّّ  ويكونُ  ،فَ صْ النِّّ  قُّ يستحِّ  واحدٌ  قٌ معتَ  لهُ  كانَ   ولوْ  ،مواليه
 هُ ألنَّ  ٌء،وال يهِّ عل ال يكونُ  (8)مبنْ  )7((يدان املوصِّ قيَّ ) ،اجملازِّ  بعمومِّ  َماًل ا ملوايل املوايل عوعندمهُ ، (6)حنيفةَ 

َ بِّ يُ   أنْ إالَّ  ،ةُ الوصيَّ  لُ تبطُ  ،احباهلِّ  ها واملسألةُ وفتحِّ  اءِّ التَّ  بكسرِّ  قٌ ومعتَ  قٌ معتِّ  لهُ  كانَ   لوْ   ي ذلكَ املوصِّ  نيِّّ
ولو  ،نْيِّ يف املسألتَـ  ةِّ يَّ كالوصِّ   والوقفُ  ،وال عمومَ  األعلى واألسفلِّ  بنيَ  كٌ شرتَ اسم املوىل مُ  ألنَّ  ،هِّ يف حياتِّ 

ِّ  افاقً تِّ ا ةَ وا الوصيَّ  موايل املوايل استحقُّ إالَّ  لهُ  كنْ ي ملْ    .اجملازِّ  لتعنيُّ

كما   ،األصلَ  مُ زاحِّ فال يُ  ،فٌ لَ خَ  املستعارَ  ألنَّ ِ،زُِاِ جِ مِ الِ ِطِ قِ سِ ِ(9)ةِ قِ يـِ قِ حل ِ ابِ ِلُِمِ العِ ِنِ كِ مِ ِأِ ّت ِمِ وِ 
كما إذا   ،إىل اجملازِّ  القولِّ  لِّ حتوُّ  ةِّ  مبشقَّ إالَّ  ما ال يصابُ  وهيَ  ،ةٌ رَ متعذِّ  احلقيقةُ  كانتِّ   فإنْ  ،لنا يف املوايلقُ 

 مارِّ كاجلِّ   ٍة،نعمنها بال صَ  إىل ما خيرجُ  اليمنيُ  لتِّ حتوَّ  ،لهُ  ةَ وال نيَّ  ،خلةِّ النَّ  هذهِّ  منْ  ال أيكلُ  حلفَ 

                                                                                                                                                                                     

 يف )ب(. ((عاماً ))كتبت  ( (1

 سقطت نقطة حرف اجليم يف )أ(. ( (2
 يف )ج(. ((التناول))كتبت   ( (3
 زايدة يف )ب(. ( (4
 يف )ج(. ((املوايل))كتبت   ( (5
 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (6
 يف )ج(. ((قيد ابملوصي))كتبت   ( (7
 يف )ب(. ((أبن))كتبت  ( (8

 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (9



 

108 
 

 وكذا إذا كانتْ  ،نهُ م خذُ املتَّ  واخللُّ  بيذُ ال النَّ  ،مرِّ والتَّ  (2)وصفرهِّ  طبِّ والرُّ  سرِّ والبُ  (1)امخِّ والرَّ  لعِّ والطَّ 
 ال يضعُ  كما إذا حلفَ   ،هجروها أي تركوها اسَ النَّ   أنَّ إالَّ  ،إليها الوصولُ  كنُ ميُ  )3(ما ال وهيَ  ،مهجورةً 

 واملهجورٌ  ،اعرفً  وهذا مهجورٌ  ،يدخلْ  ملْ  وإنْ  ،احافيً  قدميهِّ  وضعُ  هُ حقيقتَ  ألنَّ  ،فالنٍ  يف دارِّ  قدميهِّ 
 أوْ  اها حافيً دخلَ  إنْ  فيحنثُ  ،)5(]املتعارُف[ اجملازُ  وهوَ  ،خولِّ إىل الدُّ  اليمنيُ  فانصرفَ ، (4)رِّ كاملتعذِّ   اعرفً 
 :-تعاىل– لقولهِّ  ،اشرعً  مهجورةٌ  كاخلصومةِّ   ،عادةً  كاملهجورِّ   اشرعً  واملهجورُ  ،اا وماشيً راكبً  ،اًل متنعِّ 

 حقيقةٌ  ظٍ فْ لَ لِّ  ولو كانَ  ،اَل أو بِّ  بنعمْ  هبا إىل اجلوابِّ  التوكيلُ  هبا انصرفَ  لهُ فإذا وكَّ ،  )6(َّمظيل ُّٱ
 ال أيكلُ  كما إذا حلفَ   ،اعندمهُ  وابجملازِّ  ،عندهُ  (9)ابحلقيقةِّ  فالعملُ  ،متعارفٌ  (8)وجمازٌ ، (7)مستعملةٌ 

 .نهامِّ  خذُ تَّ ا على ما يُـ وعندمهُ  ،هاعلى عينِّ  عندهُ  فاليمنيُ  ،حنطةً 

ِِمّتِترتكِاحلقيقة؟[]

ِ دِ ب ِِةُِقِ يـِ قِ احل ِ ِكُِرِ صتـِ تـُِوِ   مرتوكٌ  وهوَ  ،ارأسً  يَ على ما مسُِّّ  احلقيقةُ  ،ارأسً  ال أيكلُ  كما إذا حلفَ ِ،ةِ دِ اِ عِ الِ ِةِ لِ ال 
  .العادةِّ  بداللةِّ  سلقُ ويُ  (10)رينانيف التَّ  نُ سَ كبْ على ما يُ  هُ ميينُ  فيقعُ  ،عادةً 

ِ كِ الِ ِل ِ حم ِ يف  بداللةٍ  اأيضً  رتكُ يُ  وِ   تكنْ  فلمْ  ،تْ كَ رِّ تُ  احلقيقةَ  على أنَّ  الكالمِّ  حملِّّ  )11((بدلَ  :أي) ،مِ ال 
ها إىل عن وجودِّ  فٌ رْ ه صَ على أنَّ  ةٍ نيَّ  بغريِّ  األعمالِّ  وجودُ  دلَّ  ،)1(((تِّ اْ يَّ لنِّّ ابِّ  لُ اْ مَ عْ اأْلَ  اْ نََّ كإِّ )) ًة،رادمُ 
  .هاكمِّ حُ 

                                                           

 حاشية يف )ج(: هو البلح. ( (1
 يف )ج(. ((صقره))حاشية يف )ج(: هو الدبس وعسل الرطب، وقد كتبت  ( (2
 سقطت من )ج(. ( (3
 يف )ب(. ((كاملتعدر))كتبت  ( (4

 زايدة يف )ج(. ( (5
 .46ية سورة األنفال: جزء من اآل ( (6
 ( و )ب(.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (7
 يف )ب(. ((جمازاً ))كتبت  ( (8

 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (9
 يف )أ(. ((التأثري))هكذا يف )ب( و )ج(، وقد كتبت  ( (10

 يف )ج(. ((يدل))كتبت   ( (11
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ِ(2)معىن بداللةِّ  احلقيقةُ  رتكُ وتُ  :أيِىن ِعِ مِ وِ   عنيِّ )كما يف ِ،مِ ل ِ كِ صتِ مُِِالِ ىل ِإ ِِ:ُِجِ رِ يِـ  حالٌ  :أي،
 رجتِّ خَ  إنْ  ي أوْ ما خترجِّ  وهللاِّ  :فقالَ  ،وحنوهِّ  (4)يف الغصبِّ  خترجَ  أنْ  هُ إمرأتُ  أرادتِّ  كمنْ   وهيَ ، (3)(فورِّ ال

على  لَ هذا ومحِّ  كَ رِّ تُ  ،أبداً  اخلروجِّ  عدمُ  (5)فاحلقيقةُ  ،مل حينثْ  مث خرجتْ  ساعةً  فمكثتْ  ،طالقٌ  فأنتِّ 
ِّ  اخلروجِّ    .ال أبداً  اخلاصِّّ  املنعِّ  وهو إرادةُ  ،مِّ كلِّّ املت حالِّ  ما معها بداللةِّ  وهوَ  ،املعنيَّ

  مرأيت إنْ اق طلِّّ  :قولهَ  مثلَ  ،ابلكالمِّ  التحقتْ  ةٌ لفظيَّ  وهو قرينةٌ ِ:مِ ظِ ن ِِاقِ يِ سِ  بداللةِّ  كُ رتَ يُِ وِ 
  .وبيخِّ إىل التَّ  )7(يدِّ كو التَّ  عنِّ  هذا الكالمَ  أخرجَ  )6((رجاًل  كنتَ   إنْ  فقولهُ ) ،رجاًل  كنتَ 

ِ ِظِ فِ اللِ  بداللةِّ  رتكُ تُِ وِ   قطعُ ال يُ  ؛احلمً  ال أيكلُ  حلفَ  كمنْ   ،طالقٍ إأو  من اشتقاقٍ ِهِ سِ فِ نِـ ِيف 
 ،مِّ وهي ابلدَّ  (8)وامللحمةُ  ،واجلرحِّ  احلربِّ  التحامِّ  بداللةِّ  ،ةِّ دَّ بىن على الشِّّ يُ  حمَ اللَّ  ألنَّ  ،مكِّ السَّ  على حلمِّ 

، (10)يف احلقيقةِّ  ينصرف إىل الكاملِّ  واملطلقُ  ،بال ذكاةٍ  وحيلُّ  ،يف املاءِّ  (9)ولذا يعيش ،للسمكِّ  وال دمَ 
  .مكِّ السَّ  نِّ ع اليمنيُ  فَ رِّ صُ  (11)طالقِّ اإلو  االشتقاقِّ  فلداللةِّ 

                                                                                                                                                                                     

 هللا رسول إىل الوحي بدء كان  ب بدء الوحي، كيف، كتا6، ص1، ج1، طالَحيحالبخاري يف  جزء من حديث أخرجه ( (1
: وسلم عليه هللا صلى قوله ابب اإلمارة، كتاب  يف ،1515، ص3، د.ط، جصحيحهومسلم يف  (.1: )رقم وسلم؟ عليه هللا صلى

 .(1907) األعمال، رقم من وغريه الغزو فيه يدخل وأنه ،((ابلنية األعمال إنا))
 يف )أ(. ((معنا))كتبت   ( (2
 يف )ج(. ((ميني الفور))كتبت   يف )ب(، و ((ميني القول))كتبت  ( (3

 يف )ب( و )ج(. ((الغضب))كتبت  ( (4

 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (5
 .ال ضرورة هلا لعلها خطأ يف النسخ و )ب( (أ)هذه عبارة زائدة يف  (رجاًل  كنتَ   إنْ  بقولهِّ ) سقطت من )ج(. ( (6

 .و )ب( (أيف ) ((التوليد))كتبت وقد   هكذا يف )ج(، ( (7
 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (8
 يف )أ(. ((يعيس))كتبت   ( (9

 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (10
 يف )أ(. ((إطالق))هكذا يف )ب( و )ج(، وقد كتبت  ( (11
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َ ريحِوحكمه] ِ[ال

َِ وِ  على  وارتفاعهِّ  لظهورهِّ  اصرحً  القصرُ  يَ ومسُِّّ  ،مبعىن فاعلٌ  )1(لٌ يفع ،واخلالصُ  اهرُ الظَّ  :وهو لغةً ِحُِي ِرِ ال
  .األبنيةِّ  سائرِّ 

 فخرجَ  ،طالقٌ  وأنتِّ  ،حرٌّ  أنتَ  :كقولهِّ ِ،اناِي ِ بِـ  اظهورً  منهُ  املرادُ  :أيِهُِدُِا ِرِ مُِِرِ هِ ظِ  لفظٌ  :أيِاِ مِ 
ٍ  ه ليسَ ألنَّ  اهرُ الظَّ   بكثرةِّ  ها ليسَ ظهورَ  فإنَّ  ،القسمةِّ  مبوردِّ  فخارجةٌ  واحملكمُ  رُ واملفسَّ  صُّ ا النَّ وأمَّ  ،ببنيِّّ

يف  املشتهرُ  املشرتكُ  ريحُ الصَّ  فيهِّ  ودخلَ  ،)2(قريرِّ يف التَّ  اختارهُ  كما  ،غةِّ اللُّ  حبسبِّ  ا هوَ إنَّ  ،االستعمالِّ 
 اهرُ ا الظَّ وأمَّ  ،اعندمهُ  احلقيقةِّ  استعمالِّ  ومعَ  ،اتفاقاً  جرِّ اهل معَ  كذلكَ   واجملازُ  ،تبادرَ  إحدى املعاين حبيثُ 

 رُ ما ال يشتهِّ  لكنْ  ،)3(ال ينجمهُ  امنها مطلقً  شيءٍ  فإخراجُ  ،ريحِّ يف الصَّ  دخلتْ  اشتهرتْ  فإنِّ  وأخواتهُ 
  .)4(حريرِّ كذا يف التَّ   ،كنايةً   منها ال يكونُ 

