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  املقدمة

  مـن الرحيـه الرمحـم اللـبس                         

ومن  ،رور أنفسناـونعوذ باهللا من ش ،إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره

وأشهد  ،ومن يضلل فال هادي له ،من يهده اهللا فال مضل له ،ت أعمالنائاسي

    .وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ،أن ال إله إال اهللا

         ..دـأما بع

شرف العلوم الشرعية اليت يتمكن الفقيه بواسطته مـن  أن علم األصول من إف

وملا  كان الكتاب والسنة مها  .استنباط األحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية

الذي يكون االحتكام اليهما يف مجيـع مظـاهر حيـاة     ،الدليلني األساسيني

ألا وضعت أساساً  خلدمة  ،احل وتدرأ املفاسداإلنسان املسلم وا جتتلب املص

على منوال مل يسبق يف  ،الناس وتنظيم حيام األسرية واالجتماعية واإلنسانية

فقد انربى له علماء أجالء بذلوا الغايل والنفيس من أجل وضع  .امة من األمم

وتعريف مصطلحاته اليت حتده ومتيزه وتسهل علـى طالبيـه    ،لبناته األساسية

لكي يتوصلوا ،لغوص يف حباره، وخوض غماره القتناص درره واغتنام فوائدةا

ا إىل حتقيق األحكام الشرعية واستنباط الفتاوى الفرعية اليت تتحصـل ـا   

    .سعادة الدارين
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 هـو  امليدان وأبطاله على مر الزمان وأول هوالء األفذاذ الذين هم فوارس هذا

ذلك العامل اجلليل الذي ينـدر أن   ،اهللا اإلمام حممد بن إدريس الشافعي رمحه

الذي  ،بسعة العلم وطول الباع يف فقه الكتاب والسنة جتد له يف األرض مثيل

بابتكاره منهج غري مسبوق الصول الفقه حدد فيه معامله ووضع له  العقول حري

فأنه حرر لألمة كتابا جليل القدر عظيم النفـع جـم    .أسسه وأرسى قواعده

على هذه اخلدمـة اجلليلـة    هأعلى اهللا شأن ملوسوم ( بالرسالة )،الفائدة وهو ا

وتـوالت من بعده العلماء  .لكتاب اهللا وسـنة نبيـه صلى اهللا عليه وسلـم

   .يكتبون ويؤلفون وفق األسس اليت أرساها يف كتابه

ً  مساه  ومن أشهر من ألف يف هذا امليدان اإلمام أبو حامد الغزايل كتابا

وأبو يل  اجلويين كتابه ( الربهان )  وأبو املعا .علم األصول )(املستصفى من 

( (املعتمد  واختصر الكتب الثالثة أمامني  .احلسني البصري املعتزيل كتابه 

جليلني مها اإلمام فخر الدين الرازي يف كتابه( احملصول ) واإلمام سيف الدين 

ن من أروع ما اويعد الكتاب ،االمدي يف كتابه( اإلحكام يف أصول األحكام)

طالب  لكن مهم .صنف يف أصول الفقة اإلسالمي بشهادة الكثري من العلماء

 بداية الطلب مع تكون ستطاعه على أنواال لديهم القدرة تتقاصر وليس العلم

وكان أمام احلرمني عبد امللك بن يوسف أبو املعاىل  .مثل هذين الكتابني

)  قد ألف يف 478اجلويين املتوىف سنة ( هذا امليدان رسالة يف أصول  هـ 
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مساها الورقات ألنـه قال يف أوهلا هـذه  ،الفقة لطـيفة املبىن غزيرة املعىن

فذاع صيتها يف  ،ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه

ً ، ملا هلذا العامل اجلليل من  األفاق وتسابق عليها طالب العلم حفظا وتعلما

  .حرير ومكانة وشرف عند أقرانه من العلماءطول باع يف التأليف والت

 الدين شرف الشيخوممن نظمها  ،ونظمها آخرون ،وقد شرحها علماء كثريون

 بالعمريطي الشهري عمرية ابن رمضان بن موسى الدين نور الشيخ بن حيىي

وهو من فقهاء الشافعية من قرية   ،تعاىل اهللا رمحه) هـ890( سنة املتويف

ً  مجيل العبارة مستعذبا وهذه  ،رةعمريط يف شرق القاه وكان نظمه سلسا

ذو اللطف ،فقمت بعون الكرمي املنان ،الصفة الغالبة على مجيع منظوماته

شرحها توضيحا ملعانيها وتسهيال لفهمها من قبل  طالبيها بواإلحسان 

سائال املوىل القدير إن ينفع ا نظما وشرحا خدمة هلذا العلم  .ودارسيها

ورفعت به راية منهاج  ،حفظ به جناب فقه السنة الشريفة الشريف الذي

راجيا من وراء ذلك كله الدعاء باملغفرة والرمحات بعد املمات  ،الشريعة املنيفة

فله احلمد مادامت األرض  .انه جميب الدعوات ،والرحيل إىل دار الظلمات

    .والسموات وما شاء جل جالله
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  اهللا الرمحن الرحيم       بسم                              

  

والباء يف البسملة هي إما للمصـاحبة   ،أفتتح بالبسملة إقتداء بالكتاب العزيز

   .أو لالستعانة ،على وجه التربك

وتقديره افع والـذاهب منـه    ،واالسم مشتق من السمو ألنه تنويه عن الرفعة

وحكى  .أسامٍ )الواو الن مجعه ( أمساء ) وتصغريه ( سميٌ ) ومجع األمساء ( 

أو هو مشتق من ( الوسـم )  وهـو   .أعيذك ( بأمساوات ) اهللا تعاىل :الفراء

االسم كلمة دلت  :ويف اصطالح النحاة .ورجح علماء اللغة األول ،العالمة 

وأسم خمفـوض بالبـاء    .على معىن يف نفسها غري مقترنة بأحد األزمنة الثالثة

وهو حرف ال غري وبني ما خيفض الزائدة وكسرت الباء ليفرق بني ما خيفض 

وقد يكون امساً حنو الكاف وصارت الباء ختفض شأا شأن مجيـع حـروف   

ومل تضارع األفعـال   ،إن هذه احلروف ليس هلا معىن إال يف األمساء .اخلفض

   .فتعمل عملها فأعطيت ما ال يكون إال يف االمساء

لكل صفات اإلهليـة،  أسم ذات الباري عز وجل اخلالق احلق اجلامع  :( اهللا )

ال اله إال هـو سـبحانه،      ،املنعوت بنعوت الربوبية املنفرد بالوجود احلقيقي

وقيل حذفت لئال يشبه هجاء  ،وحذفت األلف يف اخلط من اسم اهللا استخفافاً

وكذلك العلة يف  ،الالت يف قول من وقف عليها بالتاء وقيل لكثرة االستعمال

 



 7

 اسم اهللا عز وجـل ( االه ) مث دخلـت   واألصل يف .حذف ألف ( الرمحن )

األلف والالم فصار ( االاله ) فخففت اهلمزة بان القيت حركتها على الـالم  

 .األوىل مث أدغمت األوىل يف الثانية ولزم اإلدغام واحلذف للتعظيم والتفخـيم 

هو أسم خاص هللا عز وجل ال إشتقاق له كأمساء األعالم  :قال اخلليل ومجاعة

      .للعباد

نعت اهللا عز وجل ال يثىن وال جيمع ألنه ال يكـون إال هللا عـز    :( الرمحن )

    .وأدغمت الالم يف الراء لقرا منها وكثرة الم التعريف ،وجل

    .ومجعه رمحاء يف لغة أهل احلجاز ،( الرحيم ) نعت اهللا سبحانه وتعاىل

ورمحـن   ،غةأمسان مشتقان من الرمحة على طريق املبال :و ( الرمحن الرحيم )

    .أشد مبالغة من رحيم

خيتص بـه اهللا   ،الرمحن أسم عام يف مجيع أنواع الرمحة :قال أبو علي الفارسي

( وكـان بـاملؤمنني    :قال اهللا تعاىل ،والرحيم إمنا هو يف جهة املؤمنني ،تعاىل

     .رحيما )

أو  ،واختلف أهل العلم هل هي آية مستقلة يف أول كل سورة كتبت يف أوهلا

أو إا ليست بآية يف اجلميـع وإمنـا    ،هي كذلك يف الفاحتة فقط دون غريها

       .كتبت للفصل

  وقد جزم قراء مكة والكوفة  .وقد اتفقوا على إا بعض آية يف سورة النمل
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 ،والشام ،والبصرة ،وخالفهم قراء املدينة .بأا آية  من الفاحتة ومن كل سورة

ـُتبت    :ة وال غريها من السور، قالوافلم جيعلوها آية ال من الفاحت وإمنـا كـ

ويف  .وقال اهللا عز وجل ( وهللا األمساء احلسىن فادعوه ـا )  .للفصل والتربك

الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه: ( إن هللا تسعةً  وتسعني امسا 

   .من أحصاها دخل اجلنة )

  قال الفقري الشرف العمريطي             

                          ذو العجز والتقصري والتفريط  

الن اإلنسان يعتريه النقص دائمـاً  والكمـال هللا تعـاىل     ،قال ذلك تواضعاً 

 ،والعجز مضاف إليـه  ،وذو مبتدأ هو مضاف .الذي الشئ له :الفقري .وحده

العجز وعـدم   :وهو ،والتقصري معطوف عليه .الضعف وعدم القدرة :والعجز

         ،والتفريط معطوف عليه أيضا .دفالقدرة على بلوغ اهل

    .فرط يف األمر قصر فيه وضيعه حىت فات :ومعىن التفريط

  احلمد هللا الذي قد أظهرا                  

  علم األصول للورى  وأشهرا                             

واأللف والالم الستغراق اجلـنس   ،احلمد يف كالم العرب معناه الثناء الكامل

إذ له األمساء احلسىن والصفات  ،فهو سبحانه يستحق احلمد بأمجعه ،مدمن احملا

   :وقد مجع لفظ احلمد مجع القلة كما يف قول الشاعر ،العال

 



 9

  وأبلج حممود الثناء خصصته           

  بأفضل أقوايل وأفضل أمحدي                               

 ،و محيـد وحممـود  محدت الرجل أمحده محداً فه :تقول ،فاحلمد نقيض الذم

الـذي كثـرت    :واحملمد .واحلمد أعم من الشكر .والتحميد ابلغ من احلمد

وبذلك مسي الرسول صلى اهللا عليه  .خالف املذمة :واحملمدة .خصاله احملمودة

    .وسلم

وألا تدل على ثبوت  ،ألا أمكن يف املعىن ،وقد أمجع السبعة على قراءة الرفع

أي  ،فيكون قد أخرب بأن احلمد مستقر هللا تعـاىل  ،احلمد واستقراره هللا تعاىل

( احلمد هللا  :قال اهللا تعاىل .ومعىن الالم يف اهللا لالستحقاق .محده ومحد غريه

{الْحمد للَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض} [األنعام:  ،رب العاملني ) الفاحتة

{الْحمـد   ،]10{وآخر دعواهم أَن الْحمد للَّه رب الْعالَمني} [يونس:  ،]1

{الْحمد  ،]39للَّه الَّذي وهب لي علَى الْكبرِ إِسماعيلَ وإِسحاق} [إبراهيم: 

{الْحمد للَّه الَّذي أَنـزلَ علَـى    ،]111ه الَّذي لَم يتخذْ ولَدا} [اإلسراء: للَّ

{الْحمـد للَّـه فَـاطرِ     ، ]1عبده الْكتاب ولَم يجعلْ لَه عوجا} [الكهف: 

   .]1السماوات والْأَرضِ} [فاطر: 

أي بـني   :هرا )وقوله ( أظ .حرف حتقيق :و ( قد ) ،اسم موصول :( الذي)

  .أي تبني وبرز :وظهر الشئ يظهر ظهوراً ،وأشاع
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واذا أطلقت عبارة علـم االصـول    .يعين علم أصول الفقه :( علم األصول )

   .فاملقصود ا علم أصول الفقه

وقيل هو مأخوذ مـن   ،وهو أسم من الوري واخللق ،أي اخللق :( للورى )  

وهلذا ال يطلق علـى مـن    ،األرض معىن الستر واإلخفاء ألم يسترون وجه

   .بل على من حضر فقط ،مضى أو سوف يأيت من اخللق

وهـي   ،ظهور الشئ يف شنعة :والشهرة ،( وأشهرا ) أي وضح األمر مطلقاً

    .املعروف املكان واملذكور بني الناس:والشهري .أسم من االشتهار

  ا           ـان الشـافـعي وهونـعلى لس

  ا    ـذي لـه ابتـداًء دونـفهـو ال                            

يعين أن اإلمام الشافعي رمحه اهللا هو صاحب السبق يف تدوين أصول الفقـه  

وسنة املصطفى صـلى اهللا   ،استنباطاً من كتاب اهللا تعاىل ،ومجعها يف كتاب

  .وهذا مشهور بني علماء السلف واخللف.عليه وسلم

   .مصدر هانَ :واهلون .مر ويناً أي سهله وخففههون عليه األ :( وهونا )

وكتاب الشـافعي   .جمتمع الصحف :والديوان ،أي كتبه يف كتاب :( دونا )

     .وهو كتاب مشهور عظيم القدر غزير العلم جم الفائدة ،امسه ( الرسالة )

  ارا              ـه النـاس حىت صـوتابعت

  ـار احلجـم أو كـبـارا  كـتـبـاً صغ                         
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ـَباعةَ  كسحابة :( تابعته ) تبعه ـَةً  وت ـْبعه تبعاً محرك ـَرِح يت ـَف مشى  :ك