 يف املثالِّ  ةِّ يَّ كاحلرِّ   ،ريحُ الصَّ  فظُ اللَّ  هُ بُ ما يوجِّ  :أيِ،هِ بِ جِ وِ مُِِتُِوِ بُـِثُـِ صريحِّ التَّ  حكمُ  :أيِهُِمُِكِ حُِوِ 
  .اينالثَّ  )5((يف املثالِّ  القُ والطَّ  ،لِّ األوَّ )

عِ صتِ عِ صتـِ سِ مُِ   .مل ينوِّ  ونوى أ القُ والطَّ  ،العتقُ  فيقعُ  ،ةِّ يَّ النِّّ  :أيِةِ مي ِ زِ عِ الِ ِنِ باِا

ِ[الكنايةِوحكمها]

  .قياسٍ  على غريِّ  الواوِّ  عنِّ  منقلبةٌ  يَ فه ،تُ وْ كنَـ   منْ  :وقيلَ  ،يف املشهورِّ  تُ يْ كنَـ   (6)منْ ِةُِي ِا ِنِ كِ الِ وِ 

ِ إ ِ اءً ابتدِهِ ب ِِدُِا ِرِ مُِالِ ِرِ هِ ظِ ي ِِمل ِ  لفظٌ  :أيِاِ مِ  :يف االصطالحِّ ِوِ هُِوِ  ا  فإهنَّ  ،وأان وأنتِّ  كهوَ ِ،ةِننِ يـ ِرِ قِ ب ِِال 
ا ال مُتيُِّّز بنَي زيٍد وعمرٍو إالَّ بقرينٍة ينضمُّ إليها كسبقِّ ذكٍر وحنوِّهِّ فإْن قيَل: ألفاُظ  كناايتٌ  ]حقيقًة ألهنَّ

 فتكونُ  ،يف هذا القسمِّ  االستعمالِّ  قيدُ  طَ رِّ وقد شُ  ،ال ابالستعمالِّ  ابلوضعِّ  )7(الضَّمائرِّ كناايٌت[

                                                           

 .و )ب( (أيف ) ((فعل))كتبت هكذا يف )ج(، وقد   ( (1
.49، ص2، ج1، طالصتقريرِوالصتحبريج، ابن أمري احلا  ( 2(  
 يف )ج(. ((يتجه))كتبت   ( (3
املرجع السابق. ( 4(  
 سقطت من )ج(. ( (5
 سقطت نقطة حرف النون يف )أ(. ( (6
 زايدة يف )ج(. ( (7
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 إذا أرادَ  مَ املتكلِّّ  فإنَّ ، (1)الكنايةِّ  بطريقِّ  مُ ها املتكلِّّ ليستعملَ  عتْ ضِّ ا وُ ا إنِّّ إهنَّ  :قلتُ  ،عن املبحثِّ  خارجةً 
 قبلَ  ا كناايتٌ ال أهنَّ  ،أبيب فالنٍ  )2(عنهُ  كيّن كما يُ   ،هبوَ  عنهُ  كينِّّ يُ  ،مثالً  ابسم زيدٍ  حَ ال يصرِّ  أنْ 

 ؟هاأو غريُ ) البيانِّ  علماءِّ  عندَ  الكنايةُ  هيَ  هلْ  ،األصولِّ  علماءِّ  عندَ  ايةُ الكن :قيلَ  فإنْ  ،االستعمالِّ 
 كنايةٌ   (3)،(البيانِّ  علماءِّ  عندَ  ما هو كنايةٌ  فإنَّ  ،اا مطلقً ا وخصوصً ما عمومً بينهُ  أنَّ  رَ اهِّ الظَّ  أبنَّ  أجيبَ 
من  هنُ الذِّ  لَ لينتقِّ  ،هُ ما يلزمُ  رِّ بذك شيءٍ  ذكرَ  ترتكَ  أنْ  الكنايةُ " :قالَ  )4(املفتاحِّ  صاحبَ  فإنَّ  ،عندهمْ 
 عندَ  كنايةٌ األصول ِّ  أهلِّ  عندَ  كنايةٍ   كلُّ   فليسَ  ،لهُ  ال حكمَ  (5)اندرٌ  املرجعِّ  فُ وحذْ  ،إىل املرتوكِّ  املذكورِّ 

  .)6(قريرِّ من التَّ  الكلُّ  "،البيانِّ  أهلِّ 

ِهِ مُِكِ حُِوِ   فال يثبتُ  ،املرادِّ  ا مسترتةَ لكوهنِّ ِ،ةِني ِن ِِنِ وِ دُِب ِِاِ ب ِ ِلِ مِ عِ الِ ِمُِدِ عِ  ؛الكنايةِّ  حكمُ  :أيا
  .ضاالرِّ  حالَ  القِّ الطَّ  كما يف كناايتِّ   ،االستتارُ  ذلكَ  لْ ما مل يزُ  احلكمُ 

  .احلالِّ  داللةِّ  منْ  ةِّ يَّ النِّّ  مقامَ  :أيِاِ هِ مِ اِ قِ مِ ِمُِوِ قُِيِـ ِاِ مِ ِوِ أِ 

ِ وِ  ِ ِلُِصِ األ  ِ الِ ِيف  َِ ِوِ هُِِمِ ك ال  يف  امُّ هو التَّ  ريحُ والصَّ  ،واإلفهامِّ  فادةِّ لإل موضوعٌ  الكالمَ  ألنَّ ِ،حُِي ِرِ ال
ِ وِ  ،املعىن )7(]هذا[  ،على قرينهِّ  املقصودِّ  يف إفادةِّ  فُ فيتوقَّ  ،املرادِّ ِهِ ا ِب صِتِ شِ ال ِ البيانِّ  عنِّ ِرِ وِ َُِقُِِةِ ي ِا ِنِ كِ الِ ِيف 
  ،هاتِّ بُ ابلشُّ  (8)أُ درَ يف ما يُ  واخلفاءِّ  هورِّ الظُّ  ابعتبارِّ  والكنايةِّ  ريحِّ الصَّ  بنيَ  احلاصلُ  التفاوتُ  ويظهرُ 

أو  ،هاجامعتُ  خبالفِّ  ،اهبِّ  كزنيتُ   ،انإىل الزِّ  هِّ بنسبتِّ  حَ  إذا صرَّ إالَّ  القذفِّ  حدُّ  بُ فال جيِّ  ،كاحلدودِّ 
 هُ وحقيقتُ  ،هُ يذكرْ  ملْ  على شيءٍ  بهِّ  شيئًا ليدلَّ  يذكرَ  وهو أنْ  ،ابلتعريضِّ  وال جيبُ  ،هائتُ أو وطِّ  ،هاواقعتُ 

                                                           

 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (1
 زايدة يف )ج(. ( (2
 سقطت هذه العبارة من )ب(. ( (3

.وصاحب املفتاح: هو أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر حممد بن علي السكاكي 402، ص2، طمفصتاحِالعلومالسكاكي،  (4) 
 .317، ص1، ج1، طاتجِالرتاجمابن قطلوبغا،  رمحه هللا تعاىل. ه.626املتوىف سنة 

 يف )ب(. ((انذر))كتبت  ( (5

.49، ص2، ج1، طالصتقريرِوالصتحبريابن أمري احلاج،  ( 6(   
 )ج(.زايدة يف  ( (7
 يف )ب(. ((يدأ))كتبت  ( (8
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 أبنَّ  (2)اتعريضً  أان بزانٍ  لستُ  :قالَ  (1)فإذا ،على املقصودِّ  يدلُّ  جانبٍ  :أي إىل عرضٍ  الكالمِّ  إمالةُ 
  .)3(لويحِّ كما هو يف التَّ   ،احلدُّ  ال جيبُ  زانٍ  املخاطبَ 

ِ  ؛األقسامِّ  أصلِّ  منْ  الرابعُ  القسمُ  :أيِ:ُِب ِاِ الرِ   :أي الوقوفِّ  طرقِّ  :أيِهِ وِ جُِوُِ إدراكِّ  :أيِةِ ف ِرِ عِ مِ ِيف 
 على مرادِّ  امعِّ السَّ  وقوفِّ  (4)قِّ طر  معرفةُ  فحاصلهُ  :أي منهُ  املرادُ  :أي مِ ظِ النِ ِمِ اِ كِ حِ ىِأِ لِ عِ  العِّ اإلطِّّ 
 قسيمُ والتَّ  ،)6(للعارفِّ  صفةٌ  املعرفةُ  :قلتَ  فإنْ  ،ومعناهُ  الكالمِّ  بنظمِّ  (5)ةِّ بتاالثَّ  يف األحكامِّ  مِّ املتكلِّّ 

ها مصدراً مبعىن جبعلِّ  أجيبَ  :قلتُ ، (9)تقيمُ ال يس يف غريهِّ  صفةٍ  ابعتبارِّ  الكتابِّ  (8)وتقسيمُ ، (7)للكتابِّ 
 ،األقسامِّ  منَ  ال ملا يعرفُ  ،ال أيضً للمستدِّ  صفةٌ  هُ فإنَّ  ،االستداللِّ  قولُ  ر عليهِّ يعكِّ  :وال يقالُ  ،املفعولِّ 

  .منها دَّ عُ  هِّ بدونِّ  دْ نفِّ  )10(]مل[ملا   نقولُ ألانَّ 

 :أقسامٍ  ةُِعِ بـ ِرِ أ ِ ؛ابعُ الرَّ  القسمُ  :أيِوِ هُِوِ 

ِ[صتداللِبعبارةِالن ص ِ االس]
ِ دِ صتِ سِ اال ِل األوَّ   (12)ينتقلَ  أنْ  هوَ  (11)لَ يوما ق ،صرِّ النَّ  طلبُ  وهوَ  :صارِّ نْ كاالستِّ   ،اللةِّ الدِّ  طلبُ  وهوَ ِ:لُِال 
 ذكرهُ . (13)فظِّ اللَّ  مفهومِّ  نْ مِّ  فليسَ  ،عليلِّ التَّ  على عكسِّ  ارِّ النَّ  معَ  خانِّ كالدُّ   ،رِّ املؤثِّّ  األثرِّ  منَ  هنُ الذِّ 

  .شرحهِّ  يف آخرِّ  األصلِّ  فُ مصنِّّ 

                                                           

 يف )ب(. ((فإدا))كتبت  ( (1

 تكررت مرتني متتاليتني يف )أ(. ( (2
.228، ص1، ج1، طالصتلويحِعلىِالصتوضيحالتفتازاين،  ( 3(  
 يف )أ(. ((طرف))هكذا يف )ب(، وقد كتبت  ( (4
 .و )ج( (أيف ) ((الثانيه))كتبت هكذا يف )ج(، وقد   ( (5
 .و )ب( (أيف ) ((للمعارف))كتبت (، وقد  هكذا يف )ج ( (6
 يف )ب(. ((للكنات))كتبت  ( (7

 يف )ب(. ((تقسم))كتبت  ( (8

 يف )ب(. ((يستقم))كتبت  ( (9

 زايدة يف )ج(. ( (10
 يف )أ(. ((قبل))هكذا يف )ب(، وقد كتبت  ( (11
 يف )ب(. ((يُنقل))كتبت  ( (12

 سقطت من )ب(.  ( (13
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ا ألهنَّ  ،على املعاين عبارةٌ  ةُ الَّ الدَّ  األلفاظُ  يتِّ مسُِّّ  .ارهتَ ؤاي إذا فسَّ الرٌّ  تَ عربَّ  :يقالُ ِ:ص ِ النِ ِة ِرِ ا ِبِ عِ بِ 
 الكتابِّ  املعىن منَ  مفهومِّ  ملفوظٍ  على كلِّّ  يطلقُ  قدْ  صُّ والنَّ  ،ذي هو مستورٌ الَّ  مريِّ ما يف الضَّ  رُ فسِّّ تُ 

 فيكونُ  ،أو كنايةً  )2(اصرحيً  ،اأو عاما  ،اأو خاصا  ،اأو خفيا ، (1)ارً أو مفسَّ ، اظاهرً  كانَ   سواءٌ  ،ةِّ نَّ والسُّ 
 الكتابِّ  منَ  ما كانَ  على كلِّّ  صُّ النَّ  قَ طلِّ ا أُ وإنَّ  ،صِّّ النَّ  بعبارةِّ  استدالاًل  األلفاظِّ  هبذهِّ  احلكمُ  ابتُ الثَّ 

ما  وهوَ  مُ املتقدِّ  صُّ ال النَّ  ،هنا املرادُ  وهذا هوَ  ،ما نصٌّ منهُ  ما وردَ  بَ غالِّ  فإنَّ  ،اعتبارًا للغالبِّ  ةِّ نَّ والسُّ 
  .فافهمْ  اهرِّ على الظَّ  اوضوحً  (3)ازدادَ 

  .صِّّ النَّ  بعبارةِّ  االستداللُ  :أيِوِ هُِوِ 

ِِ.ابجلوراحِّ  ال العملُ  احلكمِّ  إثباتُ  وهوَ  ،دِّ اجملتهِّ  عملُ  بهِّ  أرادَ ِ:لُِمِ عِ الِ 
ِ كِ الِ ِ)4(قِ بِ سِ معىن  :أيِاِ مِ ِرِ هِ اِ ظِ بِ   مظ مظىت يت  ﴿ :-تعاىل– كقولهِّ   ،املعىن لذلكَ  :أيِهُِل ِِمُِال 

 والكالمُ  ،العددِّ  وبيانُ  ،كاحِّ النِّّ  إابحةُ  منهُ  مَ هِّ فُ ، )5(﴾مظ مظ مظ مظ مظ مظ مظ مظ مظ مظ مظ
 اظاهرً  كانَ   وإنْ  صِّّ النَّ  بعبارةِّ  استداللٌ  هُ أنَّ  :نْيِّ يَـ املعنَـ  منَ  يف كلٍّ  قالُ ويُ ) ،لِّ األوَّ  اين دونَ للمعىن الثَّ  سبقَ 

 أنَّ  لُ واحلاصِّ  ،ال أوْ  )7(صليااأ اسوقً  كانَ   سواءٌ  ،بهِّ  مِّ كلُّ التَّ  دُ هنا جمرَّ  قِّ و ابلسَّ  املرادَ  ألنَّ  ،)6((لِّ يف األوَّ 
  .يف اجلملةِّ  املقصودُ  هُ أو الزم ،هأو جزؤُ  ،لهُ  املوضوعِّ  متامُ  كانَ   سواءٌ  ،على املعىن فظِّ اللَّ  داللةُ  العبارةَ 

ِ[سصتداللِبشارةِالن ص ِ اال]

 :أيِهِ مِ ظِ ن ِب ِِتِ بِ ثِـ ِاِ مب ِ  احلكمِّ  إثباتُ  :أيِالعملُِِ:وِ هُِوِ  صِّّ النَّ  إبشارةِّ  واالستداللُ  :أيِهِ ت ِرِ اِ شِ ب ِ وِ 
ِِ .ظمِّ مبعىن يف النَّ  اثبتٌ  هُ ألنَّ  ،صِّّ النَّ  بداللةِّ  ابتُ الثَّ  خرجَ  وبهِّ  ،وال نقصانٍ  زايدةٍ  غريِّ  منْ  برتكيبهِّ 

                                                           

 (.يف )ب ((مسراً ))كتبت  ( (1

 .و)ب( (أيف ) ((صرحية))كتبت هكذا يف )ج(، وقد   ( (2
 يف )أ(. ((ازاداد))هكذا يف )ب(، وقد كتبت  ( (3
 يف )ج(. ((سيق))كتبت   ( (4
 .3سورة النساء: جزء من اآلية  ( (5
 سقطت من )ج(. ( (6
 يف )أ( و )ب(. ((أهلياً ))هكذا يف )ج(، وقد كتبت  ( (7
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 مثالهُ  ،صِّّ النَّ  بعبارةِّ  االستداللَ  جَ رِّ  خيُ حىتَّ  هُ رَ يذكُ  أنْ  فِّ على املصنِّّ  وكانَ  ،لهُ  )1(سوقٍ م ريُ غِ:ةِاغِ لُِ
 هُ ألنَّ  ،على األبِّ  والكسوةِّ  فقةِّ النَّ  إلثباتِّ  الكالمُ  قَ يس ، )2(َّمح  مظمج  مظمث ٱُّ :-تعاىل– قولهُ 

 بهِّ  تصَّ خيُ  وملْ  ،صاصِّ لالختِّ  مَ الاّل  ألنَّ  ،لآلابءِّ  سبَ النَّ  إىل أنَّ  إشارةٌ  وفيهِّ  ،صِّّ النَّ  فهذا عبارةُ  ،لهُ  املولودُ 
 األصلِّ  فُ صنِّّ مُ  قالَ  ، )3(ٍق لُه(مسو ) غريُ  وهوَ  ،سبُ ابلنَّ  بهِّ  صَّ فاختُ  ،ابإلمجاعِّ  امللكِّ  حيثُ  منْ  األبُ 

 علمَ  وإنْ  ،جاريتهِّ  بوطءِّ  دُّ وال حيُ  ،بقتلهِّ  اصاصً قِّ  لُ قتَ ال يُ  هُ إىل أنَّ  اأيضً  إشارةٌ  وفيهِّ " :)4(يف شرحهِّ 
 أبيهِّ  يف نفقةِّ  أحدٌ  هُ ال يشاركُ  الولدَ  وأنَّ  ،فيها أحدٌ  هُ وال يشاركُ  ،نفقتهِّ  لِّ بتحمُّ  (5)دُ ينفرِّ  هُ وأنَّ  ،هارمتَ حُ 

 دلياًل  فيكونُ  ،والوزنِّ  ابلكيلِّ  قديرِّ التَّ  يستغين عنِّ  اإلرضاعِّ  أجرَ  إىل أنَّ  إشارةٌ  ،﴾ مظ ﴿ :يف قولهِّ  .الفقريِّ 
ئْ ال استئجارِّ  زِّ على جوا أليب حنيفةَ   لوْ  عليهِّ  قرَ وال عَ  :)7(يرِّ ر يف التق زادَ  .انتهى "اها وكسوهتِّ طعامِّ ب (6)رِّ ظِّّ

 ،للحاجةِّ  مالهِّ  يف إنفاقِّ  مانِّ الضَّ  وعدمُ  ،الولدِّ  (8)قيمةِّ  غريِّ  منْ  جاريتهِّ  ولدِّ  بوتُ وثُ  ]جاريَتُه[، وطأ
  .عليهِّ  األبِّ  )9(جاريةِّ  نفقةِّ  جوبُ ووُ 

  .واإلشارةُ  العبارةُ  :أيِاِ مُهِ وِ 

 وجيوزُ  :قيلَ  ،نظمهِّ  بظاهرِّ  احلكمَ  ما يفيدُ منهُ  كاًل   ألنَّ  ،يف إثباتهِّ  :أيِمِ كِ احل ُِِبِ اِ ي ِ إ ِِيف ِ ِءِ ا ِوِ سِ 
 وهي تفيدُ  ،ةٌ لفظيَّ  منهما داللتهُ  كلٌّ   ألنَّ  ،نظرٌ  وفيهِّ  ،اإلشارةِّ  دونَ  ةٍ قطعيَّ  العبارةِّ  بكونِّ  ،مابينهُ  فاوتُ التَّ 

                                                           

 يف )أ( و )ب(. ((سوق))هكذا يف )ج(، وقد كتبت  ( (1
 .233سورة البقرة: جزء من اآلية  ( (2
 يف )أ( و )ب(. ((مسبوق))هكذا يف )ج(، وقد كتبت  ( (3
. 376، ص1، د.ط، جنورِاألنوارامليهوي،  ( 4(  
 يف )أ(. ((ينفر))هكذا يف )ب(، وقد كتبت  ( (5

ئـْرُ يف )أ(، و النظري يف )ب( ((الطري))هكذا يف )ج(، وقد كتبت  ( (6 عةُ  ولدها، غري على العاطفةُ  مهموز: . والظِّّ  من له املْرضِّ
بل، الناس  .186، ص6، د.ط، جلسانِالعربسواء. ابن منظور،  ذلك يف واألُنثى الذكرُ  واإلِّ
. 111، ص1، ج1، طالصتقريرِوالصتحبريابن أمري احلاج،  ( 7(  
 يف )ب(. ((قمة))كتبت  ( (8

 يف )ج(. ((خادم))كتبت   ( (9



 

115 
 

 ،نيِّ يَّ ــوظنِّّ  ،قطعينيِّ  يكواننِّ  ما قدْ أهنَّ  فاحلقُّ  ،دليلٍ  عنْ  انشئٌ  احتمالٌ  مل يوجدِّ  )1(عندان إذا القطعَ 
  .)2(قريرِّ كذا يف التَّ   ،ومتعاكسنيِّ 

ِ وِ   .العبارةُ  وهوَ ِ:لُِوِ األ 

 مسوقٍ  اين غريُ والثَّ  ،لهُ  مسوقٌ  منظومٌ  لَ األوَّ  ألنَّ  ،اإلشارةُ  وهوَ  ،اينمن الثَّ ِضِ رُِاِ عِ الصتـِ ِدِ نِ عِ ِقِ حِ أِ 
 )3(نُ اْ صَ قْ نُـ  اْ مَ وَ  :لَ يْ قِّ  .نٍ يْ دِّ وَ  لٍ قْ عَ  تُ اْ صَ قِّ انَْ  نَّ هُ نَـّ أَ )) :يف النساءِّ  -موسلَّ  ى هللا عليهِّ صلَّ - كقولهِّ   ،لهُ 
 اَلْ وَ  مُ وْ صُ تَ  اَلْ  اْ هَ رِّ مُ عُ  (4)رَ طْ شَ  رَ هْ الدَّ  نَّ هُ اْ دَ حْ إِّ  دُ عُ قْ تَـ  :-مَ لَّ سَ وَ  هِّ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ صَ - لَ اْ قَ فَـ  .نَّ هِّ نِّ يْ دِّ 
 ايومً  عشرَ  مخسةَ  احليضِّ  أكثرَ  أنَّ  (6)[إىل] إشارةٌ  وفيهِّ  ،دينهنَّ  نقصانِّ  لبيانِّ  الكالمُ  قَ يس، )5(((يْ لِّّ صَ تُ 

 ،وهذا عبارةٌ ، )7(((مٍ ايَّْ أَ  ةُ رَ شَ عَ  هُ رُ ثَـ كْ أَ وَ  مٍ ايَّْ أَ  ةُ ثَ اَلْ ثَ  ضِّ يْ احلَْ  لُّ قَ أَ )) :-مَ وسلَّ  عليهِّ  ى هللاُ صلَّ - قولهِّ  معَ 
  .ال البعضُ  النصفُ  طرَ الشَّ  على أنَّ  وهذا بيانٌ  ،أحقُّ  فيكونُ 

 ،يغةِّ الصِّّ  ابعتبارِّ  والعمومُ  ،الكالمِّ  بصيغةِّ   منها اثبتٌ كاّلً   ألنَّ ِ،ة ِرِ ا ِبِ عِ الِ كِ ِِمِ وِ مُِعُِِة ِرِ اِ شِ ل ِ ل ِوِ 
  مظمج  مظمث  ﴿ :-تعاىل– قولهِّ  يف إشارةِّ  :لناوهلذا قُ  ،خصيصِّ قاباًل للتَّ  (8)منهما عامٌّ  كلٌّ   فيكونُ 

                                                           

 قطت من )ج(.س ( (1
املرجع السابق. ( 2(  
 سقطت من )ج(. ( (3
 يف )أ(. ((شط))هكذا يف )ب(، وقدكتبت  ( (4
  طلبته قد تصلي، ال دهرها أو عمرها شطر قعودها من فقهائنا بعض يذكره والذي: املعرفة يف البيهقي قال ابن حجر: قال ( (5
، كتاب 423، ص1، ج1، طالصتلخيصِاحلبريحبال،  إسناداً  له أجد ومل احلديث، أصحاب كتب  من شيء يف أجده فلم كثرياً 

يَ  اخلدري سعيد أيب حديث"  الصحيحني"  من الثابت وإنا يثبت، مل احلديث فهذا (.222احليض، حديث )  عن َعْنُه، اّللَُّ  َرضِّ
 وتفطر تصلي، ما الليايل ومتكث :قال منكن، لب لذي أغلب ودين عقل انقصات رأيت ما -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ  اّللَُّ  َصلَّى- النيب

 الدين. نقصان فهذا رمضان،
 زايدة يف )ب( و)ج(. ( (6
، 1، ج1ط ،السنن(. والدارمي يف 810، رقم )389، ص1، ج1احليض، ط ، كتابالسننأخرجه الدارقطين يف  ( (7
 العلل يف اجلوزي ابن واهفر  اخلدري حديث (، وقال الزيلعي: "وأما843احليض، رقم ) أقل يف الطهارة، ابب ،كتاب626ص

 احليض أقل: " قال وسلم عليه هللا صلى النيب عن اخلدري سعيد أيب عن طوالة أبو حدثين النخعي داود أيب حديث من املتناهية
، 1، ج1، طاهلدايةِأحاديثِختريجِيفِالرايةِنَب .انتهى"  يوماً  عشر مخسة احليضتني بني ما وأقل عشر، وأكثره ثالث

 واالستحاضة . واحلديث ضعيف عموماً. احليض ابب لطهارات،ا ، كتاب191ص
 يف )ب(. ((عاماً ))كتبت  ( (8
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ملكاً  هُ وأموالُ  الولدُ  يكونَ  أنْ  تستلزمُ  مُ الاّل  كانتِّ   وإنْ  ،ابنهِّ  جاريةَ  األبِّ  وطئِّ  منها إابحةُ  صَّ خُ ،)1(﴾مح
  .اً بهِّ وخمتصّ  ،لألبِّ 