ـُبوعاً :يقال ،خلفه أو مر به فمضى معه ـَّئ ت      .سار يف أثره :تبع الش

جلمع ويكون إمسا  ،قال تعاىل ( إنا كنا لكم تبعا ) ،والتابع يكون واحداً ومجعاً

       .ومجعه أتباع ،تابع

منها املختصر ومنها املفصل حسـب   حىت صارت هذه الكتب بعده متنوعةً ،

      .وحسب مناهج العلماء وإبداعام ،مستويات طلبة العلم ورغبام

  وخري كتبه الصغار ما سمي               

  بالورقات لإلمام احلرمي                                   

ري كتب أصول الفقه منت الورقات لإلمام أيب املعايل إمام احلرمني صغرية أي خ

وقد ذاع صيتها وطبقت  .احلجم قليلة الكلمات لكنها كبرية املعىن يف حمتواها

شهرا اآلفاق وتسابق طالب العلم عليها حفظاً ودرساً وهذا كله ملا لصاحبها 

طلبه لوجـه اهللا جـل   وحب العلم والسعي يف  من التقوى والدين والصالح

   .وعال

  اليت أُلفت يف علم األصول  ةاملختصر املتون قد اشتهر الكثري منو

ومجع اجلوامع  ،واملنار أليب الربكات النسفي ،منهاج األصول للبيضاوي :مثل

وخمتصـر   ،وخمتصر أبـن احلاجـب   ،وتنقيح الفصول للقرايف ،للتاج السبكي

      .وغريها كثري التحرير البن النجار
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  وقد سئلت مدة يف نظمـه               

  ه    ـمسهال حلفظه وفهم                               

  داً               ـفلم أجد لما  سئلت ب

  وقـد شـرعت فـيه مستمـداً                                                        

  من ربنا التوفيق للصواب             

  اب    ـوالنفع بالدارين يف الكت                             

قليلـة    ،وهي احلقبة من الدهر ال وقت هلا :أي أنه سئل من بعض الناس مدة

وضمُ  الشئ إىل  ،التأليف :والنظم ،يف نظم كتاب الورقات .كانت أو كثرية

ـَّمه ،ونظم اللؤلؤ ينظمه نظماً ،شئ آخر ـَّفه ومجعـه يف سـلك     :ونظ ألـ

 .ومنه قوهلم شعر بديع النظم .والنظام كل خيط ينظم به اللؤلؤ وحنوه .فانتظم

إذ النظم أحلى وأعـذب   :وقال يف لطائف اإلشارات ،وذلك تسهيال حلفظها

وتكـون    .وخصوصاً ما كان على حبر الرجـز  ،وأسرع إىل احلفظ من النثر

   .هوالفهم هو ذكاء القلب وإظهار املقصود بأبلغ ألفاظ ،مفهومة املعىن

أي ال  :وقوهلم والبد منـه  ،وعند تكرار الطلب عليه مل جيد مناصاً وال عوضا

 .اخلوض والدخول يف املطلوب) :( والشروع،لذلك شرع يف املطلوب .حمالة

 .ملتجأً  إىل الباري جلت قدرته أن ميده بالعون والعلم إلصابة كبد احلقيقـة 

 .إذا مل خيطـئ  وأصاب السـهم القرطـاس   ،والصواب لغة: هو ضد اخلطأ
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هو :واملدد .هو األمر الثابت يف نفس األمر الذي ال يسوغ إنكاره :والصواب

مددنا القـوم، أي صـرنا مـدداً هلـم.       .طَلَب املَدد :واال ستمداد ،الزيادة

ويوفقه لقول احلق الذي هو الصواب املوافـق للكتـاب    وأمددناهم بغرينا.  

فيكون ممن نشر العلم بني الناس فينال  ،ل نفعه للغريلكي يص  .والسنة املطهرة

   .ثواب الدنيا واآلخرة

( من    :قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم  :فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل اهللا له طريقاً إىل اجلنة ) أخرجه الترمـذي  

      .واإلمام أمحد ،وقال حسن

( وإن املالئكة لتضع أجنحتـها رضـا    :ماجة عن أيب الدرداء وفيهورواه أبن 

وإن طالب العلم يستغفر له من يف السماء واألرض حىت احليتان  ،لطالب العلم

وإن فضل العامل كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء هـم   ،يف املاء

العلم فمن أخذه ا ورثوا إمن ،إن األنبياء مل يورثوا ديناراً وال درمهاً ،ورثة األنبياء

   .أخذ حبظ وافر )
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  ( باب أصول الفقه )

  

ـِّبا          =هاك أصول الفقه لفظاً لقبا          للفن من جزأين قـد ترك

الـفـقــه واجلــزآن         =األول األصـول ثـم الثــاين         

  مفـردان ِ         

  والفرع ما على سواه ينبين           =بين   األصلُ ما عليه غيـره 

قبل الشروع يف تعريف أصول الفقه باعتباره لقباً وامساً هلذا الفن جيب معرفـة  

   .( أصول) وحدها ( وفقه ) وحدها،جزئيه

عبارة عن قـول مؤلف من مضاف وهـو   :فأصول الفـقه :قال اآلمـدي

بـل معرفـة   قضـاف  ولن نعرف امل ،هو الفقه ،ومضاف إلـيه ،األصـول

مث معـىن   ،فال جـرم أنه جيب تعريف معــىن الفقـه أوالً   ،املضاف إلـيه

    .األصول ثانياً

( ما نفقه كـثرياً ممـا    :ومنه قوله تعاىل ،ففي اللغة عبارة عن الفهم :أما الفقه

( ولكن ال تفقهون تسبيحهم  :وقوله تعاىل ،أي ال نفهم :)91تقول ) هود (

   .ال تفهمون أي :)44) اإلسراء (

   .أي فهمته ،فقهت كالمك :وتقول العرب
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الفقه خمصوص بالعلم احلاصل جبملة األحكام الشـرعية   ،ويف عرف املشرعني

والفقه: هو العلم  :وقال يف اية السول .أنتهى .بالنظر واالستدالل ،الفروعية

   .باألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية

 .وهو ما يبىن عليه غـريه  ،فهي مجع أصل :ل يف التقرير والتحبريقا :أما أصول

أصل هذه املسألة  :كقوهلم .ويطلق على الدليل ،أو ما يسند حتقق الشئ ألـيه

هو كل ما يثبت دلـيال يف   : يف قواطع األدلة قال السمعاين .الكتاب والسنة

     .إجياد حكم من أحكام الدين

وجهـات   ،دلة الفقه على سبيل األمجـال عبارة عن جمموع أ :فأصول الفقه

وكـيـفية حال  ،وكـيفية االستـدالل ا ،دالالا على األحكام الشرعية

 :وقال يف فواتح الرمحوت .قاله اآلمدي والرازي .املستدل ا مجلة ال تفصيال

هو أدلة أمجالية للفقه ميكن الرجوع إليها عند تطبيق األدلة التفصيلية املختصة 

     .مبسألة

   .فهو الشئ الذي يبحث يف ذلك العلم عن أحواله العارضة لذاته :أما موضوعه

  والفقه علم كـل حكـم شـرعي         جاء اجتهادا دونَ حكمٍ قطعي    

      .الذي هو أدراك معىن الكالم .الفهم :الفقه يف اللغة

ت وذا خرج ،ويف الشرع علم احلكم الشرعي املبين على االجتهاد ال القطع

قال ابن النجـار يف   .األحكام العقلية وغريها اليت ال تدخل يف الفقه اصطالحا
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 ،هو معرفة األحكام الشرعية دون العقلية الفرعية ال األصولية :الكوكب املنري

    .أي بالتهيؤ ملعرفتها باالستدالل .ومعرفتها بالفعل أي باالستدالل

ـِدُ   .نقيض اهلزل االجتهاد يف األمور هو اجلدُ . وهو :اجتهاداً وقد جدَ  يج

ـَّق املُبالغُ فيه   إخالصهُ .  :ويف الدعاء .ويجدُ ، واحملق

وهو افتعال من اجلهـد   ،بذل الوسع يف طلب األمر :والجتهاد يف االصطالح

الطاقة واملراد به رد القضية اليت تعرض للحاكم من طريق القياس إىل الكتـاب  

    .والسنة

أبرمه  :وقطع األمر .اء والفصل يف الشيء إحكامهُ  وإمضاؤههو القض :القطع

     .ُ  

  احلـكم واجب ومندوب وما             أبيح واملكروه مع ما حرما    

هـو اخلطاب املتعلق بأفعال املكلفـني باالقتضاء أو التخيري أو الوضع  :احلكم

فيدخل  .از التركفيتناول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم إما مع اجلزم أو مع جو

والتكليف مأخوذ من الكلفة ومعناه احلمل  .يف هذا األحكام التكليفية اخلمسة

على ما يف فعله مشقة ويندرج حتته اإلجياب واحلضر ال وفق ما يتشوف إليـه  

    .الطبع أو ينبو عنه

    .إلزام اهللا عز وجل العبد ما على العبد فيه كلفة :ويف االصطالح
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وذلك الن الشرع إما أن يـأمر   ،األحكام التتبع واالستقراءوطريق العلم ذه 

أو أن يأمر به على سبيل االختيـار فهـو    ،به على سبيل اإللزام فهو الواجب

أو أن ينهى عنه على  ،وأما النهي على وجه اإللزام بالترك فهو احلرام ،املندوب

    .وأما املسكوت عنه فهو املباح ،وجه االختيار فهو املكروه

  

  الصحيح مطلقا والفاسد                   مع

  من قاعد هذان أو من عابد                                    

هو محل معىن ظاهر اللفظ على معىن حمتمل مرجوح  ،املستقيم :لغة :الصحيح

      .بدليل يصريه راجحاً  على مدلوله الظاهر

يف العبـادات ومـا   ظ الصحيح والفاسد ـإذا أطلقنا لف :رمنيـقال إمام احل

ضاهاها من أفعال املكلفني فنعين بالصحيح الواقع على وجه يوافق مقتضـى  

    .ونعين بالفاسد الواقع على وجه خيالف قضية الشرع ،الشريعة

إضافة املؤلف رمحه اهللا الصحيح والفاسـد   :قال العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا

والفساد ليس وصفاً  للعمل إىل األحكام التكليفية فيه نظر الن وصف الصحة 

    .الذي وجه للمخاطب

والفساد حكم وضعي دال علـى   ،الن الصحة حكم وضعي دال على النفاذ

   .عدم النفاذ
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    .ووضعية ،تكليفية :األحكام الشرعية نوعان :فالصواب أن يقال

    .احملرم ،املكروه ،املباح ،املندوب ،الواجب :التكليفية مخسة فقط هي

       .الصحيح والفاسد والسبب والشرط واملانع :عددة منهاوالوضعية مت

وال  ،الصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. والباطل: ما ال يتعلق به النفوذف 

إمنا هذا من األحكام الوضعية؛ يعين األحكام اليت جعلت عالمة على  .يعتد به.

  ما يريده الشارع.

النفوذ من نفَذَ؛ إذا وصل الشيء إىل يعين يترتب عليه النفوذ، و :معىن (يتعلق)

غايته، قالوا نفذ؛ يعين وصل إىل غايته، يعين ما يترتب عليه الغاية منه ويعتد به 

شرعا، وهذا التعريف من اجلويين مما خالفه عليه وفيه األصوليون، فالصـحيح  

 دققنا النظر يفتارة يعرف عند الفقهاء، وتارة يعرف عند األصوليني، لكن إذا 

وهذا إمنا تدخل  .تعريف اجلويين قال (والصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به)

يتعلق ا  الفيه العقود، أما العبادات فال تدخل يف هذا التعريف؛ ألن العبادات 

نفوذ، وهلذا قال مجاعة من األصوليني: إنّ الصحيح يعرف بأنه ترتـب أثـرٍ   

ا جيمع ما يتعلق بالعقود وما يتعلق بالعبـادات.  مطلوبٍ من فعلٍ عليه. ألن هذ

أما الفقهاء فإم جيعلون الصحيح يف العبادات له تعريف، والصحيح يف العقود 

  واملعامالت له تعريف آخر:
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هو ما حيصل به اإلجزاء، ويسقط معه القضاء.  :فالصحيح يف العبادات عندهم

  هذه تسمى صحيحة ولو مل يكن مأجورا عليها.

  تعريف للصحيح يف املعامالت والعقود. وعندهم

فعل من املكلَّف،  وهذا يشـمل   طلب وهوتعلق به ترتب أثر،  مافالصحيح 

العبادات؛ ألن العبادة توصف بالصحة، مثال الصالة إذا ترتب األثر املطلـوب  

من الفعل عليها وهو إجزاؤها، وسقوط التكليف ا، وعدم مطالبـة فاعلـها   

  بالقضاء.