ِ دِ ب ِِتُِب ِاِ الثِ وِ   بسببِّ  :أيِمبعناهُِ فيدَ استُ  :أيِتِ بِ ثِـ  ،حكمٌ  :أيِاِ مِ ِوِ هُِ :صِّّ النَّ  بداللةِّ  :أيِهِ صت ِلِ ال 
 غريِّ  منْ  غةَ اللُّ  يعرفُ  سامعٍ  كلُّ   هُ ذي يعرفُ املعىن الَّ  واملرادُ  ،صِّّ النَّ  وال بعنيِّ  ،اال اجتهادً ِةِاغِ ُلِ صِّّ معىن النَّ 
 ألنَّ  ،املقتضى واحملذوفُ  :لغةً  وبقولهِّ  ،ظمِّ النَّ  نفسِّ ما بِّ هُ ألنَـّ  ،واإلشارةُ  العبارةُ  مبعناهُ  وخرجَ ، (2)استنباطٍ 
عن  هيُ فالنَّ  ، )3(َّمظ مظمظ مظُّ :-تعاىل– قولهُ  مثالهُ  ،لغةً و  ،عقاًل  واحملذوفُ  ،اشرعً  اثبتٌ  ىاملقتض

ذي الَّ  أفيفِّ معىن التَّ  منْ  استفيدَ  حكمٌ  ربِّ الضَّ  فحرمةُ  ،اجتهادٍ  غريِّ  منْ  ربِّ الضَّ  حرمةُ  بهِّ  يعلمُ  أفيفِّ التَّ 
  .رِّ جُّ ضَ التَّ  بكلمةِّ  (4)األذى هوَ 

ِ دِ ب ِِتُِب ِاِ الثِ وِ   بُ وجِّ نهما يُ مُ  كالا   نَّ إ حيثُ  منْ ِهِ ت ِرِ اِ شِ إ ِوِ ِهِ ت ِرِ ا ِبِ عِ ب ِِتِ ب ِاِ الثِ كِ  ،صِّّ النَّ  داللةِّ  :أيِهِ صت ِلِ ال 
 ،الواحدِّ  على خربِّ  مَ وتقدَّ  ،صوصِّ النُّ  بدالالتِّ  اراتِّ والكفّ  احلدودِّ  إثباتُ  صحَّ  ؛ذاولِّ  ،)5(فقطْ  احلكمَ 

ِ إ ِ ،)7(تهِّ على علَّ  املنصوصِّ  )6(لغريِّ  والقياسِّ  فيها  ألنَّ  ،اللةِّ على الدَّ  مُ تقدَّ  شارةَ اإل فإنَّ ِ،ضِ رُِاِ عِ الصتـِ ِدِ نِ عِ ِال 
 (8)فالعبارةُ  اإلشارةُ  متِّ دِّ وإذا قُ  ، املعىن اللغويَّ إاّل  يوجدْ  ملْ  اللةِّ ويف الدَّ  ،غويُّ واملعىن اللُّ  ظمُ النَّ  دَ جِّ وُ 

ا ألهنَّ  ،العمدِّ  يف القتلِّ  ارةُ الكفَّ  جتبُ " :عنهُ  هللاُ  رضيَ  افعيُّ الشَّ  ما قالهُ  (10)ماهِّ تِّ ضَ معارَ  مثالُ ، (9)أوىل
 هذهِّ  ولكنَّ   )12(". ]قُلنا[ىلأوْ  (11)كانَ   يف العمدِّ  بَ جتِّ  نْ أَلَ فَ  ؛العذرِّ  قيامِّ  معَ  اخلطأِّ  يف القتلِّ  ا وجبتْ مَّ ـل

                                                           

 .233سورة البقرة: جزء من اآلية  ( (1
 يف )أ(. ((استباط))كتبت   ( (2
 .23سورة اإلسراء: جزء من اآلية  ( (3
 يف )ب(. ((األذا))كتبت  ( (4

 يف )ج(. ((قطعاً ))كتبت   ( (5
 يف )ج(. ((الغري))كتبت   ( (6
 يف )ج(. ((عامة))كتبت   ( (7
 (.أ)سقطت نقطتا التاء املربوطة من  ( (8
 يف )أ(. ((أوال))هذا يف )ب(، وقد كتبت  ( (9

 يف )ب(. ((معارضهما))كتبت  ( (10

 يف )ب(. ((لكان))كتبت  ( (11

 زايدة يف )ج(. ( (12
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 (2)ارةِّ الكفَّ  وجوبِّ  إىل عدمِّ  يشريُ  هُ فإنَّ  ، )1(َّمظ مظ مظمظمظمظُّ :-تعاىل– قولهِّ  ها إشارةُ عارضَ  اللةَ الدَّ 
 ،هُ كلُّ   ال اجلزاءِّ  بعضُ  مُ جهنَّ  لكانَ  ارةُ الكفَّ  وجبتِّ  فلوْ  ،)3(مامِّ التَّ  للكاملِّ  اسمٌ  اجلزاءَ  ألنَّ  ،يف العمدِّ 

  .اإلشارةُ  حتِّ فرجَ 

ِ وِ  ِ ِذِ إ ِِصِ يِ َِ خِ الصتِ  ؛صِّّ النَّ  بداللةِّ  ابتُ الثَّ  :أيِلُِمِ صتِ َ ِ ِال   عوارضِّ  منْ  العمومَ  ألنَّ ِ،هُِل ِِمِ وِ مُِعُِِال 
  .بلفظٍ  ليستْ  اللةُ والدَّ  ،األلفاظِّ 

ِ[االسصتداللِمبقصتضىِالن ص ِ ]

  .لبُ الطَّ  واالقتضاءُ  ،مبعىن مبقتضاهُ  صِّّ النَّ  ابقتضاءِّ  :أيِهِ ئ ِاِ ضِ صتِ قِ ابِ ِتُِب ِاِ الثِ وِ 

ِ إ ِ يف إثباتهِّ ِصِ النِ ِلِ مِ عِ يِـ ِمل ِ  حكمٌ  :أي )4([ما] وِ هُِوِ   احلكمُ  ذلكَ  مُ تقدُّ  :أيِهِ مِ دِ قِ تِـ ِطِ رِ رشِ ب ِِال 
 بهِّ  وما ثبتَ  ى،ضقتَ مُ  فالبيعُ  ، ابلبيعِّ إاّل  حُّ فال يصِّ  ، أبلفٍ عيّن  عبدكَ  قْ تِّ عْ أك  :صِّّ على النَّ  :أيِهِ ي ِلِ عِ 

 لُ وحاصِّ  ،هِّ تِّ لصحَّ  رطِّ الشَّ  ه مبنزلةِّ ألنَّ  ،على االعتاقِّ  امً قدَّ مُ  البيعُ  فيثبتُ  ى،املقتض  حكمُ  (5)وهو امللكُ 
 هُ تُ صحَّ  أوْ  ،)6(((يتِّْ مَّ أُ  نْ عَ  عَ فِّ كرُ )) ،عليهِّ  املنطوقِّ  صدقُ  فُ يتوقَّ  على مسكوتٍ  هُ داللتُ  االقتضاءِّ  داللةِّ 
 يف كونهِّ  صِّّ النَّ  بداللةِّ  ابتِّ كالثّ   ابالقتضاءِّ  ابتُ والثّ  .)7(حريرِّ كما يف التَّ   ،عيّن  كَ عبدَ  قْ عتِّ أك  ،شرعاً 

 مَ دِّ قُ  قتضاءِّ ابال ابتِّ والثَّ  اللةِّ ابلدَّ  ابتِّ الثَّ  تعارضُ  رَ دِّ قُ  ولوْ  ،مًا على القياسِّ قدَّ ومُ  ،صِّّ ضافًا إىل النَّ مُ 
 عندان خبالفِّ  لهُ  ولذا ال عمومَ  ابملقتضى ضروريٌّ  ابتُ والثّ  بال ضرورةٍ  لغةً  اثبتٌ  هُ ألنَّ  ،اللةِّ ابلدَّ  ابتُ الثَّ 

  .الفرقُ  مرَّ  وقدْ  كامللفوظِّ   مَ العمو  قبلُ يَ  حيثُ  احملذوفِّ 

                                                           

 .93سورة النساء: جزء من اآلية  ( (1
 (.أ)ربوطة من سقطت نقطتا التاء امل ( (2
 يف )ج(. ((التام))كتبت   ( (3
 زايدة يف )ج(. ( (4
 سقطت من )ب(. ( (5
 حديث، رقم والناسي املكره طالق ابب: الطالق ، كتاب659،ص1، ج1ط ،سننهماجة يف  ابن قال ابن حجر: أخرجه  ( (6

 بن حممد طريق من كلهم  كره،امل طرق يف جاء ما ابب: الطالق كتاب  ،357، ص7، ج1، طسننهوالبيهقي يف  (،2045)
 جتاوز تعاىل هللا إن: "قال -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول أن عباس ابن عن عطاء عن األوزاعي عن مسلم بن الوليد ثنا املصفى
 . واحلديث ضعيف اإلسناد.671، ص1، ج1، طتلخيصِاحلبريِ".والنسيان اخلطأ وعن عليه استكرهوا عما ألميت

 . 4173، ص8، ج1، طحبريِشرحِالصتحريرالصتاملرداوي،  (7)
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ِ  نسٍ جِّ  ماً أو اسمَ لَ عَ  كانَ   سواءٌ  فةِّ الصِّّ  دونَ  اتِّ على الذّ  يدلُّ  ابسمٍ  يءِّ على الشَّ ِصُِيِ َِ نِ الصتـِ وِ  ِال 
 بعضُ  وقالَ  ،احملالِّّ  منَ  لهُ  ما يصلحُ  بنيِّ  منْ  ابحلكمِّ  صِّّ النَّ  حملَّ  فرادُ إ :أيِ،صِ يِ َِ خِ ىِالصتِ لِ عِ ِلِ دُِيِ 

 احلكمِّ  ونفيِّ  ،يءِّ الشَّ  بذكرِّ  خصيصِّ على التَّ  يدلُّ  :)1(اقُ قّ الدَّ  وأبو بكرٍ  واحلنابلةِّ  األشاعرةِّ  منَ  العلماءِّ 
 ،كفرٌ   وهوَ  ،رسوالً  حممدٍ  غريُ  ال يكونَ  أنْ  يلزمُ  إذْ  ،هللاِّ  رسولِّ  دٍ يف حممَّ  الكفرُ  هُ يلزمُ  هُ لنا أنَّ  ،ما عداهُ  عنْ 

الباري  وجودَ  نفيُ  منهُ  ويلزمُ ، اموجودً  زيدٍ  غريُ  ال يكونَ  أنْ  ويلزمُ ، اموجودً  يف زيدٍ  والكفرَ  الكذبَ  ويلزمُ 
 إفهامُ  تهُ فائد :قلتُ ، (3)صيصَ نالتَّ  يفدِّ  ملْ  خصيصَ ال التَّ لوْ  :قيلَ  فإنْ  .)2(لويحِّ يف التَّ  كما أفادهُ   ،تعاىل

 وهوَ  ،ابلعددِّ  ولو مقروانً  هِّ ب خصيصِّ على التَّ  ال يدلُّ  نصيصِّ التَّ  إطالقِّ  منْ  مَ هِّ وفُ  ،الكالمِّ  مقصودِّ 
: قالَ  حيثُ  ،ناخيِّ من مشا )4(لجيِّّ الثَّ  هللاِّ  خالفًا لعبدِّ  يف شرحهِّ  األصلِّ  صاحبُ  كما ذكرهُ   ،حيحُ الصَّ 

 سٌ مخَْ )) :-موسلَّ  عليهِّ  ى هللاُ صلَّ -  بقولهِّ ستداّلً مُ  "ةِّ يَّ على احلصرِّ  دلَّ  مقروانً ابلعددِّ  املنصوصُ  إذا كانَ "
 ،عليهِّ  املنصوصِّ  العددِّ  إبطالُ  ال يلزمَ  كيْ   على نفي ما عداهُ  يدلُّ  هُ فإنَّ ، )5(((نَ لْ تَـ قْ يُـ  قِّ سِّ اْ وَ فَ الْ  نَ مِّ 

 ويف غريهِّ  املذكورِّ  ابلعددِّ  صِّّ يف النَّ  اثبتٌ  احلكمِّ  ذكرِّ  لبيانِّ  العددِّ  ذكرِّ  بيانُ " :قريرِّ تَّ يف ال عنهُ  وأجابَ 
 عنِّ  والعفوُ  ؛العتاقُ  املشايخُ  وعلى هذا زادَ  ،املنصوصِّ  العددِّ  إبطالَ  فال يوجبُ  ،ال بهِّ  صِّّ النَّ  ةِّ بعلَّ 

                                                           