  

  يف فعله والترك بالعقاب        =حملكوم بالثواب والواجب ا

ـَزِم :وجب جيب وجوباً  وجبةً  :الواجب يف اللغة ويأيت مبعـىن الثبـوت    .ل

 .اسـتحقه  :وأوجب لك البيع مواجبـة ووجابـاً واسـتوجبه    .واالستقرار

 :والوجبـة  ،السقوط ومنه وجبت الشمس واحلائط إذا سـقطا  :والوجوب

( فــإذا وجــبت    :أو صوت الساقط  ومنه قوله تعاىل ،السقطة مع اهلدة

    .جنوا ) فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعاً ليوافق مقتضاه لغةً 

ً : هو الذي يذم شرعاً تاركه قصـداً مطلقـاً    فأصبح تعريف الواجب شرعا

أو هو ما توعد بالعقاب على تركه  ،ويرادفه الفرض الستواء حدمها يف الشرع
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واملطلق يشمل ما كان فرضاً على  .اب ورد باقتضاء الفعل مع اجلزمالن اخلط

     .وما كان خمرياً وموسعاً ،الكفاية

ـّه أَنـه    وتارك الواجب وان عفي عنه فالذم من الشارع ال ينفك عنه وأقلـ

 ،وان عفي عنه ،وال يكرمه مثل إكرام اآليت به ،وهو ذم قطعاً ،يسميه عاصياً

     .قاله الزركشي يف البحر احمليط .لةإذ يسلبه منصب العدا

فيسمى واجباً خمرياً كخصلة مـن   ،وينقسم إىل معني ومبهم يف أقسام حمصورة

     .أما مجيع خصاهلا غري واجبة بإمجاع األمة ،خصال الكفارة

وال جيوز التأخري يف املوسـع   ،وينقسم باإلضافة إىل الوقت إىل مضيق وموسع

     .إال بشرط العزم

  ومل يكن يف تركه عقاب        =ما يف فعله الثواب       والندب

 .دعاه وحثه إىل أمر مهم :ندبه إىل األمر كنصره .املدعو ملهم :الندب  يف اللغة

ألنه  ،واجلمع نوادب ،وندبت املرأة امليت فهي نادبة ،مثل غرفة :واالسم الندبة

     .كالدعاء فإا تقبل على تعديد حماسنه كأنه يسمعها

أي أنه الراجح فعله مع جواز  ،وهو ما فعله خري من تركه :والندب يف الشرع

ونفي الذم احتراز عـن   .أو هو ما يمدح على فعله وال يذم على تركه .الترك

 :واملوسع يف أول الوقت كقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم ،الواجب املخري
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). أخرجه اإلمام امحـد   ( لوال أشق على أُميت ألمرم بالسواك مع كل صالة

       .وقد ندم إىل السواك فعلم األمر ال يتناول املندوب .يف مسنده

واملندوب مطلوب شرعاً وهو ما يشارك الواجـب يف أنـه   :قال ابن الفركاح

 ،كصالة الضحى مثال ،وينفصل عنه بانه ال يعاقب على تركه ،يثاب على فعله

ـ وبذلك يفارق احمل ،يثاب على فعلهويفارق املباح املندوب بان املباح ال  ور ظ

 ،وما يعاقب على فعله يستحيل الثواب على فعله ،ايضاً فإنه يعاقب على فعله

  .فإن املكروه ال يثاب على فعله أيضاً ،وبذلك فارق املكروه أيضاً

  وليس يف املباح من ثواب               فعال وتركاً بل وال عقاب 

وباح به  .أَظهره وباح ما كَتمت :وباح به بوحاً .هرباح الشيُء ظ :البوح لغة

 .ويف احلديث إِالَّ أَن يكون كُفْراً بواحاً أَي جِهاراً .أَظهره :صاحبه وباح بِِسره

وأَباحه سراً فباح به بوحاً أَبثَّه إِياه فلم يكْتمه ويف احلديث إِال أَن يكون معصيةً 

 .وأَباح الشيَء أَطلقـه  .قال باح الشيَء وأَباحه إِذا جهر بهبواحاً أَي جِهاراً ي

واِإلباحةُ شبه النهبى وقد استباحه أَي انتهبه واستباحوهم أَي استأْصلوهم ويف 

احلديث حىت يقْتلَ مقاتلَتكم ويستبِيح ذَرارِيكم أَي يسبيهم وبنِيهم وجيعلهم له 

بِعصة  .ة عليه فيهممباحاً أَي ال تروالباحةُ باحةُ الدار وهي ساحتها والباحة ع

وبحبوحة الدار منها ويقال حنن يف باحة الدار وهي أَوسطها ولـذلك   .الدار

ديف املَج حبحبأَي أَنه يف جمد واسع  :قيل ت.   
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 .أصل املباح من االتساع ومنه حببوحة اجلنة ما اتسع منها :حفركاوقال أبن ال

  انتهى  .وباح بسره إذا أخرجه من ضيق الكتمان اىل سعة االظهار

هو االذن املتضمن ختيري املخاطب بني فعل الشيء وتركـه   :املباح يف الشرع

 :وقيل أيضاً .واجلاري جمراه يف االباحة من غري ختصيص مدح وال ذم بأحدمها

    .من الشرع ما أذن اهللا يف فعله وتركه غري مقترن بذم فاعله وال مدحه وهو

فاملباح وسع فيه على املكلف كأنه قيل له ال حرج عليـك   :احفركقال أبن ال

يف فعله وال يف تركه ويفارق الواجب واملندوب من حيث أنه ال يثاب علـى  

    أنتهى .ويندرج يف هذا الرسم املكروه واحلرام ،فعله

تخيري وقـال  املباح من الشرع ألنه صرح فيه بالـ :وقال الغزايل يف املستصفى

فهذا خطاب واحلكم ال معىن لـه إال   ،إن شئتـم فافعلوه وان شئتم فاتركوه

   .اخلطاب وال سبيل إلنكاره

هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيري فيه بني  :قال االمدي

  .الفعل والترك من غري بدل

لكـن دل  وقسم مل يرد فيه خطاب بالتخيري  :قال يف الروضةلكن ابن قدامة 

ذا اجتمع عليـه دلــيل العــقل    ـدليل السمع على نفي احلرج عنه فه

وقـسم مل يتعرض الشرع له بدليل من أدلة السمع فيحتمل ان يقال  .والسمع

قد دل السمع على ان ما مل يرد فيه طلب فعل وال ترك فاملكلف فيه خمري وهذا 
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عل ال مدلول عليه مسعاً دليل على العموم فيما ال يتناهى من األفعال فال يبقى ف

    .فيكون إباحته من الشرع وحيتمل أن يقال ال حكم له واهللا أعلم

   :صيغ االباحة :قال يف احتاف ذوي البصائر

{لَيس علَى الْأَعمى حرج  :ال حرج ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل :الصيغة االوىل

وما أخرجـه   .]61حرج} [النور:  ولَا علَى الْأَعرجِ حرج ولَا علَى الْمرِيضِ

   .(افعل وال حرج) :البخاري ان النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

{لَا جناح علَـيكُم إِنْ   :(الجناح) ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل :الصيغة الثانية

لَـيكُم  {لَيس ع :وقوله تعاىل ]236طَلَّقْتم النساَء ما لَم تمسوهن } [البقرة: 

{ولَا جنـاح   :وقوله تعاىل ]198جناح أَنْ تبتغوا فَضلًا من ربكُم} [البقرة: 

  .]235علَيكُم فيما عرضتم بِه من خطْبة النساِء } [البقرة: 

ـ  :(أحل) ومن أمثلة ذلك :الصيغة الثالثة ثُ إِلَـى  {أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَ

{وأُحلَّ لَكُم مـا وراَء ذَلكُـم}    :وقوله سبحانه ]187نِسائكُم} [البقرة: 

  .]24[النساء: 

صيغة االمر اليت اقترنت ا قرينة صرفتها من الوجوب والندب  :الصيغة الرابعة

وا فـي  {فَإِذَا قُضيت الصلَاةُ فَانتشر :ومن أمثلة ذلك: قوله تعاىل ،إىل االباحة

الْأَرضِ وابتغوا من فَضلِ اللَّه واذْكُروا اللَّه كَثريا لَعلَّكُم تفْلحونَ} [اجلمعـة:  

فهنا أمر اهللا باالنتشار يف االرض وهذا االمر لالباحة والقرينـة الـيت    .]10
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صرفت االمر عن الوجوب اىل االباحة هي: منع الفعل قبل ذلـك يف قولـه   

حيـث كـان    ]9فَاسعوا إِلَى ذكْرِ اللَّه وذَروا الْبيع} [اجلمعـة:  { :سبحانه

ومن ذلـك   .مث أباحه بعد الصالة ،االنتشار لطلب الرزق ممنوعا قبل الصالة

حيـث أمـر اهللا تعـاىل     ]2{وإِذَا حلَلْتم فَاصطَادوا} [املائدة:  :قوله تعاىل

ىل االباحة بقرينة منع االصطياد باالصطياد وهذا االمر مصروف عن الوجوب ا

  .قبل االمر به

  

  كذلك احلرام عكس ما جيب      =وضابط املكروه عكس ما ندب  

   .ورجل ضابط أي حازم .ضبط الشيء حفظه باحلزم :الضابط يف اللغة

وهي الشدة يف احلرب ومنه قوهلم مجل  ،مأخوذ من الكريهة :املكروه يف اللغة

    .أي شديد الرأس ،كره

   .فهو مكروه ،ضد أحببته ،وكرهته أكرهه من باب التعجب كرهاً 

   . القهر :وبالضم .املشقة :والكره بالفتح

   .املشقة :وبالضم ،االكراه :وقيل بالفتح

قـال   ،أي إكراهـاً  ،هاًيقال فعلته كر ،محلته عليه قهراً :وأكرهته على االمر

   .فقابل بني الضدين .]11 :فصلت[ ،]53{طَوعا أَو كَرها} [التوبة:  :تعاىل
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إال قولـه   ،كل ما يف القرآن من الكره بالضم فالفتح فيه جـائز  :قال الزجاج

{كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُـره لَكُـم } [البقـرة:     :تعاىل يف سورة البقرة

216[.  

أو هو ما مدح تاركـه ومل يـذم    ،وهو ما تركه خري من فعله :املكروه شرعاً

وخرج بقوله تاركـه   .فخرج مبا مدح املباح فانه ال مدح فيه وال ذم .لهفاع

      .الواجب واملندوب

ـَهي ترتيه ال حترمي ـُهي عنه ن كالصـالة يف األوقـات    ،وقد يطلق على ما ن

لكنه يشعر فاعله انـه إذا    .واألماكن املخصوصة فال يتعلق بفعله عقاب أصالً

     .وان كان غالب الظن حله ،ةقلب منه حزازوقد يراد به ما يف ال .تركه أثيب

الن  ،وبطـن الـوادي   ،وأعطان اإلبل ،ومن أمثلة املكروه الصالة يف احلمام

الصالة يف هذه األماكن يسبب التعرض إىل ما يشـغل القلـب يف الصـالة    

     .ويشوش اخلشوع

يقال هـو  و .حرمه وأهله :وحرمة الرجل ،احلرام لغةً : هو ما ال حيل انتهاكه

خماوفه اليت حيرم على اجلبان  :وحمارم الليل .ذو حمرمٍ منها إذا مل حيل له نكاحها

   .واحلَرمان مكة واملدينة .املمنوع من اخلري :واحملروم .أن يسلكها

ومساه يف احملصـول   .وهو ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه :احلرام شرعاً

    .رعاً وهذا التعريف اعم وامشلفهو الذي يذم فاعله ش :ور وقالظاحمل
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معصية وإطالق ذلك يف العرف يفيد أنه فعل ما ى اهللا  :وأمساؤه كثرية أحدها

   .عنه

     .وهو املنهي عنه الذي تتوقع عليه عقوبة املكلف :وأنه ذنب

ويفيد يف العرف أن اهللا تعاىل هو املتوعد عليـه   :ومتوعد عليه .ومزجور عنه

    .والزاجر عنه

وإال فـاحلرام   ،وإمنا كان ضده باعتبار أقسام التكليف ،ضد الواجب :مواحلرا

هذا حالل وهذا حرام كما يف قوله تعـاىل   :إذ يقال ،ضد احلالل :يف احلقيقة

( وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حـالل وهـذا    :يف سورة النحل

  .وعمل قلب شرعاً ،ولو قوال ،وهو وحده ما ذم فاعله .حرام )

فإنـه يـذم    ،الواجب :ج بالذم املكروه واملندوب واملباح وبقوله فاعلهفخر

الغيبـة   :ودخل بقوله ولو قوال .واملراد ما من شأنه أن يذم على فعله .تاركه

ودخل بقوله ولو عمل قلـب النفـاق    .والنميمة وحنومها مما حيرم التلفظ ما

إىل أن الذم ال يكون إال  ولفظه شرعاً متعلقه بذم وفيه إشارة .واحلقد وحنومها

وراً وممنوعاً ومزجوراً ومعصيةً وذنبـاً وقبيحـاً   ظمن الشرع ويسمى احلرام حم

فيسمى الفعـل  .ر وهو املنعظمن احل :وراًظفتسميته حم.وسيئةً  وفاحشةً  وإمثاً

 .وذنبا لتوقع املؤاخذة عليـه   .وتسميته معصيةً :للنهي عنه ،باحلكم املتعلق به

كملكه أختني  ،وجيوز النهي عن واحد ال بعينه .رتبها على فعلهوباقي ذلك لت
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وكما لو أسلم على أكثـر   .فإنه يكون ممنوعاً من أحدمها ال بعينها ،ووطئهما

أو كن كتابيات فإنه يكون ممنوعاً من الزائـد   ،فأسلمن معه ،من أربع نسوة

رمي واحـد ال  جيوز حت :فقد قال أهل السنة ،على األربعة ال بعينه إذا علم ذلك

    .وله فعل أحدمها على التخيري ،ويكون النهي عن واحد على التخيري ،بعينه

أتفق العقالء على استحالة اجلمع بني احلضر والوجوب يف فعـل   :قال اآلمدي

   .واحد من جهة واحدة لتقابل حديهما

احلرام ضد الواجب فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حرامـاً طاعـةً   

من وجه واحد إال أن الواحد باجلنس ينقسم إىل واحد بـالنوع واىل   ومعصيةً

والواحد بالنوع جيوز أن ينقسم إىل واجب وحـرام   .واحد بالعني أي بالعدد

ويكون انقسامه باإلضافة الن اختالف اإلضافات والصفات يوجب املغـايرة  

ىل واملغايرة تكون تارة بالنوع وتارة باختالف الوصف كالسـجود هللا تعـا  

واجب والسجود للصنم حرام والسجود هللا تعاىل غري السجود للصـنم قـال   

فاإلمجاع  .)ال للقمر واسجدوا هللا الذي خلقهن( ال تسجدوا للشمس و:تعاىل

والساجد  ،منعقد على ان الساجد للصنم عاص بنفس السجود والقصد مجيعاً

املغصوبة فروي أا  وأما الواحد بالعني كالصالة يف الدار .هللا مطيع ما مجيعاً

ال تصح إذ يؤدي إىل أن تكون العني الواحدة من األفعال حراماً واجباً وهـو  

متناقض فان فعله يف الدار وهو الكون يف الدار وركوعه وسـجوده وقيامـه   

 



 28

وقعوده أفعال اختيارية وهو معاقب عليها منهي عنها فكيف يكون متقربا مبا 

   .ههو معاقب عليه مطيعا مبا هو عاص ب

ومعىن النـهي احلقيقـي    .وان ارتكاب النهي مىت أخل بشرط العبادة أفسدها

    .التحرمي عند اجلمهور

  

  وضابط  الصحيح ما تعلقا

  

  به نفوذ واعتداد مطلقا  

  

  والفاسد الذي به مل تعتـدد 

     

  ومل يكن بنافذ إذا عقد  

  

     .والصحة ضد السقم ،وهو ما ال علة فيه .املستقيم :الصحيح لغة

واصطالحاً يف العبادات ما أجزء وأسقط القضاء ويف العقود ما أفاد حكمـه  

   .املقصود منه

ماض يف مجيع  :ورجل نافذ يف أمره .جزت :ونفذت .اجلواز :النفاذ لغة :نفوذ

وهذا  .التصرف الذي يقدر متعاطيه على رفعه :واصطالحا .أمره وأمره مطاع

     .يف العقود

ـُد الشيء  :اعتداد     .معد حاضر :وشيء عتيد .جسم :عتاداً فهو عتيدعـت

   .واصطالحا ما ليس بصحيح ومثله الباطل ،لغة املختل :الفاسد
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ماً بالصحة وقد يكون حكمـاً  ـكم قد يكون حكـواحل :وقال يف احملصول

    .والصحة قد تطلق يف العبادات تارة ويف العقود أخرى .بالبطالن

يريدون بصحتها كوا موافقة للشـريعة سـواء    أما يف العبادات فاملتكلمون

وجب القضاء أو مل جيب والفقهاء يريدون ا ما أسقط القضاء فصالة من ظن 

أنه متطهر صحيحة يف عرف املتكلمني ألا موافقة لألمر املتوجه عليه والقضاء 

  وجب بأمر متجدد وفاسدة عند الفقهاء ألا ال تسقط القضاء

  راد من كون البيع صحيحاً ترتب أثره. انتهى   وأما يف العقود فامل

والفاسد ما ال يتعلق به النفوذ وال حيصل به  ،وأما الفاسد فهو مرادف للباطل

وهذا مما يعلم باالضـطرار مـن ديـن     ،وهو الرأي املخالف للنص .املقصود

وإن وقع فيه من وقـع   ،وال حتل الفتيا به وال القضاء ،اإلسالم فساده وبطالنه

    .تأويل وتقليد بنوع

  

ـــص      ــوم مل خي ــظ للعم ــم لف والعل

  

  بالفقه مفهوما بـل الفقـه أخــص         

   

ـــلوم   ـــة املع ـــا معـرف   وعلمن

       

  إن طابقـــت لوصـــفه احملتــــوم    

  

  خالف وصفـه الــذي بـه عــال         واجلهـل قـل تصــور الشـيء علــى    
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ـــد     وقيل حـد اجلهـل فقـد العلـم ـــبا ق ـــي  بســيطا أو مرك   مس

  

  بســيطه يف كــل مــا حتــت الثــرى 

  

  تركـيبـه يف كــل مــا تصــورا     

     

ــطرار  ــا باض ــم إم ـــل والعل   حيص

  

ــاألول     أو باكـتســـاب حاصـــل ف

  

  كاملستفـــاد باحلـــواس اخلمـــس

  

  بالشـم أو بالــذوق أو باللـمــس     

  

  والســمع واإلبصــار ثـــم التالـــي 

     

  ما كان موقوفــا علـى اسـتــدالل     

  

  الستدالل قـل مـا جيتلــب   وحـد ا

  

  لنـا دليـال مـرشـدا ملــا طلــب    

  

ـــن  ــريء أمري ــويز إم ــن جت   والظ

     

ـــن      ـــد األمـري ـــاً ألح   مرجح

            

ـــى ــاً يسم ــذكور ظن ــالراجح امل   ف

         

ــا     ــمى ومه ــوح يس ــرف املرج   والط
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دة مشد  :ورجل عالّمة .عرفه :من علم الشيء بالكسر يعلمه علماً :العلم لغة

   .ً:أي عامل جداً واهلاء للمبالغة

وهـو   :هو من قوله علمت الشيء وعلمت به :ونقل السمعاين عن أبن فارس

وقد يكون إشتقاقه من العلـم   :قال ،يقال علمته علماً ،عرفانه على ما هو به

والعالمة وذلك الن العالمة إمارة مما يميز ا الشيء عن غريه وكذلك العلـم  

{وإِنـه لَعلْـم للسـاعة}     :عن غريه وعلى هذا قوله تعـاىل يميز به صاحبه 

   .]61[الزخرف: 

    .أي نزول عيسى بن مرمي به يعرف قرب الساعة

املراد بالعلم هو االعتقاد اجلازم  :وقال االصفهاين يف شرح خمتصر ابن احلاجب

       .املطابق الثابت ملوجب قطعي

وحتم  .القضاء ومجعه حتوم :واحلَتم أيضا ،األمرإحكام  :احلتم .املُحكم:احملتوم

    .عليه الشيء أوجبه

املفـازة ال أعـالم    :واملَجهل .والتجهيل النسبة اىل اجلهل .ضد العلم :اجلهل

   .فيها

 ،أو مرجوح طريف املتردد فيه مجعه أوهـام  ،الوهم من خطرات القلب :ومها

  .هذهب ومهه الي :ويف الشيء ،غلط :ووهم يف احلساب

  للفقه مفهوما بل الفقه أخص    =والعلم لفظ للعموم مل خيص     
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الن العلم يشمل  ،أراد املؤلف من قوله ( لفظ للعموم ) ان العلم اعم من الفقه

    .خمتلف العلوم ومنها الفقه والفلك والرياضيات والنحو وغريها

بافعـال   والفـقـه أخص النـه معرفة االحكام الشرعية العملية اليت تتعلق

      .املكلفني

  

ــوم    ــة املعل ــا معرف   وعلمن

  

ــوم     ان طابقــت لوصــفه احملت

   

   .بأنه إدراك الشيء حبقيقته :يعرف العلم

هو وصول النفس اىل املعىن بتمامه من نسـبة أو   :ويقصد بكلمة (اإلدراك )

    .ذكره يف التقرير والتحبري .يقال على ما يعم التصديق والتصور ،غريها

  

  قل تصور الشـيء علـى   واجلهل

   

خالف وصفه الذي به عـال        

  

  وقيل حد اجلهل فقـد العلــم  

     

  بسيطاً أو مركباً قــد مسـي     

  

أي أن التصور غري مطابق  ،تصور الشيء على خالف وصفه احلقيقي :اجلهل

    .للحقيقة
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    .أي أن اجلهل عدم العلم .وحده املؤلف بفقد العلم

  تركيبه يف كل ما تصورا      =     بسيطه يف كل ما حتت الثرى

    .واملركب ما يتعلق باالمور الفكرية ،البسيط ما يتعلق باالمور احلسية

  أو باكتساب حاصل فاالول     =والعلم إما باضطرار حيصل    

  بالشم أو بالذوق أو باللمس       = كاملستفاد باحلواس اخلمس   

  ن موقوفاً على استدالل      ما كا   = والسمع واالبصار مث التايل   

   .ومكتسب ويسمى النظري أيضاً ،ضروري :العلم قسمان

 .وأا حـارة ،هو ما يعلم من غري نظر كتصورنا معىن النار :والعلم الضروري

    .ما لزم املكلف لزوماً ال ميكنه اخلروج عنه :ويف الشرع

   .أي ال يتقدمه تصديق يتوقف عليه :وقوله من غري نظر

       .وحمدث ،قدمي :العلم ضربان :ازي يف اللمعقال الشري

وال يوصف ذلك بأنه  ،فالقدمي علم اهللا عز وجل وهو متعلق جبميع املعلومات

واحملدث علم اخللق وقد يكون ذلك ضـرورياً وقـد    .ضروري وال مكتسب

    .يكون مكتسباً

كل علم لزم املخلوق على وجه ال ميكنه دفعه عن نفسه بشك أو  :فالضروري

شبهة وذلك كالعلم احلاصل عن احلواس اخلمس اليت هي السـمع والبصـر   

والعلم مبا تواترت به االخبار من ذكر االمم السالفة  ،والشم والذوق واللمس
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وما حيصل يف النفس العلم حبال نفسه من الصحة والسقم والغم  ،والبالد النائية

لترح وخجل اخلجل وما يعلمه من غريه من النشاط والفرح والغم وا ،والفرح

    .ووجل الوجل وما أشبهه مما يضطر اىل معرفته

كل علم يقع على نظر واستـدالل منه كالعلم حبـدوث العـامل    :واملكتسب

وإثبات الصانع وصدق الرسل ووجوب الصالة وأعدادها ووجوب الزكـاة  

  .ونصاا وغري ذلك مما يعلم بالنظر واالستدالل

ـُلب     =     وحد االستدالل قل ما جيتلب      لنا دليال مرشداً ملا ط

فهو إستفعال من طلب الـدليل والطريـق املرشـد إىل     :االستدالل يف اللغة

أو مـن قبـل    ،املطلوب. أو هو طلب الدليل من قبل معارف العقل ونتائجه

فإنه يطلق تارة مبعىن ذكـر الـدليل    :وأما يف اصطالح الفقهاء .إنسان يعلم

علـى نـوع    ويطلق تارة،أو إمجاعاً أو قياساً أو غريه وسواء كان الدليل نصاً

   .خاص من أنواع األدلة

  ن ـريـد األمـمرجـحاً ألح      =والظن جتويز امريء أمرين      

  والطرف املرجوح يسمى ومها     =فالراجح املذكور ضناً يسمى    

  وى األمـران   ـد حيث استـلواح     =والشك حترير بال رجحان       

مقابل العلم فالظن هو الراجح ألنه  ،والشك ،والوهم ،كن املؤلف جعل الظنل

 .فالظن مقابل الـوهم  .واملرجوح هو الوهم ،ترجيح أحد األمرين على اآلخر
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فـصار الـوهم املرجوح مـن أحـد    ،والظن ترجيح ألحد االحتـمالـني

       .االحتمالني

كلغة الش:  كُوك وقد شنقيض اليقني ومجعه ش  ـكَّكْتشيف كذا وت كَكْت

وشك يف اَألمر يشك شكّاً وشكَّكَه فيه غريه أَنشد ثعلب من كان يـزعم أَن  

فيه فهو كَذُوب كِّكشه حىت يم حبكتكِّك فيه غريه .سيشأَراد حىت ي .  

هو التردد بني النقيضني بال ترجيح ألحدمها على اآلخر عند الشـاك،   :الشك

وهو الوقوف بني الشيئني ال مييـل   ،يف ميزان العقل ما استوى طرفاه :الشكو

فإذا طرحه فهـو   ،فإذا ترجح أحدمها على اآلخر فهو ظن ،القلب إىل أحدمها

وقيـل   .العلم احلاصل بعد الشـك  :واليقني .وهو مبرتلة اليقني ،غالب الظن

   .فاليقني ما يزيل الشك ،العامل بالشيء بعد حرية الشك :املوقن

   .أحد طريف الشك بصفة الرجحان :وقيل الظن

وقيل جتويز أمرين  ،الشك هو الوقوف بني مرتليت اجلهل والعلم :قال السمعاين

 ،فإذا ظهرت املزية ألحدمها على اآلخر فهو ظن ،ال مزية ألحدمها على اآلخر

ويقال عليه أحد طريف التجويز فإذا قوى مسي غالب الظن. وقـد ورد الظـن   

وقد ورد مبعىن الشك بدليل قوله تعاىل: ( وإن هم إال يظنـون )   ،يقنيمبعىن ال

    .أي  يشكون  .24اجلاثية 
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  والشك منه ما خطر بالقلب من غـري  ،فاليقني منه ما كان له سبب دل عليه