 ومات ، مائة وثالث ست سنة "ولد: إسحاق أبو الشيخ الفقيه، قال الدقاق البغدادي بكر أبو جعفر بن حممد بن حممد  ( (1
 ني،الرشافعيِطبقاتابن كثري،  .بغداد" بكرخ القضاء ووىل املختصر، شرح أصولياً، فقيًها وكان مائة، وثالث وتسعني اثنتني سنة
 .336، ص1، ج1ط
 .293، ص1، ج1، طشرحِالصتلويحِعلىِالصتوضيحالتفتازاين،  (2)

 يف )أ(. ((التصيص))كتبت   ( (3
 ويعرف احلنفي، البغدادي هللا، عبد أبو األعالم، أحد الفقيه، شجاع بن يف )ج(. قال الذهيب: "حممد ((النلجي))كتبت    ( (4
 عن والفقه آدم، بن حيىي عن احلروف وأخذ اليزيدي،: على وتال. وطبقتهم أسامة، وأيب ووكيع، علية، ابن: من مسع الثلجي اببن

 وكان وعدة، اثبت، بن أمحد بن هللا وعبد وحفيده، شيبة، بن يعقوب: عنه روى العلم حبور من وكان. وبرع زايد، بن احلسن
 وينال القرآن، مسألة يف يقف كان  أنه إال ءاً،جز  وستني نيف يف"  املناسك"  كتاب  له. ساجداً  مات. وتالوة وهتجد تعبد صاحب

ِالنبالء، .ومائتني" وستني ست سنة ومات سنة، ومثانني مخسا عاش. أخباره بسط موضع هذا وليس. الكبار من  سريِأعالم
 .242، ص1، ج1، طاتجِالرتاجمابن قطلوبغا،  .380، ص12ج،3ِط

، ابب ما يندب للمحرم وغريه قتله من الدواب يف احلل ، كتاب احلج857، ص2، د.ط، جصحيحهأخرجه مسلم يف   ( (5
الدواب، رقم  من احلرم يف يقتل احلج، ابب ما مناسك ، كتاب83، ص4، ج1، طالسننوالنسائي يف  (.1198واحلرم، رقم )

 صلى- هللا رسول عن عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام حدثنا قال وكيع أنبأان قال إبراهيم بن إسحق (. بلفظ: أخربان3797)
 والفأرة". والعقرب العقور والكلب واحلدأة الغراب واحلرم احلل يف يقتلن فواسق "مخس قال: -وسلم عليه هللا
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دُُّهنَّ  اَلثٌ )ثَ ) :-مَ وسلَّ  عليهِّ  ى هللاُ صلَّ - على قولهِّ ذر ِّ والنَّ  القصاصِّ  دٌّ  جِّ دٌّ؛ َوَهْزهُلُنَّ ، جِّ  النَِّّكاحُ  جِّ
  .انتهى "كاليمني  ذرُ والنَّ  ،اإلسقاطِّ  جبامعِّ  القِّ الطَّ  نظريُ  والعفوَ  تاقَ العِّ  ألنَّ ، )1(((نْيُ مِّ يَ الْ وَ َوالطَّاَلُق 

ِوالصتوصيات:ِوالنصتائجِاخلامتة
 احلمد هلل وكفى، وصلى هللا على عباده الذين اصطفى، وبعد:

 توصل الباحث إىل ما أييت: ففي ختام هذا البحث

شرحه ملختصر ابن حبيب، تربز يف  -رمحه هللا-قة الكبرية اليت سار عليها البلبيسي إن الدّ  .1
عون به من اجملتهدين ورسوخهم يف العلم، ومدى ما يتمتّ  أصولييناللقارئ عمق نظرة 

ين لتبقى اسًا أمناء للدّ ، وحرّ لهدارة واإلمامة يف الفقه وأصو إمكاانت جتعلهم أهاًل للصّ 
  م.ى هللا عليه وسلّ د صلّ مثلما جاء هبا نبينا حممّ  نقيةً  ريعة صافيةً الشّ 

غري هذا  -رمحه هللا-صنيف والتأليف مع القدرة الفائقة عليه، فلم يرتك البلبيسي ة التّ قلّ  .2
فيما يبدو أن وسع لفعل وبكل سهولة، ولكن املؤلَّف يف حدود علم الباحث، ولو أراد التّ 

 ذكره وينشر علمه بعد وفاته. ب من حيفظاّل ر هللا له من الطّ  يسخّ هذا اإلمام مل
، -رمحهم هللا تعاىل-قل عن األئمة قة يف النّ يه للدّ ال خيفى ورعه وتقواه من خالل حترّ  .3

 ونسب األقوال إىل أصحاهبا، وما ذكر اإلماَم الشافعيَّ وأصحابه إاّل ترّضى عنهم.

                                                           

 ما ابب ،-وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول عن واللعان الطالق كتاب  ،482، ص3، ج2، طالسنن يف الرتمذي أخرجه  ( (1
دٌّ:  ، وقال: (1184)رقم  الطالق، يف واهلزل اجلد يف جاء دٌّ، َوَهْزهُلُنَّ جِّ دُُّهنَّ جِّ قَاَل َرُسوُل اّللَِّّ َصلَّى اّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم: " َثاَلٌث جِّ

ِّّ ، َوالَعَمُل َعَلى َهَذا عِّْنَد أَْهلِّ العِّْلمِّ مِّْن َأْصَحابِّ النَّ «َهَذا َحدِّيٌث َحَسٌن َغرِّيبٌ »النَِّّكاُح، َوالطَّاَلُق، َوالرَّْجَعُة ":  َصلَّى اّللَُّ َعَلْيهِّ -يبِّ
(. 2039) العباً، راجع أو نكح أو طلق من ابب الطالق، ،كتاب197، ص3، ج1ط ،السنن يف ماجه ."وابنَوَغرْيِّهِّمْ  -َوَسلَّمَ 

، (2800) والرجعة، والطالق النكاح جد وهزهلن جد جدهن ثالث الطالق، كتاب  ،216، ص2، ج1، طاملسصتدرك يف واحلاكم
ْسَنادِّ "َوقَاَل:  يُح اإْلِّ  ، والطالق ، النكاح:  جد وهزهلن ، جد جدهن ثالث: ) -السالم عليه- قال: "الزيلعي وقال ".َصحِّ
"  يف والغزايل ،"  اخلالصة"  صاحب ومنهم؛  العتاق ، اليمني عوض جيعل الفقهاء وبعض ، املصنف ذكره هكذا:  قلت( واليمني
 ،" الطالق"  يف ماجه وابن داود، أبو أخرجه؛  والرجعة والطالق، النكاح،: احلديث اوإن؛  غريب وكالمها ، وغريمها" الوسيط

:  قال ، هريرة أيب عن ماهك بن يوسف عن رابح أيب بن عطاء عن أردك بن حبيب بن الرمحن عبد عن"  النكاح"  يف والرتمذي
، الرايةِنَب .انتهى(" والرجعة ، والطالق ، كاحالن:  جد وهزهلن ، جد جدهن ثالث: ) -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول قال
 .293، ص3، ج1ط
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 افعيّ ، فقد كان ينقل أقوال اإلمام الشّ عصب األعمى ملذهبه احلنفيّ يسي عن التّ بعد البلب .4
ة رمحه هللا تعاىل، واجملتهدين من أتباعه ويقارهنا أبقوال شيوخ احلنفية بكل حياديّ 

 ه.ه معه حيث توجّ ليل يتوجّ باع للهوى، بل كان يدور مع الدّ ة، ودون اتّ وموضوعيّ 
 عقيد واالختصار املخلّ لس، والبعيد عن التّ قيق والسّ ًا األسلوب الدّ من الواضح جدّ  .5

عبة اليت اليفهم املراد منها إال بشق األنفس، وهذا األسلوب والعبارات الصّ  طويل اململّ والتّ 
 يرتك انطباعاً طيباً يف نفس طالب العلم.

ه للدارس من خالل عبارات البلبيسي اليت عليمي املوجّ ضح منهج األسلوب التّ يتَّ  .6
، وتقرير أصّح ل، وفافهم، إىل غري ذلكبه مثل قوله: واعلم، وفتأمَّ م مع طاّل مها املعلِّّ يستخد

 .األقوال واألجوبة، وتوضيح املسائل أبدلّتها الّلغوية واملنطقّية والّشرعية
املختلفة ملخطوط جواهر األفكار واليت نسخت يف فرتات خمتلفة  الثالثمن خالل الّنسخ  .7

ا يزيد على املائة واخلمسني عاماً، يستنتج الباحث أن هذا الكتاب  بني الواحدة واألخرى م
حىّت تداولوه على مّر الّسنني، وال أدّل على ذلك ممّا ب العلم كان قد القى قبواًل بني طاّل 

عثمان عبد احلفيظ بن يخ ها من قبل الشّ خِّ سْ سبق احلديث عنه حول الّنسخة )ج( من نَ 
ها من قبلهمسراجيخ عبد الرمحن الشّ  شيخه ن نسخةيده ع خبطّ  القاريّ  ووضع  ا، وتداُرسِّ

 هوامش وتعليقات عليها أْثرت هذه الّنسخة ودّلت على أمهية هذا املخطوط العلمّية.
البحث تبني للباحث أن الكثري من الكتب مازالت يف عامل املخطوطات، هذا من خالل  .8

تفادة مما فيها من علوم خمتلفة لطلبة العلم لالسة حباجة إلظهارها خمفيّ  علمّية وهي كنوز
حتفظ ديننا، وحتفظ جهود علمائنا األبرار من الّضياع والّتشتت، وخصوصًا يف املذهب 

ابلّتوجه إىل حتقيق هذه ويوصيهم احلنفي، لذلك فإن الباحث يهيب ابلباحثني وطلبة العلم 
ب من لدنه، إنّه على ذلك املكنوانت العلمية وتقدميها للجميع لعلَّ هللا تعاىل جيزل هلم الّثوا

 قدير.

 

 واحلمد هلل رّب العاملني
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 108 4 43النساء: جزء من اآلية   َّمظ مظ مظ ٱُّٱ

َّ مظ مظ مظ  مظ مظ مظ ُّٱٱ  118و101 4 93النساء: جزء من اآلية  

 100 4 103النساء: جزء من اآلية   َّ مظ مظ مظ مظ مظ  مظني  ٱُّٱ

 60 5 2املائدة: جزء من اآلية  َّ  مظ مظمخ  ُّٱ

 61 5 6املائدة: جزء من اآلية  َّمظ مظ مظ مظ ٱُّ

 94 5 95جزء من اآلية  املائدة: َّمظمح  مظمج  مظمث  ُّٱٱ

 33 7 158اف: جزء من اآلية األعر   َّمظ مظ مظ مظني  مظ مظري  ُّٱ

َّمج  مظمث   ٱٱٱُّٱ  83 7 158األعراف: جزء من اآلية  

 109 8 46األنفال: جزء من اآلية  َّ مظيل  ُّٱ

 60 9 5التوبة: جزء من اآلية  َّمظ مظٱٱٱٱٱُّٱ
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 84 9 5التوبة: جزء من اآلية  َّمخ مظمح  مظمج   مظهت مث ُّٱ

 98 9 36التوبة: جزء من اآلية  َّمظ مظمس ٱُّٱ

 مظ مظ  مظ مس مظ مظ مظمخ ُّٱ

 َّمظ مظ مظ
 83 9 54 جزء من اآلية :الّتوبة

ِالَفحةِرقمِالسورةِالسورةِاآلية
 مظ مظ مظ مظ  مظمظ مظ مظ مظ ُّٱ

 مظ مظ مظ  مظ مظ مظمظ مظ مظ مظ

 َّمظ
 83 14 18جزء من اآلية : إبراهيم

 117 17 23اإلسراء: جزء من اآلية  َّمظ  مظ مظ مظٱُّ

َّمظ مظ مظ مظ مظ مظ ُّٱ  107 17 33اإلسراء: جزء من اآلية  

 64 17 34اإلسراء: جزء من اآلية  َّمح مظ ُّٱ

 61 17 78اإلسراء: جزء من اآلية  ٌَّّ ٍّ َّ مظ ُّ

 58 22 36 احلج: جزء من اآليةٱ﴾ُجُنوُبَها  وََجَبت   ﴿

 107 22 77احلج: جزء من اآلية  َّمظمظ مظ مظ مظُّ

 61 24 2النور: جزء من اآلية  َّ  مظ مظ مظ ُّٱ

نب ىب  مظ مظرب  مظ  مظ مظ مظ مظٱُّ

  َّمظ مظيب رت 

 83 24 39اآلية  النور: جزء من

 83 25 23 اآلية :الفرقان َّمظرب  مظ  مظ مظ مظ مظ مظِّ ّٰ  ُّٱ

 84 25 68 جزء من اآلية :الفرقان  َّمظ مظ مظخل مل ىل يل ُّ

ري  مظىن ين  مظ مظ مظ  مظ مظ مظُّٱ

 َّمظ مظني   مظ مظ
إىل  193الشعراء: اآلايت من 

  53و35 26 195

 99 29 62العنكبوت: جزء من اآلية  َّمظ مظ مظ مظ مظُّٱ



 

124 
 

 98 38 73ص: اآلية   َّمب هب جت  حت خت  ُّٱ

 98 38 74ص: جزء من اآلية  َّمت هت  ُّٱ

ِالَفحةِرقمِالسورةِالسورةِاآلية
 مظ مظ مظ مظ مظ مظ مظ مظ  مظٱُّ

َّمظمظ مظ  

 84 41 7-6 اآليتان :فّصلت

 107 42 11الشورى: جزء من اآلية  َّمظ مظ مظ ٱُّٱ

 100 46 15األحقاف: جزء من اآلية  َّمن ىن  مظ مظ ٱُّٱ

 65 62 10آلية اجلمعة: جزء من ا  َّمي ىي  ٱُّٱ

 16 65 4الطالق: جزء من اآلية  َّمظ مظ مظ مظ مظ مظ ٱُّٱ

ٌَّّ ٍّ َّ ُّ ِّ ُّٱ  52 73 20املزمل: جزء من اآلية  

 84 74 43، 42املدثر: اآليتان  َّمظمظ مظ مظ مظ مظ مظ مظ مظ مظ مظُّ

 104 76 16اإلنسان: جزء من اآلية  َّمظ مظ مظٱُّٱ

 104 89 13الفجر: اآلية   َّري مظىن ين  مظ  مظٱُّٱ

َّمظ مظنت ىت يت  مظ مظُّ  103 97 3القدر: اآلية  
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ِفهرسِاألحاديث:
ِالَفحةِاحلديث

 14 إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحدإذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران، و 
رًا فـَقََّهُه يفِّ الدِّينِّ َوَأهْلََمُه ُرْشَدهُ  ُ بَِّعْبٍد َخيـْ  19 إَِّذا أَرَاَد اّللَّ

 79 نَ اْ ضَ مَ رَ  الَّْ إِّ  مَ وْ صَ  اَلْ فَ  نُ اْ بَ عْ شَ  خَ لَ سَ ا انْ ذَ إِّ 
 91 لَ وْ وا البَـ هُ زِّ نْ تَـ اسْ 
 116 مٍ ايَّْ أَ  ةُ رَ شَ عَ  هُ رُ ثَـ كْ أَ وَ  مٍ ايَّْ أَ  ةُ ثَ اَلْ ثَ  ضِّ يْ احلَْ  لُّ قَ أَ 

 110 تِّ اْ يَّ لنِّّ ابِّ  لُ اْ مَ عْ اأْلَ  اْ نََّ كإِّ 
 91 اإلبلِّ  أبوالِّ  بِّ رْ شُ بِّ  نيَ رنيِّّ العَ  أمرَ  -المُ والسَّ  الةُ الصَّ  عليهِّ -ه أنَّ 
 116 نٍ يْ دِّ وَ  لٍ قْ عَ  تُ اْ صَ قِّ انَْ  نَّ هُ نَـّ أَ 
 64 كَ رِّ ذْ نَ بِّ  فِّ وْ أَ 
دُُّهنَّ  اَلثٌ ثَ  دٌّ  جِّ دٌّ؛ َوَهْزهُلُنَّ ، جِّ  120 نْيُ مِّ يَ الْ وَ َوالطَّاَلُق  النَِّّكاحُ  جِّ

 99 ةِّ مَ اْ يَ قِّ الْ  مِّ وْ  يَـ ىَل إِّ  ضٍ اْ مَ  دُ اْ هِّ اجلِّ 
 120 نَ لْ تَـ قْ يُـ  قِّ سِّ اْ وَ فَ الْ  نَ مِّ  سٌ مخَْ 
 118 يتِّْ مَّ أُ  نْ عَ  عَ فِّ كرُ 

 َّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ َصلَّ -مسِّْعُت النَّيبِّ رًا يـَُفقِّّْهُه يفِّ  -ى اّللَّ ُ بِّهِّ َخيـْ يـَُقوُل َمْن يُرِّْد اّللَّ
 ِالدِّينِّ 

19 

 16 ارب بثمانني جلدةعلى الشّ  -رضي هللا عنه- فقضى عليّ 
 16 ة، ا ليس يف كتاب والسنّ الفهم الفهم فيما تلجلج يف صدرك ممّ 

 14 قال له: كيف تقضي إذا غلبك قضاء؟  ،ملا أراد أن يبعث معاذا إىل اليمن
 102 يْ فِّ تَ خْ مُ ى الْ لَ عَ  عَ طْ قَ  اَلْ 

 89 راويلَ وال السَّ   القميصَ وال ءَ القبا مُ حرِّ مُ ـال ال يلبسُ 
 89  الثَِّّيابِّ  مِّنْ  اْلُمْحرِّمُ  يـَْلَبسُ  َما
 100 ةٍ اَلْ صَ  لِّّ كِّ   تِّ قْ وَ لِّ  أُ ضَّ وَ تَـ تَـ  ةُ ضَ اْ حَ تَ سْ مُ الْ 
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 103 مراتٍ  عشرَ  القرآنَ  قرأَ  كمنْ   يس كانَ  قرأَ  منْ 
 102 هُ اْ نَ عْ طَ قَ  شَ بَ نَـ  نْ مَ 
 66 اْ هَ رَ كَ ذَ  اْ ذَ إِّ  () اْ يهَ لِّّ صَ يُ لْ فَـ  ةً اَلْ صَ  يَ سِّ نَ  نْ مَ 
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ِفهرسِاألعالم:
ِالَفحةِاالسم

 29 بردي تغري ابن
 29 احلليباببن حبيب 

 29 العسقالينّ  حجر ابن
 50 اجلياين الطائي مالك ابن

 119 اقُ قّ الدَّ  وأبو بكرٍ 
 74 يِّّ خِّ رْ للكَ أبو احلسن 

 95 أبو زيدٌ 
 118 لجيِّّ الثَّ  هللاِّ  لعبدِّ 

 97 أبو منصورٌ 
 67 البزدوي سرِّ أبو اليُ 

 70  فَ أبو يوسُ 
 31  البلبيسيّ  محن الكناينّ بن عبد الرّ  أمحد بن عليّ 

 28 األقشهري
 28 زاده خواهر ينالدّ  وبدر

 29 عبدالقادر احلافظ
 28 ريرالضّ  ينالدّ  محيد
 63 العنربي اهلذيل بن زفر

 48 احلنفي الغزنوي اهلندي الدين سراج
 28 غناقيالس
 49 هَ يْ وَ يبَـ سِّ 

 8 عبد احلفيظ بن عثمان القارّي الفتيّن احلنفيّ 
 8 عبد الّرمحن سراج
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 44 عضد الدين اإلجيي 
 31 صالعا بن عمرو
 65 البزدوي اإلسالمِّ  فخرِّ 

 32 القاسم بن قطلوبغا
 48 التفتازاين هللا عبد بن عمر بن مسعود

 69 سن الشيباينبن احل دٍ مَّ حمُ 
 28  ،)(لكردريا ارتّ السّ  عبد بن حممد ةاألئمّ  مشس

 18 بن أيب سفيان معاوية
 31 منصور بن أيب اخلري البلبيسيّ 

 31 اإلسكندريّ  نصر
 27 احلمويايقوت 
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ِمراج:ِالبحث:
 

 القرآن الكرمي. (1
مسندِِهـ(،241أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، أبو عبد هللا، املتوىف ) (2

 طبعة مؤسسة الرسالة،ِ، )د.م:1طحتقيق شعيب األرنؤوط وآخرون، ِاإلمامِأمحدِبنِحنبل،
ِ.(م2001/هـ1421

اكصتفاءِالقنوعِمباِهوِمطبوع،ِأشهرِالصتآليفِِهـ(،1313ادوارد كرنيليوس فانديك )املتوىف:  (3
د.ط، صححه وزاد عليه: السيد حممد علي الببالوي، العربيةِيفِاملطاب:ِالرشرقيةِوالغربية،ِ

 .(م1896/هـ1313مطبعة التأليف )اهلالل(، )مصر: 
، بيانِمعاينِالبدي:(، 749صفهاين، مشس الدين، حممود بن عبد الرمحن، املتوىف سنة )األ (4

د.ط، )جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، رسالة دكتوراه للطالب حسام 
 م(. 1984الدين عفانة، سنة 

الصتقريرِفي، ابن أمري احلاج، أبو عبد هللا ، حممد بن حممد بن حممد ، ابن املوقت احلن (5
 .(م1999دار الكتب العلمية، سنة )د.م: ، 1ط، والصتحبري

سنة  املتوىف ،الدين سيد ،احلسن أبو، الثعليب ،سامل بن حممد بن علي أيب بن علي اآلمدي، (6
ِاألحكام ،(هـ631) ِأصول ِيف  -بريوتحتقيق عبد الرزاق عفيفي، د.ط، ) ،اإلحكام

 د.ت( اإلسالمي، املكتب :لبنان -دمشق
ه(، 1225صاري، عبد العلي حممد بن نظام الدين حممد السهالوي، اللكنوي، املتوىف )األن (7

ِالثبوت ِمسلم ِشرح ِالرمحوت دار الكتب العلمية، سنة ، )بريوت: 1ط، فواتح
 .(م2002/ه1423

ه( 756األجيي، عضد الدين، عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الغفار، أبو الفضل، املتوىف ) (8
ِا ِمصتَر ِعلى ِالعضد ِاألصويلشرح دار الكتب العلمية، سنة ، )بريوت: 1ط، ملنصتهى

 .(م2000/ه1421
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كرشفِاألسرارِعنِهـ(، 730البخاري، عبد العزيز بن أمحد بن حممد، عالء الدين، املتوىف ) (9
دار الكتب ، )بريوت: 1طحتقيق عبد هللا حممود حممد عمر،  أصولِفخرِاإلسالمِالبزدوي،

 .(م1997هـ/1418العلمية، 
صحيحِه(، 256، حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا، اجلعفي، املتوىف )البخاري (10

مصورة -طبعة دار طوق النجاة  ، )د.م:1ط ، حتقيق حممد زهري بن انصر الناصر،البخاري
 .(ه1422سنة  -عن السلطانية إبضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي

مسندِه(، 292توىف )البزّار، أبو بكر، أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق، العتيكي، امل (11
ِ ِالزخ ارِاملسّمىالبزار  :املدينة املنورة، )1ط ، حتقيق الدكتور حمفوظ الرمحن زين هللا،البحر

 .(م1993 /ه1414طبعة مكتبة العلوم واحلكم، ، سنة 
ِإىلِه(، 482البزدوي، علي بن حممد، احلنفي، الكرخي، املتوىف ) (12 ِالوصول كنز

 .(ه1308ندة، سنة مطبعة سد.ط، )د.م:  معرفةِاألصول،
املعصتمدِيفِهـ(، 436الَبْصري، حممد بن علي الطيب أبو احلسني، املعتزيل، املتوىف ) (13

 .(ه1403طبعة دار الكتب العلمية، سنة ، )بريوت: 1ط، حتقيق خليل امليس، أصولِالفقه
ِاملَنفنيالبغدادي، امساعيل ابشا،  (14 ِوآاثر ِاملؤلفني ِأمساء ِالعارفني  د.ط، ،هدية

 .(م1951طبعة وكالة املعارف اجلليلة،  )اسطنبول:
البوصريي، أبو العباس، شهاب الدين، أمحد بن أيب بكر بن إمساعيل بن سليم بن  (15

، حتقيق مَباحِالزجاجةِيفِزوائدِابنِماجههـ(، 840قامياز بن عثمان، الكناين، املتوىف )
 .(هـ1403سنة  ،طبعة دار العربية، )بريوت: 2طحممد املنتقى الكشناوي، 

ردي، بكر، أبو موسى، بن علي بن احلسني بن أمحد البيهقي، (16  اخلراساين، اخُلْسَرْوجِّ
ِوأصحابِالسلفِمذهبِعلىِالرشادِسبيلِإىلِواهلدايةِاالعصتقاد ،(هـ458) املتوىف

 (.ه1401 اجلديدة، اآلفاق دار: بريوت) ،1ط الكاتب، عصام أمحد حتقيق ،احلديث
ردي اخلراساين، البيهقي، أبو بكر، أمحد بن احلسني  (17 بن علي بن موسى اخُلْسَرْوجِّ

ِهـ(، 458املتوىف ) ِاإلميان، ، 1طحتقيق الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد، شعب
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طبعة مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ابلتعاون مع الدار السلفية ببومباي ابهلند، سنة )الرايض: 
 .(م2003/هـ1423

ردي، اخلراساين، البيهقي، أبو بكر، أمحد بن احلسني بن ع (18 لي بن موسى اخُلْسَرْوجِّ
ِواآلاثر،هـ(، 458) املتوىف ِالسنن ، )دمشق 1طحتقيق عبد املعطي أمني قلعجي،  معرفة