  .سبب يدل عليه

     .واستواء األمرين يف تعريفه ،لذلك أشار املؤلف اىل عدم الرجحان

  للفن يف تعريفه فاملعـتبـر           =ر      ـالنظأما أصول الفقه معين ب

  كاألمر والنهي ال املفصلة         =فقه أعين املة       يف ذاك طرق ال

  والعامل الذي هو األصـويل         = ول          وكـيف يستـدل باألص

إن تعريف أصول الفقه باعتباره امسا هلذا الفن هو معرفة الطـرق اإلمجاليـة   

وحال املستدل ا وهو اتهد الـذي   ،وصلة الستنباط األحكام من األدلةامل

    .يستفيد منها

وكيفيـة أداء   ،وما الذي يقتضيه ،وما صيغته ،األمر ما هو ؛وطرقه اإلمجالية

وهل كل ما هو مأمور به منهي عن ضده. والنهي  ،األمر على الوجه املطلوب

وما هـو   ،ما هو العام ؛عام واخلاصوال .ما هو وما صيغته وما الذي يقتضيه

وكيف نسـتدل   ،وكيف نعرف اللفظ العام ،وما هي العالقة بينهما ،اخلاص

    .وكذلك اخلاص وكيفية ختصيصه،على واحد من أفراد العام ونثبت احلكم له

وحال املستدل الذي هو اتهد ففي أصول الفقه يبني االصولني من هو اتهد 

توفر فيه واليت متكنه من استنباط األحكام من أدلتـها  وما هي الشروط اليت ت

   .بنفسه ومبا ميتلك من أدوات الذكاء والفطنة اليت متكنه من ذلك
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     .بدون تقليد شيخ معني أو إمام يف مذهب معني
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  أبواب أصول الفقه                                       

ـُس تـاب كلهــا  ويف الكـ          =رد     ـأبواـا عشـرون بابا ت

  ستـورد 

أمـر وي ثـم لفــظ              =م    ـالم ثكام الـوتلـك أقـس

  ـا       عـم

  ر معنـاه أو مـؤول   ـأو ظاه         =ل  ـن أو جممـأو خـص أو مبي

حكماً سواه مث مـا بـه         =خ      ال ثـم ما نســومطـلـق األفع

  انتسـخ 

حظر ومع إباحـة كــل           = ار مـع ـمجـاع واألخبكـذلك اإل

  ع ـوق

يف األصـل والترتيـب           =ة       ـاس مطلـقـاً لعـلـذا القيـك

  لألدلة    

  د    ـوهكـذا أحكـام كـل جمته   =والوصف يف مفت ومستفت عهد     

  

     :قال الشاعر ،وقد قالوا أبوبة لالزدواج ،أبواب مجع باب :أبواا

  خيلط بالرب منه اجلد واللينا             =ة    ـباك أخبيـة والج أبوـهت
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أي يصـلح   ،وهذا شيء من بابتك .اختذت :وتبوبت بواباً .ولو أفرده مل جيز

    .وكل باب يف الكتاب يضم فصوال متعددة  .لك

وهو تداخل احللـق  .نسجها:وقد قيل سردها .اخلرز يف االدمي :السرد :تسرد

تقدمة شيء اىل شيء  :والسرد يف اللغة .الثقب :دويقال السر .بعضها يف بعض

ـَّسقا بعضه يف أثر بعض متتابعاً سرد احلديث يسـرده سـرداً إذا    .يأيت به مت

 ؛إذا كان جيد السياق له. وسردت الصوم ،وفالن يسرد احلديث سردا .تابعه

    .أي تابعته

ـ  ،وأورده غريه .ورد فالن ورودا أي حضر :ستورد  .رهواستورده أي أحض

    .والورد خالف الصدر .اجلزء :والورد

ولفظت بالكالم  .رميته :من لفظت الشيء من فمي الفظه لفظاً :اللفظ :لفظ

     .واحد األلفاظ :واللفظ .أي تكلمت به ،وتلفظت به

وأول الكـالم   .رجـع  :آل الشيء تؤول أوال ومآال،الرجوع :األول :مؤول

ـَسره ،دبره وقدره :وتأوله نقل ظاهر اللفظ عن وضـعه   :ملراد بالتأويلوا .ف

ـُرك ظاهر اللفظ    .األصلي إىل ما حيتاج إىل دليل لواله ما ت

ثابـت   :فهو راتـب  ،استقر ودام ،من رتب رتوباً ثبت ومل يتحرك :الترتيب

    .اليت رتبت على وقت معني ،املرافقة للفرائض :والسنة الراتبة .دائم

    .يريد العام ،مث لفظ عما :قوله
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   .يريد اخلاص ،أو خص :وقوله

وهذه األبيات اليت وردت لتعداد أبواب أصول الفقه اليت قسمها املؤلف واليت 

  .صيل كل واحدة مستقلة عن غريهاسيأيت ذكرها بالتف
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  باب أقسام الكالم

  عل كار كبوا  امسان أو اسم وف        =أقل ما منه الكـالم ركـبـوا      

  وجاء من اسم وحرف يف الندا        =كذاك من فعل وحرف وجدا    

ــ ـُس ـــوق ـــم الك ــهي         =ار     ـالم لألخـب ــر والن واألم

  ار  ـواالستخـب

ـ     =ثـم الكـالم ثانـيـاً قـد انـقـسـم       رض ـإىل متـن ولع

  وقـسـم  

ـقـة وحـدها مــا  حـقـي        =از واىل      ـوثـالـثـا إىل جم

  استعمال

وكـل   ،هو اللفظ املركب املفيد بالوضع فائدة حيسن السكوت عليها :الكالم

   .لفظ ال يفيد فهو مهمل وليس بكالم

وال ميكن احلكم بالفائدة من عدمها إال  .وقولنا لفظ خرج به الكتابة واإلشارة

   .مبا يقتضيه التركيب فقط

واللفظ إن دل جزؤه علـى   .والكلم ،والكلمة ،جنس يشمل الكالم :فاللفظ

    .جزء معناه فمركب وإال فمفرد

    .هو ختصيص الشيء بالشيء حبيث إذا علم األول علم الثاين :والوضع

    :يتعلق بالوضع ستة أشياء :قال االسنوي يف اية السول
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أي ملا مست احلاجة إليه بأن يعرف ما يف نفسه فاحتـاج   :سبب الوضع -1

    .حيصل به التعريفإىل وضع شيء 

لتعريف إمـا بـاللفظ أو   وا .اإلنسان حمتاج إىل تعريف الغري :املوضوع -2

   .اإلشارة

 ،( بإزاء املعاين الذهنية ) الن الوضع للشيء فرع من تصوره :املوضوع له -3

    .وإطالق اللفظ يدور مع املعاين الذهنية دون اخلارجية

     .من غري تقييده بوصف زائد إمنا وضع اللفظ للمعىن :فائدة الوضع -4

(وعلم آدم  :لقوله تعاىل ،ووقف العباد عليه ،هو الباري عز وجل :الواضع -5

   .األمساء كلها )

    .واآلحاد ،النقل املتواتر :طريق معرفة املوضوع -6

وال يتركب الكالم إال من أمسـني   :وقال أبن عقيل يف شرحه أللفية أبن مالك

    .( قام زيد ) :من فعل واسم حنو أو ،( زيد قائم ) :حنو

حنو خرب  ،االسم الذي يف موضع الفائدة حيتمل التعريف والتنكري :قال الرماين

    .وزيد القائم ،زيد قائم :االبتداء يف قولك

 .أو مل يقم ،( من فعل وحرف وجدا ) مثل ما قام :أما قول املؤلف رمحه اهللا

فيد فائدة حيسن السكوت عليهـا  فال ميكن أن يوجد كالم ي .واردغري فهذا 

   .مركب من فعل وحرف
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فإذا  ،أيضا وارد( وجاء من اسم وحرف يف الندا ) وهذا غري  :وقوله رمحه اهللا

   .ما متت الفائدة اليت حيسن السكوت عليها .وسكت ،يا زيد :قال املنادي

    .وإمام احلرمني ائتالفه من فعل وحرف ،وجوز القاضي أبو بكر

، وال الفعل مع احلرف ،ل مع الفعلوال يأتلف الفع :والشريازي وقال السمعاين

   .وبه قال أبن هشام األنصاري .وال احلرف مع االسم ،وال احلرف مع احلرف

     :والكالم ينقسم إىل عدة وجوه هي

وحده انه القول الذي يتطـرق اليـه    :قال يف املستصفى اخلرب :األخبار -1

واخلـرب   .الذي يدخله الصدق أو الكذب أو هو القول ،التصديق أو التكذيب

    .قسم من أقسام الكالم القائم بالنفس

أي أنه طلـب   ،هو الطلب مع االستعالء لتحصيل أمر من األمور :األمر -2

  ( وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم)    :الفعل مع االستعالء مثال ذلك قوله تعاىل

قال  .أي طلب الكف ،عالءاستدعاء الترك بالقول على وجه االست :النهي -3

   .( وال متشِ  يف األرض مرحاً ) :تعاىل

     .ومعناه االستفهام  :االستخبار -4

ـَمــن ٍ           =ثـم الـكالم ثـانـيـاً قـد انـقـســم   اىل ت

  م ـســرضٍ  وقولع
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ـ حقي         =وثالـثـاً الـى جمـاز واىل         ة وحــدها مــا   ق

  ال    اسـتعم

  قدما   جيري خطاباً يف اصطالح   =ضوعه وقيل ما      من ذاك يف مو

  رفـي   واللغوي الوضع والع       =    ا ثـالثـة شرعي      مهساقأ

  وهذا هو الوجه االخر من تقسيم الكالم    

وحنوه متثيـل   ،كذا مثله أبن فارس ،كن فالناً :كقولك لشخص تراه :التمين

فإن املستعمل  .ا الليل الطويل أال اجنليأال أيه :كقول أمريء القيس ،االصولني

    .يف التمين هو صيغة االمر مع صيغة أَال

والتمين  .فإنه يحمل عليه ،ليت يل جمالً :مث تقول ،ليت يل ماالً :ومثال التمين

    .والترجي ال يكون إال يف املمكن ،يكون يف املستحيل واملمكن

 ،يقوم بـه  ،أي حمل ،موضع هو املوجود الذي حيتاج يف وجوده إىل :العرض

 واألعراض على نـوعني:  ،كاللون احملتاج يف وجوده إىل جسم حيله ويقوم به

  وهو الذي جيتمع أجزاؤه يف الوجود كالبياض والسواد.   :قار الذات

وهو الذي ال جيتمع أجـزاؤه يف الوجـود كاحلركـة     :وغـري قار الـذات

وغريها قوال  ،حقيقة واحدة كلي مقول على أفراد :والعرض العام .والسكون

ألا ال تقال إال علـى   ،فبقولنا وغريها خيرج النوع والفصل واخلاصة ،عرضاً

  .ألنه قول ذايت ،وبقولنا قوال عرضاً خيرج اجلنس ،حقيقة واحدة فقط
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   .وهو ما ميتنع انفكاكه عن املاهية :والعرض الالزم

     .ءوهو ما ال ميتنع انفكاكه عن الشي :العرض املفارق

يقسم العرض إىل ما يشترط فيه احلياة من العلم واإلرادة والكالم  :قال الغزايل

    .واىل ما يستغىن عنها كاللون والريح والطعم ،والسمع والبصر

وأنه يشمل املعاين املختلفة  ،لفظ يتناول األضداد :وخالصة القول أن العرض

   .على سبيل احلقيقة

ـَسم ـَسم هـي  ،ويريد به صيغة القسم :الق  ،والتـاء  ،البـاء  :وحروف الق

  .]57{وتاللَّه لَأَكيدنَّ أَصنامكُم} [األنبياء:  :حنو قوله تعاىل ،والواو

  

 وثبت أوجب إذا والكسر بالضم حيق الشيء حق من احلق من اشتقت احلقيقة

 احلقيقة إن مث املثبت فمعناه أثبته إذا أحقه الشيء حققت ومن الثابت فمعناه

 املطابق االعتقاد من نقلت مث للواقع املطابق االعتقاد إىل الثابت معىن من لتنق

   التخاطب اصطالح يف له وضع فيما املستعمل اللفظ إىل

هي الكلمة املستعملة يف ما وضعت له يف اصطالح به التخاطب. أو  :احلقيقة 

مـن   أو هي الكالم املفاد به ما عند املـتكلم  .هي ما وضع من القول موضعه

    .وعرفية ،وشرعية ،لغوية :وهي ثالثة أضرب .احلكم فيه
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هي ألفاظ مقيدة للشيء الواحد على احلقيقة موجودة يف  :احلقائق اللغوية -1

وقد يوجد أيضاً ألفاظ مقيدة لشيء وخبالفه حقيقـة   ،اللغة معلومة لكل أحد

    .على طريق االشتراك

وز أن يتقبله الشرع إىل معىن وهي أن االسم اللغوي جي :احلقائق الشرعية -2

وقد ذهب إىل هذا القـول   ،حقيقة شرعية آخر فيصري اللفظ يف ذلك املعىن 

ونفى قوم من أهل العلم ذلك وذهبوا إىل أا مقـرة   ،الفقهاء وأكثر املتكلمني

  .واألصح القول األول .على حقائق اللغات ومل ينقل ومل يزد يف معناها

وهو ما انتقل عن بابه لعرف االسـتعمال   :العريف االسم :احلقائق العرفية -3

إال يف جهة الشرع إما إمكان نقل االسم بالعرف فقد بان مبا بان  ،وغلب عليه

والدليل على حسنه أنه معلوم وأنه قد تنفر منه الطباع  ،به إمكان نقله بالشرع

ل عن بعض املعاين وحيترز الناس عن التصريح بذكره فيكفون عنه باسم ما اتص

به وذلك كقضاء احلاجة باملكىن عنه باسم املكان املطمئن من األرض الـذي  

    .تقضى فيه احلاجة

وللفعـل   .هو إسناد الفعل أو معناه إىل مالبس له غري ما هو له بتأويل :ااز

    .يالبس الفاعل واملفعول به واملصدر والزمان واملكان ،مالبسات شىت

املستعملة يف غري ما هـي موضـوعة لـه     هو الكلمة :ااز :قال السكاكي

بالتحقيق استعماال يف الغري بالنسبة إىل نوع حقيقتها مع قرينة مانعة من إرادة 
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وقويل بالتحقيق احتراز أن ال خترج االستعارة اليت هي  .معناها يف ذلك النوع