 .(م1991/هـ1412دار قتيبة، وبريوت: 
الرتمذي، حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى، املتوىف  (19

شاكر، وحممد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة  ، حتقيق أمحد حممدسننِالرتمذيهـ(، 279)
طبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، سنة ، )مصر: 2ط عوض،
 .(م1975/هـ1395

يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري احلنفي، أبو احملاسن،  ابن تغري بردي، (20
ِالواهـ(، 874مجال الدين، املتوىف) ِبعد ِواملسصتوىف ِالَايف قيق الدكتور حممد حت، يفاملنهل

 .(طبعة اهليئة املصرية العامة للكتاب، د.ت)مصر:  د.ط، حممد أمني،
ِعلىِهـ(، 793التفتازاين، سعد الدين مسعود بن عمر، )املتوىف:  (21 ِالصتلويح شرح

دار الكتب ، )بريوت: 1طِحتقيق زكراي عمريات، ،ملنتِالصتنقيحِيفِأصولِالفقهالصتوضيحِ
 .(م1996/هـ1416العلمية، سنة 

مفصتاحِه(، 771التلمساين، حممد بن أمحد، احلسين، أبو عبد هللا، املتوىف سنة ) (22
، )بريوت: مؤسسة 1، حتقيق حممد علي فركوس، طالوصولِإىلِبناءِالفروعِعلىِاألصول

 م(. 1998ه/1419 سنةالراين للطباعة والنشر، 
كصتابِهـ(، 816اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين، الشريف، املتوىف) (23

 ،طبعة دار الكتب العلمية)بريوت:  ،1ط ، ضبط وتصحيح مجاعة من العلماء،الصتعريفات
 .(م1983/ه1403سنة 

ِالفَول ،(هـ370) سنة املتوىف احلنفي، الرازي، بكر، أبو علي، بن أمحد اجلصاص، (24
 (.م1994/هـ1414 األوقاف، وزارة: الكويت) ،2ط األصول،ِيف
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 .(دار الكتاب العريب، د.ت)القاهرة:  د.ط، ،رشافعياإلمامِالاجلندي، عبد احلليم،  (25
اجلويين، عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد، أبو املعايل، ركن الدين، امللقب  (26

حتقيق صالح بن حممد بن عويضة،  الربهانِيفِأصولِالفقه،هـ(، 478إبمام احلرمني، املتوىف)
 .(م1997/هـ1418دار الكتب العلمية، سنة ، )بريوت: 1ط

 ،معاملِأصولِالفقهِعندِأهلِالسنةِواجلماعةاجليزاين، حممَّد بْن حَسنْي بن َحسْن،  (27
 .، د.ت(طبعة دار ابن اجلوزي)د.م:  د.ط،

ابن أيب حامت، أبو حممد، عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي،  (28
، )د.م: 1طثني، ، حتقيق فريق من الباحعللِاحلديثهـ(، 327احلنظلي، الرازي، املتوىف )

 .(م2006 -هـ 1427طبعة مطابع احلميضي، سنة 
احلاكم، أبو عبد هللا، حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب  (29

 املسصتدركِعلىِالَحيحني،هـ(، 405الطهماين النيسابوري، املعروف اببن البيع، املتوىف )
دار الكتب العلمية، سنة  : طبعة، )بريوت1ط ،مصطفى عبد القادر عطا حتقيق

 .(م1990/ه1411
 حامت، أبو التميمي، َمْعبَد، بن معاذ بن حبان بن أمحد بن حبان بن حممد حبان، ابن (30

 شعيب حتقيق ،بلبانِابنِبرتتيبِحبانِابنِصحيح ،(هـ354)املتوىف الُبسيت الدارمي،
 .م(1993ه/1414 الرسالة، سنة مؤسسة ، )بريوت: طبعة2ط األرنؤوط،

ِواحلواشياحلبشي، عبد هللا حممد،  (31 ِالرشروح طبع اجملمع )أبو ظيب:  د.ط، ،جام:
 .(م2004سنة الثقايف، 

 ،(هـ852) املتوىف العسقالين أمحد، بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو حجر، ابن (32
 ،1ط معوض، حممد وعلى املوجود عبد أمحد عادل: حتقيق ،الَحابةِمتييزِيفِاإلصابة

 .(ه1415سنة العلمية، الكتب دار: بريوت)
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ابن حجر، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد، العسقالين، املتوىف  (33
دار الكتب ، )بريوت: 1طتلخيصِاحلبريِيفِختريجِأحاديثِالرافعيِالكبري،ِهـ(، 852)

 .(م1989/هـ1419العلمية، سنة 
شرحِصحيحِِفصتحِالباريه(، 852العسقالين، املتوىف ) ،ابن حجر، أمحد بن علي (34

 .(م1986/هـ1407دار الراين للرتاث، سنة  )د.م:  د.ط، ،البخاري
الدررِالكامنةِيفِأعيانِ ه(، 852املتوىف ) العسقالين،أمحد بن علي، ابن حجر،  (35

 .(م1972/ه1392جملس دائرة املعارف العثمانية، سنة د.ط، )اهلند: ، املئةِالثامنة
ِختريجِإىلِالرواةِهدايةه(، 852ىف )املتو ، العسقالين، أمحد بن عليابن حجر،  (36

 ابن دار)د.م:  ،1طِ،األثري احلميد عبد حسن علي ، حتقيقواملرشكاةِاملَابيحِأحاديث
 م(.2001ه/1422، عفان ابن دار - القيم

ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد األندلسي، القرطيب، الظاهري،  (37
ِاألحكامهـ(، 456املتوىف) ِأصول ِيف د.ط، قيق الشيخ أمحد حممد شاكر، ، حتاإلحكام

 .(دار اآلفاق اجلديدة، د.ت)بريوت: 
ه(، 626احلموي، شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي، املتوىف ) (38

 .(م1995سنة  ،دار صادر، )بريوت: 2ط، معجمِالبلدان
غينِيفِامله(، 691اخلبازي، عمر بن حممد بن عمر، جالل الدين أبو حممد، املتوىف ) (39

 .(ه1403مطبوعات جامعة أم القرى، سنة ، )السعودية: 1ط، أصولِالفقه
، د.ط، )بريوت: دار الكتب تطورِالفكرِاألصويلِاحلنفيخزنة، هيثم عبد احلميد،  (40

 م(.2006العلمية، سنة 
، 5ط، أصولِالفقهم(، 1927اخلضري، الشيخ حممد بن عفيفي الباجوري، املتوىف ) (41

 .(م1965ة الكربى، سنة املكتبة التجاري)مصر: 
ِالصترشري:ِ(، م1927الشيخ حممد بن عفيفي الباجوري، املتوىف )اخلضري،  (42 اتريخ

 م(.1960، )مصر: املكتبة التجارية الكربى، سنة 7طاإلسالمي،ِ
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مطبعة ، )القاهرة: 6ط، علمِأصولِالفقهم(، 1956خالف، عبد الوهاب، املتوىف ) (43
 .د.ت( النصر،

حممد، أبو زيد، ويل الدين احلضرمي اإلشبيلي، املتوىف  ابن خلدون، عبد الرمحن بن (44
 .، د.ت(طبعة املكتبة التجاريةد.ط، )القاهرة: ، املقدمةه(، 808)

 ،اإلربلي ،الربمكي ،س الدين أمحد بن حممد بن إبراهيمأبو العباس مشابن خلكان،  (45
)بريوت: ِ، د.ط،إحسان عباسحتقيق ،ِوفياتِاألعيانِوأنباءِأبناءِالزمان، هـ(681) املتوىف

 ، د.ت(.دار صادر

الدارقطين، أبو احلسن، علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن  (46
ِالدارقطينهـ(، 385دينار البغدادي، املتوىف ) وآخرون،  رانؤوط، حتقيق: شعيب األسنن

 .(م2004/هـ1424طبعة مؤسسة الرسالة، سنة ، )بريوت: 1ط
 بن عبد الرمحن بن الفضل بن هَبرام بن عبد الصمد، عبد هللا ،أبو حممد ،الدارمي (47

، حسني سليم أسد الداراين، حتقيق سننِالدارمي، هـ(255) املتوىف ،السمرقندي ،التميمي
 (. م2000/هـ1420 سنة دار املغين للنشر والتوزيع،، )السعودية: 1ط

ْستاين، املتو  (48 هـ(، 275) ىفأبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي، الّسجِّ
طبعة املكتبة العصرية، د.ط، )بريوت: ، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، سننِأبِداود

 .(د.ت
ِمنِمعاينِالسلمالدمنهوري، أمحد،  (49 ، د.ط، )مصر: طبعة مصطفى إيضاحِاملبهم

 ه(.1342البايب احلليب، سنة 
سريِهـ(، 748وىف )الذهيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز، املت (50

 .(م1985مؤسسة الرسالة، سنة ، )بريوت: 3طأعالمِالنبالء،ِ
املتوىف  الذهيب، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز، (51

، )بريوت: 1ط، حتقيق علي حممد البجاوي، ميزانِاالعصتدالِيفِنقدِالرجالهـ(،  748)
 .(م1963ة طبعة دار املعرفة للطباعة والنشر، سن
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مفرداتِه(، 502الراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد، املتوىف ) (52
 .(ه1412دار القلم، سنة ، )دمشق: 1ط، القرآن

ِاإلسالميالزحيلي، حممد بن مصطفى،  (53 ِالفقه منشورات )دمشق:  ،2ط ،أصول
 .(م1981 ، سنةجامعة دمشق

ِم(، 2015الزحيلي، وهبة بن مصطفى، املتوىف ) (54 ِالفقهالوجيز ِأصول ، 2ط، يف
 .(م1998دار الفكر، سنة )دمشق: 

، 1ط، البحرِاحمليطه(، 794الزركشي، بدر الدين بن حممد هبادر الزركشي، املتوىف ) (55
 .(م1994-هـ1414دار الكتيب، سنة )د.م: 

خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الدمشقي، املتوىف  الزركلي، (56
 .(م2002دار العلم للماليني، سنة طبعة بريوت: ، )15ط، األعالم، هـ(1396)
أبوِحنيفةِحياتهِوعَرهِـــِم(، 1974أمحد مصطفى أمحد، املتوىف ) أبو زهرة، حممد (57

 .(م1947دار الفكر العريب، سنة )مصر: ، 2ط، آراؤهِوفقهه
د.ط، ، أصولِالفقهم(، 1974أبو زهرة، الشيخ حممد أمحد مصطفى أمحد، املتوىف ) (58

 .د.ت( ،ار التأليفطبعة د)مصر: 
نَبِالرايةِيفِختريجِه(، 672الزيلعي، مجال الدين عبد هللا بن يوسف، املتوىف ) (59

 .(م1995/هـ1415دار احلديث، سنة ، )د.م: 1طأحاديثِاهلداية،ِ
، (هـ902) املتوىف ،حممد بن الرمحن عبد بن حممد اخلري أبو الدين مشس ،السخاوي (60

  م(.1992ه/1412اجليل، سنة  دار ، )بريوت:1ط الصتاس:،ِالقرنِألهلِالالم:ِالضوء
هـ(،  483السرخسي، مشس األئمة، حممد بن أمحد بن أيب سهل، احلنفي، املتوىف ) (61

 .(دار املعرفة، د.تد.ط، )بريوت: ، أصولِالسرخسي
 ،املبسوط ،(هـ483) املتوىف األئمة، مشس سهل، أيب بن أمحد بن حممد السرخسي، (62

 (.م1993/  هـ1414  سنة ،املعرفة دار: بريوت) ،د.ط



 

136 
 

الكايفِشرحِه(، 714السغناقي، حسام الدين، حسني بن علي بن حجاج، املتوىف ) (63
 .(م2001مكتبة الرشد، سنة ، )الرايض: 1ط البزدوي،

مفصتاحِه(، 626) املتوىف علي، أبو يوسف، بن حممد بكر أيب بن يوسف السكاكي، (64
 م(.1987هـ/1407 سنة العلمية، الكتب ، )بريوت: دار2طالعلوم،ِ

ميزانِاألصولِه(، 539السمرقندي، عالء الدين، أبو بكر حممد بن أمحد، املتوىف ) (65
 .(م1984/ه1404مطابع الدوحة احلديثة، سنة د.ط، )الدوحة:  يفِنصتائجِالعقول،

األشباهِهـ(، 911السيوطّي، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين، املتوىف ) (66
 .(م1990/هـ1411كتب العلمية، سنة دار ال، )بريوت: 1ط، والن ظائر

ِاملنثورِيفِ(، هـ911السيوطّي، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين، املتوىف ) (67 الدر 
 ، د.ط )بريوت: دار الكتب العلمية، د ت(.الصتفسريِابملأثور

هـ(، 790الشاطيب، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي، الغرانطي، املتوىف ) (68
، )د.م: 1ط، حتقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ريعةاملوافقاتِيفِأصولِالرش