    .من باب ااز

ملكـان جيـوزه إذا   من جاز ا :وااز مسي جمازاً جلهة التناسب ألن ااز معناه

والكلمة إذا استعملت يف غري ما هي موضوع له وهو ما تـدل عليـه    .تعداه

     .بنفسها

وال حيمل  ،فإذا ورد لفظ محل على احلقيقة بإطالقه  :قال اخلطيب البغدادي 

فيحمل على ما وضع لـه وأمـا    ،وقد ال يكون له جماز ،على ااز إال بدليل

 ،ا وضع له وقد أنكر بعض الناس ااز يف اللغةكل لفظ نقل عم :ااز فحده

لـيس يف   :أنه قـال  ،وحكي عن أيب بكر حممد بن داود بن علي األصبهاين

 ،إمنا يكون للضـرورة  ،القرآن جماز واحتج بأن العدول عن احلقيقة إىل ااز

فال ينبغي أن يكون يف كالمه جماز  ،واهللا تعاىل ال يوصف باحلاجة والضرورة

فإا تسمي الشيء باسم الشيء إذا  ،ط ألن ااز لغة العرب وعاداوهذا غل

 ،وحتذف جزءا من الكالم طلبا لالختصار ،أو كان منه بسبب ،كان جماورا له

وحتذف املضاف وتقيم املضاف إليـه   ،إذا كان فيما أبقي دليل على ما ألقي

القرآن بألفاظهـا   وإمنا نزل ،وغري ذلك من أنواع ااز ،مقامه وتعربه بإعرابه

وحنـن نعلـم    ،جدارا يريد أن يـنقض  :وقد قال اهللا تعاىل ،ومذاهبها ولغاا

  .ضرورة أن اجلدار ال إرادة له
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ليس  :يريد أن ينقض فأقامه قال أبو عبيدة :وعن معمر بن املثىن يف قوله تعاىل

ول وهذا ق ،للحائط إرادة وال للموات ولكنه إذا كان يف هذه احلال فهو إرادته

  يريد الرمح صدر أيب براء ويرغب عن دماء بين عقيل   :العرب يف غريه

كيف يريـد  :يقال ،يف قـوله تعاىل يريد أن ينقـض فأقامه  ،حدثنا الفراء 

اجلدار يريد  :وذلك من كالم العرب أن يقولوا :قال الفراء ؟اجلدار أن ينقض

موسـى الْغضـب}    {ولَما سـكَت عـن   :أن يسقط  ومثله قول اهللا تعاىل

 :ومعناه ،إمنا يسكت صاحـبه ،والغضب ال يسكـت ،]154[األعراف: 

إن دهرا  :وقال الشاعر ،إمنا يعزم األمر أهله ،فإذا عزم األمر :وقوله ،سكـن

شكا إيل مجلـي طـول    :يلف مشلي جبمل لزمان يهم باإلحسان وقال اآلخر

إمنا تكلم به على أنه لـو   ،السرى صربا مجيال فكالنا مبتلى واجلمل مل يشك

وازور من وقع القنا بلبانه وشـكا إيل   :وكذلك قول عنترة ،نطق لقال ذلك

واسأل القرية اليت كنا  :قول اهللا عز وجل ،وحنو ما ذكرنا :بعربة وحتمحم قلت

{فَمـا   :أن القرية ال ختاطب وحنوه قوله تعـاىل  ،وحنن نعلم بالضرورة ،فيها

الس هِملَيع كَتالدخان: ب] {ضالْأَراُء و29م[  

 :يقـول  ،مسعت عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة :وعن عبيد اهللا بن أمحد بكري قال 

 ،فما بكـت علـيهم السـماء واألرض     :قد اختلف الناس يف قول اهللا تعاىل

كأنه يريد أن اهللا  ،فذهب به قوم مذاهب العرب يف قوهلم بكت الريح والربق
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مل يبك  ،وأورث منازهلم وجنام غريهم ،ه وأغرقهمحني أهلك فرعون وقوم

   :ومل يوجد هلم فقد وقال آخرون ،ومل جيزع جازع ،عليهم باك

فأقام السماء واألرض مقام  ،أراد فما بكا عليهم أهل السماء وال أهل األرض

حىت تضع احلـرب   :وقال ،أهل القرية :واسأل القرية  أي :كما قال ،أهلهما

 ،وااز يف كـالم العـرب   :ع أهل احلرب السالح  قلتيض :أي ،أوزارها 

 ،والتقدمي والتـأخري  ،والقلب ،والتمثيل ،االستعارة :فمنها :يشتمل على فنون

 ،والكنايـة  ،واإلفصاح ،والتعريض ،واإلخفاء واإلظهار ،والتكرار ،واحلذف

 ،وخماطبة اجلميع خماطبة الواحـد  ،وخماطبة الواحد خماطبة اجلميع ،واإليضاح

والقصد بلفظ اخلصـوص معـىن    ،وخطاب الواحد واجلميع خطاب االثنني

  انتهى .وجبميع ذلك نزل كتاب اهللا ،وبلفظ العموم معىن اخلصوص ،العموم

هذا التقسيم ألنه مل يكن معروفاً يف عهد الصحابة وال يف عهد  قد نوزع يفو

     .التابعني وإمنا برز يف عهد تابعي التابعني

وشيخ اإلسالم أبن تيمية وتلميـذه   ،بااز علماء الظاهريةوقد منع من القول 

     .أبن القيم

والذي نقول به وباهللا تعـاىل التوفيـق أن    :قال ابن حزم األندلسي رمحه اهللا

االسم إذا تيقنا بدليل نص أو إمجاع أو طبيعة أنه منقول عن موضوعه يف اللغة 
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و الذي علم آدم األمسـاء  فان اهللا تعاىل ه ،إىل معىن آخر وجب الوقوف عنده

    .وله تعاىل أن يسمي ما شاء مبا شاء

وما دمنا ال جند دليال على نقل االسم عن موضوعه يف اللغة فال حيل ملسلم أن 

عليـه  فكل خطاب خاطبنا اهللا تعاىل به أو رسوله صلى اهللا  .يقول أنه منقول

ـ   ،وسلم فهو على موضوعه يف اللغة ومعهوده فيهـا  اع أو إال بـنص أو إمج

نشهد بأن االسم قد نقله اهللا تعاىل أو رسوله صلى اهللا عليـه   ،ضرورة حس

    .وسلم من موضوعه إىل معىن آخر فإن وجد ذلك أخذناه على ما نقل إليه

     .فكل ما محل اللفظ عليه بنفس اللفظ مع العقل فهو حقيقة :يف املسودة وقال 

ومن سلم وقال ال أمسيـه   ،ابرمن منع فقد ك :الناظر قال أبن قدامة يف روضة

    .جماز فهو نزاع يف عبارة ال فائدة يف املشاحة فيه واهللا أعلم

ـُجوزا       ـُم ااز ما به ت   يف اللفظ عن موضوعه جتوزا          =ث

     لـهأو إستعارة كنقص أ         =ل      ـأو زيادة أو نق صبنق

  اتى يف الذكر دون مرية  كما     =وهو املراد يف سؤال القرية     

  والغائط املنقول عن حمله            =وكازدياد الكاف يف كمثله       

  يريد أن ينقض يعين ماال          =رابعها كقوله تعاىل          

    .ونقل واستعارة ،وزيادة ،نقص :وهذه أقسام ااز االربعة اليت ذكرها املؤلف
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فهذا فيه جتوز  ،] 82أَلِ الْقَريةَ } [يوسف: { واس :قولة تعاىل :مثال النقص

أي أنه حذف املضاف وأقام املضـاف   ،اسأل أهل القرية :بالنقص ألن املعىن

      .اليه مقامه

{لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع الْبصري } [الشورى: قوله تعاىل  :مثال الزيادة

ل ليس مثله شيء وقيـل هـي يف   فالكاف يف ( كمثله ) زائدة واالص] 11

    .موضعها أصلية حقيقية تفيد معىن أبلغ مما لو حذفت

جماز بالنقل الن الغائط اسم فاعل مـن   :والغائط املنقول عن حمله :مثال النقل

 مـن  الفـيح  :والغائط قال ابن املنذر يف االوسط .غاط يغوط إذا نزل وهبط

 املكـان  الغائط أصل :عبيد أبو وقال .الوادي من أعظم وهو املتصوب األرض

  ،بامسه مسته للشيء الشيء صحبة طالت إذا العرب أن إال األرض من املطمئن

وأصل الغائط املكان املنخفض من االرض لكـن استعـمله صاحب اللغـة 

 .فهذا جمـاز بالنقـل   .م متناوالتهضجمازا فـيما يفضل عن االنسان من منه

     .النفس البشرية ر منهمتجه وتنفوذلك الن ذكر الغائط بأمسه 

أي أنـه   .فمعىن يريد ان ينقض يعين مال :يريد ان ينقض يعين ماال :االستعارة

فشبه اجلدار  .أو يكاد ان يسقط .وجد فيها جداراً مائال على وشك السقوط

      .وهذه يسموا إستعارة .بذي شعور له إرادة
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ه وبه قال أبو إسـحاق  ومن أهل العلم من قال ال جماز يف القرآن وال يف غري

األسفراييين وأبو علي الفارسي من املتقدمني كما عزاه هلما ابن السـبكي يف  

    .علماً ان القول بااز يفضي اىل عواقب غري حممودة .مجع اجلوامع

والظاهر أن ااز إمنا جاء من جهة املعتزلة وحنوهم من املتكلمني ليكون سلما 

 بإدعاء أا جماز، وهذا من أعظـم وسـائل   لنفي كثري من صفات اهللا تعاىل

  التعطيل.
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  رـاالم

  

  بالقول ممن كان دون الطالب             =وحده استدعاء فعل واجب    

أي ما ال يدل على  .ى االستدعاءوخرج به ما ال يدل عل ،أي طلب :استدعاء

وخرج بقوله استدعاء فعل النـهي   .فعل يشمل القول والفعل :وقوله .الطلب

      .الن النهي استدعاء ترك ،وغريه من أقسام الكالم

     .خرج به أستدعاء ما ليس بواجب :وقوله واجب

وصيغــته   .هـو طـلب الفعـل بالقول على وجـه االستعـالء :المراو

وهو للوجوب مبجرده  ،وليفعل للغائب ،ردها عليه وهي افعل للحاضرتدل مبج

       .ومل حيصل االمتثال بدون االتيان بكماله .وان امتثال االمر يسمى طاعة

احتراز عن النهي وغريه من أقسام الكـالم   :الفعل فقولنا طلب :قال االمدي

    .لتماساحتراز عن الطلب جبهةالدعاء واال :وقولنا على جهة االستعالء

  صيغ األمر:

  صيغ األمر أربع:

فعل األمر، مثل: {اتلُ ما أُوحي إِلَيك من الْكتـابِ}[العنكبوت: مـن    - 1

  ]45اآلية

  اسم فعل األمر، مثل: حي على الصالة. - 2
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3 -   بـروا فَضكَفَر ينالَّذ ميتاملصدر النائب عن فعل األمر، مثل: {فَإِذَا لَق

  ]4ب}[حممد: من اآليةالرقَا

املضارع املقرون بالم األمر، مثل: {لتؤمنوا بِاللَّه ورسوله}[اادلة: من  - 4

    ]4اآلية

   

   :وقد قال السمعاين 

البقـرة:  ( )وأَقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ(ورد مبعىن االجياب مثل قوله تعاىل: 

 )40فصلت: ( )اعملُوا ما شئْتم(له تعاىل: وورد مبعىن التهديد بدليل قو )43

وورد  )65البقرة: ( )كُونوا قردةً خاسئني(وورد مبعىن التكوين قال اهللا تعاىل: 

وورد مبعىن  )23البقرة: ( )فَأْتوا بِسورة من مثْله(مبعىن التعجيز قال اهللا تعاىل: 

ارمحىن وورد مبعىن االباحة وهـو  السؤال وذلك يف قول العبد رب اغفر ىل و

وورد مبعىن الندب يف قولـه   )2املائدة: ( )وإِذَا حلَلْتم فَاصطَادوا(قوله تعاىل: 

    )ومن اللَّيلِ فَتهجد بِه نافلَةً(تعاىل: 

  

  حيث القرينة انتفت وأطلقا        =بصيغة افعل فالوجوب حققا      

 :وقارنه قرانـا  ،واقترن الشيء بغريه .وصله به :يءقرن الشيء بالش :القرينة

    .صاحبه
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يعين بفعل االمر من االعلى اىل من هو دونه متجردة مـن   :وقوله بصيغة افعل

   .القرائن فهي أمر

وان اللفظ بأطالقه وجترده عن القرائن يصرف اىل االمر وال يصرف اىل غـريه  

    .إال بقرينة

    .ة انتفت واطلقاحيث القرينفالوجوب حققا  :وقوله

بني انه يقتضي الوجوب وهذا هو الذي عليه أكثـر االصـولني أن االمـر    

ال عامة املالكيـة  ـوبه ق .م توجد قرينة تصرفه عن ذلكـلوجوب ما لـل

{وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه } قال تعاىل:  .ومجهور الفقهاء والشافعي وغريه

وأيضاً قولـه   .فكان االخذ به واجباً ، بهوفعله من مجلة ما يأيت .]7[احلشر: 

 .أمر بطاعة الرسول .]54{قُلْ أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ} [النور:  :تعاىل

اما ما كـان   .فان االمر املطلق ال يكون اال اجياباً .واالمر ظاهر يف الوجوب

     . االمر املطلقمأموراً به أمراً مقيداً ال مطلقاً فيدخل يف مطلق االمر ال يف

  اباحة يف الفعل أو ندب فال                 =ال مع دليل دلنا شرعاً على        

أو علـى   ،يعين انه إذا وجد دليل يدل على االباحة فان االمر يكون لالباحة

واما املندوب اليه فهو مأمور به أمراً مقيداً ال  .الندب فان االمر يكون للندب

يبقى ان يقال فهل يكـون   .ال يف االمر املطلق ،لق االمرمطلقاً فيدخل يف مط

وأجاب القاضي ابـو يعلـى النـدب     .حقيقة أو جمازاً فهذا حبث اصطالحي
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يقتضي الوجوب فهو كداللة العلم على بعضه وهو عنده ليس جمازا وامنا ااز 

ن وهو قول اكثر اهل العلم م ،فان أريد به االباحة فهو جماز ،داللته على غريه

   .وإذا أٌريد به الندب فهو حقيقة ،االصوليني

  حبمله على املراد منهما      =بل صرفه عن الوجوب حتما      

وقوله حبمله على  .يعين أُلزم :حتما،اي صرف االمر عن الوجوب :قوله صرفه

يحملُ على املراد من االباحة أو الندب فاذا وجد دليل يدل  :يعين :املراد منهما

{وكُلُوا واشـربوا   :قوله تعاىل كما يفاحة وجب محله على االباحة على االب

    .]187حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الْأَبيض من الْخيط الْأَسود من الْفَج} [البقرة: 

 :كما يف قوله تعاىل .وإذا وجد دليل يدل على الندب وجب محله على الندب

 موهبالنور: { فَكَات] { اكُمي آتالَّذ الِ اللَّهم نم موهآتا وريخ يهِمف متملإِنْ ع

  ( كل مما يليك )    :وقوله صلى اهللا عليه وسلم] 33

واملباح مأذون  ،املباح غري مأمور به الن االمر استدعاء وطلب :قال أبن قدامة

   .راً جتوزوتسميته مأمو وال مطلوب فيه ومطلق له غري مستدعى
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     ان مل يرد ما يقتضي التكرار     =ومل يفد فوراً وال تكراراً         

يعين ان االمر ليس على الفور بل هو على التراخي وهذه املسألة اختلف فيهـا  

   :االصوليون على قولني

ووجب العمل به على انـه   .ان دل دليل على انه للفورية فهو للفورية :االول

   .للفور

     .اذا مل يوجد دليل فهو على التراخي :ثاينال

ويصح مع ذلـك ان   ،وانه جيوز ورود االمر بالفعل على الفور وعلى التراخي

مشترك بني وال  ،واالصل يف اطالق احلقيقة .يقال بوجود االمر يف الصورتني

 فيجب ان يكون هو ،عدم ما سواه الن االصل .الصورتني سوى طلب الفعل

دون ما به االقتران من الزمان وغريه. نفياً للتجوز  ،الصورتني مدلول االمر يف

       .واالشتراك عن اللفظ

يعين اذا  .اما التكرار فان االمر ال يقتضي التكرار اذا مل يرد ما يقتضي التكرار

   .اال اذا ما وجد ما يقتضي التكرار .أمر الشارع ان نفعل وفعلناه برئت الذمة

 .فهذا يتكرر بتكرار سـببه  يضاً اذا كان مقيداً بسببويقتضي االمر التكرار ا

 .الن االمتثال حيصـل بالفعـل مـرة    .وأما إذا أُطلق فانه ال يقتضي التكرار

والتكـرار   ،وهو معلوم قطعاً ،واملختار ان املرة الواحدة ال بد منها يف االمتثال

ـ  ،حمتمل وإال  ،هفان اقترنت به قرينة اشعرت بارادة املتكلم التكرار محل علي
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كان االقتصار على املرة الواحدة كافياً والدليل على ذلك أنه إذا قال له صـل  

 هروهو مصدر افعـل، واملصـدر    .بأيقاع فعل الصالة والصومأو صم فقد أم

    .وهلذا يصح تفسريه به .حمتمل لالستغراق والعدد

  

  

  م      أمر به وبالذي به يت     =واالمر بالفعل املهم املنحتم        

وهذه قاعدة مهمة وهي ان االمر بالشيء أمر مبا اليتم اال به وتنـدرج هـذه   

كل وسـيلة فـإن حكمهـا حكـم        :القاعدة حتت قاعدة أعم منها وهي

  .مقصدها

وال خيرج عنها  ،اعلم أن هذه الشريعة كاملة ال نقص فيها بوجه من الوجوهو

الم إال وله فيها حكـم  شيء من األشياء حيتاجه الناس يف عبادام أو معام

فإن كان مقصدا مـن املقاصـد   ،ويفرق بني كونه وسيلةً أو مقصدا ،شرعي

وإن كـان   ،ألن الشريعة حرصت على تبيني أحكام املقاصد ؛فحكمه واضح

وإن  ،فإن كان يقصد به حراما فهو حرام ،وسيلة فإنه يكون تابعا حلكم قصده

وإن كان يقصد به سنة فهـو   ،واجب كان يقصد به واجبا ال يتم إال به فهو

وال خيرج شيء عن هـذه   ،أو مكروها فهو مكروه أو مباحا فهو مباح ،سنة

فإا إذا حرمت شـيئًا حرمـت    ،وهذا من كمال الشريعة ،األحكام اخلمسة
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مجيع الوسائل املفضية إليه وإذا أوجبت شيئًا أوجبت مجيع الوسائل اليت ال يتم 

 ،ن من متام حترمي الشيء حترمي وسائله وسد مجيع ذرائعهذلك أل ،إال ا وهكذا

  ومن متام إجياب الشيء إجياب مجيع األشياء اليت يتوقف حصوله عليها 

أي أن مجيع األشياء اليت يتوقـف   :( ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ) 

قدرة اإلنسـان   حتت عليه حتقق الواجب وصحته فهي واجبة إن كانت داخلة

   ،مورا بتحصيلهاوكان مأ

أن يكون الفعل داخـالً حتـت قـدرة     :يشترط لتحقق هذه القاعدة شرطان

أي أن الفعل الـذي ال يـتم    ،وأن يكون املكلف قد أمر بتحصيله ،املكلف

بل له تعلق بالصحة مثالً أو بإقامته  ،الواجب إال به ال تعلق له بالوجوب أصالً

    ،الطهارة للصالة :ثلةفمن األم :وحنو ذلك وباملثال يتضح املقال

  وكل شيء للصالة يفرض        =كاالمر بالصالة أمر بالوضو    

فإنه ال تتم الصالة إال بالطهارة الكاملة فتكون الطهارة مأمورا ا ألن مـا ال  

لكن لو مل يتطهر العبد فإن عـدم تطهـره ال    ،يتم الواجب إال به فهو واجب

بة سواًء تطهر أم مل يتطهر لكن ال تصح فالصالة واج ،يؤثر يف إسقاط الصالة

  .الصالة إال بالطهارة الكاملة

لألدلـة مـن    ،فإن الصالة مع اجلماعة واجبة ،املشي لصالة اجلماعة :ومنها

الكتاب والسنة وهو القول الراجح، لكن ال تتم الصالة اجلماعة إال باملشي إىل 
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ف حصوله على املشي املساجد لتقام اجلماعة فيها فصالة اجلماعة واجب يتوق

هلا فصار املشي واجبا؛ ألنه ال يقوم هذا الواجب إال به، واملشي للصالة وسيلة 

إلقامة اجلماعة فكان واجبا؛ ألنه يقصد به حتقيق الواجب فالوسائل هلا أحكام 

  املقاصد.

مع أن األكل  ،األكل من امليتة للمضطر إلحياء نفسه واجب يأمث بتركه :ومنها

اح لكنه ملا كان يف هذه احلالة وسيلة لواجب الذي هـو إحيـاء   يف أصله مب

ألن الوسائل هلا أحكام املقاصد وما ال يتم الواجب إال به  ؛النفس صار واجبا

    .فهو واجب

  خيرج به عن عهدة الوجوب     =وحيثما جيء باملطلوب        

الوجه املطلوب  وهذه القاعدة تدل على ان مىت ما جاء املأمور مبا أُمر به على 

الن أداء الواجب مقصـود   .فانه خيرج من عهدة الوجوب مبا أداه وتربأ ذمته

واالجزاء معناه بـراءة الذمـة    ،واخلروج من العهدة االمر باالجزاء  .لنفسه

أما االثابة على الفعل فليست من لوازم االمتثال فقد حيصـل   .وسقوط الطلب

    .مثابا وال ترباء الذمة وقد يكون ،االجزاء وبراءة الذمة وال حيصل الثواب

قول الزور والعمل به يف الصيام فقد قال الرسول صلى اهللا عليه  :فمثال االول 

( من مل يدع قول الزور والعمل به فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه  :وسلم

     .فربءت الذمة لالمتثال ووقع احلرمان للمعصية .وشرابه )
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ناقصاً عن الشرائط واالركان فيثاب على ما فعل وال كأن يفعل فعال  :والثاين

ترباء الذمة إال بفعله كامال فاذا ترك شيئا من واجبات احلج كاملبيت مبزدلفـة  

واذا فوت اجلمعة بقي  ،وإذا ضحى مبعيبة وجبت عليه سليمة ،فانه جيربه بالدم

أو يبقى يف  ،فالنقص إما ان جيربه جبنسه أو يبدله أو باعادته كامالً .يف العهدة

    .العهدة فيامث صاحبه واهللا أعلم
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  باب النهي

    بالقول ممن كان دون الطلب       =تعريفه استدعاء ترك قد وجب      

  من ضده والعكس أيضا واقع     =وأمرنا بالشيء ي مانع                

  والقصد منها أن يباح ما وجد        =ترد       وصيغة األمر اليت مضت 

  كذا التهديد وتكوين هيه        =كما أتت والقصد منها التسوية       

وهو يف االصطالح القول اإلنشائي الدال على طلب كف عن فعـل علـى     

   .جهة االستعالء

بـ(ال) الن زوما علُ املضارعصيغةٌ واحدةٌ صرحيةٌ، هي: الف اهية، كقوله وله

)، ( ولَا تقْربوا الزنا ) 36تعاىل: ( ولَا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم ) (اإلسراء: 

  ).32(اإلسراء: 

فخرج األمر ألنه طلب فعل غري كف وخرج االلتماس والـدعاء ألنـه ال    

استعالء فيهما وأورد على هذا احلد قول القائل كف بقيد عن كذا وأجيـب  

يلتزم كونه من مجلة أفراد النهي فال يرد النقض به وهلذا قيل إن اختالفهما بأنه 

باختالف احليثيات واالعتبارات فقولنا كف عن الزنا باعتبـار اإلضـافة إىل   

الكف أمر وإىل الزنا ي وأوضح صيغ النهي ال تفعل كذا ونظائرها ويلحـق  

تفعل وصه فإن معنـاه ال  ا اسم ال تفعل من أمساء األفعال كمه فإن معناه ال 

واألحسن منه واألصح أنْ يقال: إنَّ النهي استدعاء الترك ممن هو دونه  .تتكلم
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على وجه االستعالء. نترك كلمة (بالقول) ألنه قد يكون النهي بالكتـاب أو  

باإلشارة فيدل على النهي اجلازم أو غريه، ونترك أيضا (على سبيل الوجوب)، 

  ء؛ ألنه قد يكون للتحرمي، وقد يكون للكراهة.ونقول على وجه االستعال

ألن صيغة األمر املشهورة (افعـل) وصـيغة النـهي     ،صيغة النهي (ال تفعل)

املشهورة (ال تفعل)، وهناك صيغ أخر هي التحذير (احذر أن تفعل) كقولـه  

أَو يصيبهم عـذَاب   تعاىل ?فَلْيحذَر الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ

?يمقال العلماء إنّ كل مسألة من مسائل األمر ثَم مسألة على )63النور:(أَل ،

  وِزاا من مسائل النهي؛ ألن النهي نقيض األمر مقابل له:

فمثال يف الصيغة: األمر له صيغة النهي له صيغة؛ صيغة األمر (افعـل) صـيغة   

  النهي (ال تفعل).

  الفعل، النهي استدعاء الترك.األمر استدعاء 

  األمر يقتضي الفور، والنهي أيضا يقتضي الفور.

   األمر خيرج بفعله عن العهدة، والنهي خيرج عن العهدة باالنتهاء عنه.

:ةريكَث انعلَم رِدتو  

ال تقْتلُوا و(وهي حقيقَةٌ فيه فَقَطْ. نحو قوله تعاىل:  )لتحرِميٍ(أحدها: كَونها   

كُمفُسا(وقوله تعاىل:   )أَننوا الزبقْرال ت(وقوله تعاىل:   )و  الَكُمـوأْكُلُوا أَمال ت

  .)بينكُم بِالْباطلِ
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ال يمـس أَحـدكُم   (نحو قَوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم:  )لـكَراهة(و الثَّانِي: 

مبِي هولُذَكَربي وهو ينِه(   :بِقوله تعاىل هرغَيو)َقُونفنت هنبِيثَ مواالْخمميال تو(.  

ال تمدنَّ عينيك إلَى ما متعنا بِه (نحو قوله تعاىل:  )تحقريٍ(لو الثَّالثُ: كَونها 

مهنا ماجوأَز(.  