 .(م1997هـ/ 1417دار ابن عفان، سنة 
ِالفحولِإىلِحتقيقِِه(،1250الشوكاين، حممد بن علي بن حممد، املتوىف ) (69 إرشاد

دار الكتاب العريب، ، )بريوت: 1طحتقيق الشيخ أمحد عزو عناية، احلقِمنِعلمِاألصول،ِ
 .(م1999 /هـ1419سنة 

ِالصفدي (70 الوايفِ ،هـ(764)املتوىف ،خليل بن أيبك بن عبد هللا ،صالح الدين،
ِابلوفيات سنة  ،دار إحياء الرتاث)بريوت:  ،د.ط، أمحد األرانؤوط وتركي مصطفىِحتقيق،
 (.م2000/هـ1420

ابن أيب الطاعة، أبو الفتح تقي الدين حممد بن أيب احلسن على بن وهب بن مطيع  (71
ِالقشريي، املصري،  ِاألحكام، ِأبحاديث ، 2طحتقيق حسني إمساعيل اجلمل، اإلملام

 .(م2002/هـ1423دار املعراج الدولية، سنة )الرايض: 
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حاشيةِه( 1231الطحطاوي، أمحد بن حممد بن إمساعيل احلنفي، تويف ) (72
، 1طحتقيق حممد عبد العزيز اخلالدي، الطحطاويِعلىِمراقيِالفالحِشرحِنورِاإليضاح،ِ

 .(م1997 -هـ 1418لكتب العلمية، سنة دار ا)بريوت: 
مصتَرِه(، 716جنم الدين أبو الربيع سليمان بن سعيد، احلنبلي، املتوىف )الطوسي،  (73

 .(م1987 -هـ 1407 ة، سنةمؤسسة الرسالِد.ط، )بريوت:شرحِالروضة،ِ
ردِه(، 1252ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي، املتوىف ) (74

 .(م1992دار الكتب العلمية، سنة د.ط، )بريوت: ،  احملصتارِعلىِالدرِاملخصتار
ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم، النمري،  (75

ِوفضله،هـ(، 463وىف )القرطيب، املت ِالعلم ِبيان  ،1، طحتقيق أيب األشبال الزهريي جام:
 .(م1994/هـ1414 سنة دار ابن اجلوزي،)السعودية: 

 األوقاف ، )الكويت: وزارة2، طالصتعريفِببعضِعلومِاإلسالمعبد هللا جنيب سامل،  (76
 م(.1999اإلسالمية، سنة  والشؤون

ِاألسنويه(، 806ني، املتوىف )العراقي، زين الدين، عبد الرحيم بن احلس (77 ، ترمجة
 م( .2011ه/1432، )بريوت: دار البشائر اإلسالمية، سنة 1ط

العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران،  (78
مؤسسة ، )د.م: 1طحتقيق الشيخ بيت هللا بيات،  معجمِالفروقِاللغوية،هـ(، 395املتوىف )

 .(هـ1412 نةسالنشر اإلسالمي، 
 املتوىف الفالح، أبو احلنبلي، الَعكري حممد بن أمحد بن احلي عبد العماد، ابن (79

، )دمشق: 1ط األرانؤوط، حممود حتقيق ،ذهبِمنِأخبارِيفِالذهبِشذرات ،(هـ1089)
 .م(1986هـ/1406كثري، سنة   ابن دار

ىف الغزنوي، سراج الدين، أبو حفص، عمر بن إسحاق بن أمحد اهلندي، املتو  (80
ِحنيفةه(، 773) ِأب ِاإلمام ِمسائل ِبعض ِحتقيق ِيف ِاملنيفة ، )د.م: مؤسسة 1ط، الغرة

 .م(1986ه/1406الكتب الثقافية، سنة 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=354&idto=355&bk_no=98&ID=148
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الفخر الرازّي، أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي، املتوىف  (81
، 3طين، حتقيق الدكتور طه جابر فياض العلوا احملَولِيفِعلمِأصولِالفقه،هـ(، 606)

 .(م1997/هـ1418مؤسسة الرسالة، سنة )بريوت: 

، هـ(799) املتوىف ،ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن حممد، برهان الدين اليعمري (82
ِأعيانِعلماءِاملذه الدكتور حممد األمحدي :ِحتقيقِوتعليق ب،الديباجِاملذهبِيفِمعرفة

 (.د.تدار الرتاث للطبع والنشر،  :القاهرة)ِد.ط،،ِأبو النور

، حتقيق القاموسِاحمليطِه(،817الفريوزآابدي، جمد الدين حممد بن يعقوب، املتوىف ) (83
 .(م2005مؤسسة الرسالة، سنة ، )بريوت: 8طنعيم العرقسوسي، 

 ،احملاسن أبو الدين فخر األوزجندي، حممود بن منصور بن احلسن خان، قاضي (84
 وهبامشه اهلندية ابلفتاوى املعروفة العاملكريية الفتاوى( ه592) املتوىف احلنفي، الفرغاين،

 سنة ببوالبق، األمريية الكربى املطبعة: مصر) ،2ط البزازية، والفتاوى خانِقاضيِفصتاوى
 (.  ه1310

ابن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد، املقدسي، احلنبلي،  (85
مؤسسة الراّين ، )د.م: 2ط وجنةِاملناظرِيفِأصولِالفقه، روضةِالناظرهـ(، 620املتوىف )

 .(م2002/هـ1423 سنةللطباعة والنشر والتوزيع، 
القضاعي، أبو عبد هللا حممد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون، املصري،  (86

ِِهـ(،454املتوىف ) ِالرشهاب، ، )بريوت: 2طحتقيق محدي بن عبد اجمليد السلفي، مسند
 .(م1986-ه1407مؤسسة الرسالة، سنة 

ْوبـََغا، أبو الفداء، زين الدين قاسم السُّْوُدْوينِّ اجلمايل احلنفي، املتوىف ابن ُقْطلُ  (87
القلم، سنة  ، )دمشق: دار1يوسف، ط رمضان خري حتقيق حممد اتجِالرتاجم، هـ(،879)

 م(.1992هـ/1413
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ابن ُقْطُلْوبـََغا، أبو الفداء، زين الدين قاسم السُّْوُدْوينِّ اجلمايل احلنفي، املتوىف  (88
ِاملنار،(، هـ879) ِمصتَر ِشرح ِاألفكار ، 1طحتقيق حافظ ثناء هللا الزاهدي،  خالصة

 .(م2003/هـ1424دار ابن حزم، سنة )د.م: 
القرايف، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي، ابلقرايف  (89

كة شر ، )د.م: 1طحتقيق طه عبد الرؤوف سعد،  شرحِتنقيحِالفَول،ِهـ(،684املتوىف )
 .(م1973 /هـ1393الطباعة الفنية املتحدة، سنة 

القرايف، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن، املالكي، املتوىف  (90
 .(م1994دار الغرب اإلسالمي، سنة ، )بريوت: 1طالذخرية،ِِهـ(، 684)
املتوىف  ،مشس الدين ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعدابن قيم اجلوزية،  (91

، 1، طحتقيق حممد عبد السالم إبراهيم، العاملنيِرب ِ ِعنِاملوق  عنيِإعالمِ،هـ(751)
 (.م1991/ه1411 ، سنةدار الكتب العلمية)بريوت: 

ِترتيبِِه(،587الكاساين، أبو بكر مسعود بن أمحد، املتوىف) (92 ِيف ِالَنائ: بدائ:
 .(م1986/هـ1406دار الكتب العلمية، سنة ، )بريوت: 2طالرشرائ:،ِ

املتوىف  الدمشقي، مث البصري، القرشي، عمر بن إمساعيل الفداء، أبو كثري،  ابن (93
 ، )بريوت: طبعة1الدين، ط مشس حسني حممد ، حتقيقالعظيمِالقرآنِتفسري، (هـ774)

 هـ(.1419 بيضون، سنة علي حممد العلمية، منشورات الكتب دار
، هـ(774) املتوىف ،مث الدمشقي ،إمساعيل بن عمر القرشي ،أبو الفداءابن كثري،  (94

 (.م2004سنة دار الوفاء، ، )املنصورة: 1طحتقيق أنور الباز، ، طبقاتِالرشافعيني
الفوائدِالبهيةِ ه(،1304اللكنوي، عبد احلي بن عبد احلليم بن حممد أمني، املتوىف ) (95

ِاحلنفية، ِتراجم عين به حممد بدر الدين النعساين، د.ط، ) القاهرة: دار الكتاب  يف
 د.ت(. اإلسالمي،
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قمرِاألقمارِه(، 1304اللكنوي، عبد احلي بن عبد احلليم بن حممد أمني، املتوىف ) (96
ِاملنار ِشرح ِيف ِاألنوار -ه1299 سنة املطبع النظامي، :كانبور اهلندد.ط، )، لنور

 .(م1881
، سننِابنِماجههـ(، 273أبو عبد هللا حممد بن يزيد، القزويين، املتوىف ) ،ابن ماجة (97

دار الرسالة العاملية، سنة ، )بريوت: 1طرنؤوط وآخرون، حتقيق شعيب األ
 .(م2009/هـ1430

ه(، 179مالك بن أيب عامر، األصبحي، احلمريي، املتوىف ) بن أنس بن مالك (98
 ، د.ط، )مصر: مطبعة البايب احلليب، دت(.املوطأ

ه(، 885املرداوي، عالء الدين ابن أيب احلسن علي بن سليمان احلنبلي، املتوىف ) (99
ِالصتحريرالصت ِشرح ِالفقه حبري ِأصول مكتبة ابن رشد، سنة ، )الرايض: 1ط، يف

 .(م2000/ه1420
 الدين، برهان احلسن، أبو الفرغاين، اجلليل، عبد بن بكر أيب بن علي املرغيناين، (100

 دار: بريوت) ط،.د يوسف، طالل حتقيق ،املبصتديِبدايةِشرحِيفِاهلداية ،(هـ593) املتوىف
 (.ت.د العريب، الرتاث احياء

صحيحِ، هـ(261) املتوىف ،النيسابوري ،القشريي ،أبو احلسن ،مسلم بن احلجاج  (101
 ، د.ت(.دار إحياء الرتاث العريب، د.ط، )بريوت: حممد فؤاد عبد الباقيحتقيق مسلم،ِ

ابن منظور، أيب الفضل، مجال الدين، حممد بن مكرم األنصاري، اخلزرجي، املصري،  (102
إصدار وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف  :السعودية)د.ط،  ،لسانِالعربه(، 711املتوىف )

 .(والدعوة واإلرشاد، ، د.ت
 املتوىف احلنفي، الرومي، الدين، أمني بن العزيز عبد بن اللطيف عبد امللك، ابن (103
 سنة العلمية، الكتب دار: بريوت) ،1ط ،الفقهِأصولِيفِاألنوارِمنارِشرح ،(هـ801)

 .(م2004/ه1424
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 اللكنوى، املكي، احلنفي، الرازق، عبد بن هللا عبد بن سعيد أىب ابن أمحد  امليهوي، (104
 ط،.د ،املنارِشرحِاألنوارِنور ،(هـ1130) املتوىف جيون، مبال أو جيون بشيخ املعروف

 .(ت.د العلمية، الكتب دار: بريوت)
حِشِره(، 972ابن النجار، حممد بن أمحد بن عبد العزيز الفتوحي، احلنبلي، املتوىف ) (105

ِ ِالصتحرير، ِمبخصتَر ِاملسمى ِاملنري مكتبة العبيكان، سنة ، )السعودية: 2طالكوكب
ِ.(م1997/ه1418

فصتحِالغفارِه(، 970ابن جنيم، زين الدين بن ابراهيم بن حممد، املصري، املتوىف ) (106
شركة مكتبة ومطبعة د.ط، )مصر:  مبرشكاةِاألنوارِيفِأصولِاملنار،املعروف برشرحِاملنارِ

 .(م1936/ه1355احلليب وأوالده، سنة مصطفى البايب 
هـ(، 303النسائي، أبو عبد الرمحن، أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، املتوىف ) (107

ِالكربى  ، سنةمؤسسة الرسالة، )بريوت: 1ط، حتقيق حسن عبد املنعم شليب، السنن
 .(م2001/هـ1421

عود، ابن اهلمام، كمال الدين، حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد بن مس (108
مصطفى البايب احلليب د.ط، )مصر: ، الصتحريرِيفِأصولِالفقهه(، 861السيواسي، املتوىف )
 .(ه1351، سنة 480وأوالده مبصر، رقم 

فصتحِ ، ه(861املتوىف ) السيواسي، ابن اهلمام، كمال الدين، حممد بن عبدالواحد، (109
 .(دار الفكر، د.تد.ط، )دمشق: القدير،ِ

ِالفقهيةسالمية، وزارة األوقاف والشؤون اإل (110 مطبعة : الكويت، )6ط، املوسوعة
ِ.(م2008/ه1429املقهوي األوىل، سنة 

 