ا وهنكَو :ابِعالر)لبةباقالْع اني(  :قوله تعاىل وحن)  ـامالً عغَاف اللَّه نبسحال تو

   )يعملُ الظَّالمونَ

 ا وهنكَو :ساماٍء(لالْخعد(  :قوله تعاىل وحن)  ا أَوِسـينا إنْ نذْناخؤا ال تنبر

وقولـه    )كَما حملْته علَى الَّذين من قَبلنا أَخطَأْنا ربنا وال تحملْ علَينا إصرا

  .)ربنا ال تزِغْ قُلُوبنا بعد إذْ هديتنا(تعاىل: 

اوهنكَو :سادالس) أْسٍلي(  :قوله تعاىل وحن)    ـدعب متكَفَـر وا قَـدرذتعال ت

انِكُمإمي(.  

  حتقَارِ.وبعضهم مثَّلَ بِه لال

اوهنكَو :ابِعالس) لادشإر(  :قوله تعاىل وحن) نأَلُوا عسوا ال تنآم ينا الَّذها أَيي

كُمؤست لَكُم دباَء إنْ تيأَش( .كذَل كرت طولَى اَألحاللَةَ عأَنَّ الد :ادرالْمو  

وهو عنـدنا يقتضـي    .هي عندنا للتحرميالن :قال القرايف يف تنقيح الفصول 

وأن النهي إمنا يكون لدرء املفسدة الكائنة يف  .خالفا الكثر الشافعية .الفساد

  .وبه قال أكثر العلماء .واملتضمن للمفسدة فاسد .املنهي عنه
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وهو أن النهي يقتضي الفساد، ويدل على فساد املنهي عنه إذا كـان النـهي   

   :ء يف املنهي عنهلعدة أشيامتعلقا أو راجعا 

  أوال: لعينه.

  ثانيا: لركنه.

  ثالثا: لشرطه.

  رابعا: لوصفه املالزم.

وهذا يف احلقيقة ظاهر، وبين وبه تتضح املسألة؛ ألن مسألة النهي يقتضـي    

   .الفساد

والقول بالفساد هو قول األئمة األربعة وغريهم حلديث عائشة رضي اهللا عنها؛ 

لم  قال: (من عمل عمالً ليس عليه أمرنـا فهـو   أن النيب صلى اهللا عليه وس

ووجه الداللة منه: أن ما ى عنه الشرع فليس  ،أخرجه البخاري ومسلمرد)

عليه أمر النيب  صلى اهللا عليه وسلم  فيكون مردوداً، وما كان مردوداً علـى  

  .فاعله فكأنه مل يوجد ألنه فاسد

وى عن  ،وبدون ستر العورةفالشارع ى عن الصالة بال طهارة ولغري القبلة 

وقد ال يقتضي  ،فإن وقع ذلك حكم بفساده ،وعن بيع ما ال ميلك ،بيع الغرر

النهي الفساد إذا وجد دليل مثل حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عـن الـنيب    

ال تصروا اإلبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو خبـري  (صلى اهللا عليه وسلم قال: 
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أخرجـه  )ا إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع متـر النظرين بعد أن حيتلبه

فال يدل النهي على أن البيع فاسد بدليل أنه جعل اخليـار   .البخاري ومسلم

   .والتصرية حبس اللنب يف الضرع حىت جيتمع .للمشتري

  والقصد منها ان يباح ما وجد      =وصيغة االمر اليت مضت ترد       

لإلباحة وقد تقدم الكالم على ذلك، وليس مث ذكر املؤلف أن صيغ األمر تأيت 

هذا تكراراً، ألن املقصود هناك بيان أن الصيغة ال خترج عـن الوجـوب إال   

  بدليل، واملراد هنا بني ما استعملت فيه الصيغة من املعاين.

  كذا لتهديد وتكوين هيه         =كما أتت والقصد منها التسوية   

هنـا لـيس    فالتخيري .ترد للتهديد :لتهديدوكذا ا .وتأيت صيغة االمر للتسوية

يعين تكـون   :وقوله وتكوين هيه .لكنه على سبيل التهديد ،على سبيل الرغبة

وكل أوامر اهللا القدرية للتكوين والذي يدلنا عليهـا القـرائن    .أيضاً للتكوين

  فليس كل   .وسياق الكالم له أمهية كبرية يف فهم املراد .والسياق

رى بنـفـس املعــىن  ـتأيت يف مواضع أخ ،ىنـملع كلمة تأيت يف موضع

    .الواردةالقرائن  فاملعىن يتعني من خالل .املقصود
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  فصل

  قد دخلوا إال الصيب والساهي          =واملؤمنون يف خطاب اهللا      

    والكافرون يف اخلطاب دخلوا         =دخلوا   وذا اجلنون كلهم مل ي

(الصيب) هو اإلنسان من الوالدة إىل أن يفطم، ويطلق علـى الصـغري دون     

  .الغالم

اسم فاعل من (سها يسهو سهواً فهو ساه) قال يف اللسان: السهو  )الساهي ( 

  .والسهوة: نسيان الشيء والغفلة عنه. وذهاب القلب إىل غريه

هو فاقد العقل. وهو من ال يطابق كالمه وأفعاله كالم وأفعـال   (وانون) 

   .العقالء

( يا أيها الناس ) أو ـيعين ان خطاب اهللا تعاىل يشمل كل مؤمن سواء صدر ب

    .رجاال ونساء .( ياأيها الرسل )ـ ( يا أيها الذين آمنو ) أو بـ ب

للَّه صلى اهللا عليـه  ل رسولَ القواليشملهم اخلطاب  الصيب وانون اعلم أنو

( رفع الْقَلَم عن ثَالَثَة عنِ الْمجنون الْمغلُوبِ علَى عقْله حتـى يفيـق    :وسلم

    .وعنِ النائمِ حتى يستيقظَ وعنِ الصبِى حتى يحتلم) رواه ابوداود

     .وكذلك النائم حىت يستيقظ للحديث املتقدم
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الساهي ال جيوز أن يدخل يف األمر والنهي ألن القصد إىل التقـرب    ذلكوك

بالفعل والترك يتضمن العلم به حىت يصح القصد إليه وهذا يستحيل يف حـق  

    .أنا )( ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخط :قال تعاىل ،الساهي

وأما العبيد فإم يدخلون يف خطاب الشرع ألن اخلطاب يصلح هلـم كمـا   

   .صلح لألحراري

يـا   :(ذهب اجلمهور إىل دخول الكافر يف اخلطاب الصاحل له وللمسلمني حنو

  .إذا ورد مطلقا )أيها الناس

باالسالم بـال خـالف    الم خماطبني ،والدليل على أم يدخلون يف اجلميع 

ومل  .قالوا مل نك من املصـلني  .ما سلككم يف سقر( :قوله عز و جلوالدليل 

حىت  .وكنا نكذّب بيوم الدين .وكنا خنوض مع اخلائضني .كنينك نطعم املس

 ،) .ولكن كذّب وتـولّى  .فال صدق وال صلّى (. وقال تعاىل: )آتانا اليقني

وهللا على الناس حـج   (ومن األدلة أيضاً التمسك بالعمومات كقوله تعاىل: 

تكم عنـد  يا بين آدم خذوا زين (وقوله تعاىل:  )البيت من استطاع إليه سبيال 

  كل مسجد).

ولو مل يكونوا خماطبني بالصالة ملا عاقبهم عليها وألن صالح اخلطـاب هلـم   

  .كصالحه للمسلمني فكما دخل املسلمون وجب أن يدخل الكفار
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إذا ورد اخلطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له اخلطاب وال يسـقط  

و قرره أنه فرض ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض إال فيما ورد الشرع به 

كفاية كاجلهاد وتكفني امليت والصالة عليه ودفنه فإنه إذا قام به من يقع بـه  

   .الكفاية سقط عن الباقني

  ويف الذي بدونه ممنوعة           =يف سائر الفروع للشريعة    

    .ويقصد ا الفروع اليت يشترط لصحتها االسالم

      .اله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللاوهي شهادة أن ال  :ويف الذي بدونه ممنوعة

  وذلك االسالم فالفروع             تصحيحها بدونه ممنوع  

وهي فرع وال ميكن ان  ،الن االسالم أصل ،وان الفروع ال تصح اال باالسالم

    .يكون فرع بدون اصل
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  امـباب الع

 من واحد من غري ما حصر يرى        =وحده لفظ يعم أكثرا         

 
 ُ ـدحي عـنه هحـد:( هـدحو)ـلَ هلا  هوالدارجع،عـهنوم اً:دفَعـهـدح

وحـد املذنب: أقـام عـليه احلد وأدبه مبا مينعه ومينع غـريه مـن   .حـداً

   .أرتكـابِ الـذنبِ

عـنه الشيء عـن الشيء أآلخـرميـزه وحـد.   

ـَ    .الوصف احمليط مبعناه املميز له عـن غريه هو :د الشيء عنداألصولنيوح

    .(حصر) وهو اجلمع واحلَبس واملنع 

صر: العي، كأنَّ الكالم حبِس عنه ومنِع منه. واحلَصر: ضـيق الصـدر.   واحل

  والكالم يف حصره وأحصره،     

وهو إما عقلي وهو الذي يكون احلصر عبارة عن إيراد الشيء على عدد معني 

دائرا بني النفي واإلثبات ومنه االحتمال العقلي فضال عن الوجودي كقولنـا  

الداللة إما لفظي وإما غري لفظي وإما استقرائي وهو الذي ال يكون دائرا بني 

    .النفي واإلثبات بل حيصل باالستقراء والتتبع

دالٌّ علَى جميعِ أَجزاِء ماهيـة مدلُولـه أَي    لَفْظٌ :الْعام في اصطالحِ الْعلَماِء

لُولِ اللَّفْظدم.  
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  .إنه اللَّفْظُ الْمستغرِق لما يصلُح لَه أو

 يلَّ :قَالَ الطُّوفاللَّفْظُ إنْ د    طْلَـقالْم ـوفَه يه يثُ هيح نم ةياهلَى الْمع

كَزيد فَهو الْعلَم، أَو غَيرِ معينة كَرجلٍ فَهـو   و علَى وحدة معينةكَاِإلنسان، أَ

ةددعتم اتدحلَى وع ةُ، أَوركالن    ـماس ـوفَه ةياهالْم اتدحو ضعا بإم فَهِي

وا فَههيعمج الً، أَوجر رِينشكَع ددالْع امالْع.  

وفَإِذًا ه هلُولدم ةياهاِء مزيعِ أَجملَى جالُّ عاللَّفْظُ الد.  

فَهذَا الْحد مستفَاد من التقِْسيمِ الْمذْكُورِ؛ َألنَّ التقِْسيم الصحيح يـرِد علَـى   

 بِذكْرِ خواصها الَّتـي تتميـز بِهـا   جِنسِ اَألقْسامِ، ثُم يميز بعضها عن بعضٍ 

   ـوهو ،ـاصالْخ زهيممو كرتشالْم ِسهجِن نم هامأَقْس نم داحكُلُّ و كَّبرتفَي

  .الْفَصلُ وال معنى للْحد إالَّ اللَّفْظُ الْمركَّب من الْجِنسِ والْفَصلِ

قَد استفَدنا من هذَا التقِْسيمِ معرِفَةَ حدود ما تضمنه من الْحقَائقِ، وعلَى هذَا فَ

.امالْعو ددالْع ماسةُ وركالنو لَمالْعو طْلَقالْم وهو  

طْلَقفَالْم: صو نع ةدرجالْم ةياهلَى الْمالُّ عاللَّفْظُ الد وهدائز ف.  

لَمالْعو: ةنيعم ةدحلَى والُّ عاللَّفْظُ الد وه.  

ددالْع ماسو: هلُولدم ةياهم اتدحضِ وعلَى بالُّ عاللَّفْظُ الد وه.  

لُهقَوقَطْعِ ال :و عم أَي يه يثُ هيح نم ةياهلَى الْملَّ عيـعِ  فَإِنْ دمج نظَرِ عن

   ـنم نلَـورٍ وصقطُولٍ ومٍ، ودقو وثدحو ةكَثْرو ةدحو نا ملَه رِضعا يم
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   انـويلَـى حلُّ عدا يمانٌ إنسإن وثُ هيح نم انسكَاِإلن طْلَقذَا الْمفَه.اناَأللْو

غَيرِه مما ذَكَر، وإِنْ كَانَ ال ينفَك عـن بعـضِ   ناطقٍ ال علَى واحد وال علَى 

كذَل.  

  .وقيلَ: ما عم شيئَينِ فَصاعدا   

ما دلَّ علَى مسميات بِاعتبارِ أَمرٍ اشتركَت فيـه مطْلَقًـا    :وقَالَ ابن الْحاجِبِ

  ضربةً، أَي دفْعةً.

  ولتنحصر الفاظه يف أربع       =مبا معي         من قوهلم عممتم

    .مشلتم :يعين ،أي ان العام أشتق من قوهلم عممتم مبا معي

بل هو أمـر   ،ولكن ليس املراد ذه اجلملة الطلب ،الالم الم االمر :ولتنحصر

     .كما ان اخلرب يأيت مبعىن االمر ،واالمر يأيت مبعىن اخلرب .مبعىن اخلرب

     د املعرفان            بالالم كالكافر واالنساناجلمع والفر

كل آمن باهللا ( وقوله:  ) كل نفس ذائقة املوت( كل: مثل قوله تعاىل:  -1 

  .) ومالئكته

  .مجيع مثل جاء القوم مجيعهم -2

قـد أفلـح    (:قوله تعـاىل  اجلمع املعرف باأللف والالم لغري العهد مثل -3

  .)يوصيكم اللّه يف أوالدكم( :قوله تعاىل مثل وكذا املعرف باإلضافة )املؤمنون
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والعصـر إن  ( :قوله تعـاىل  املفرد املعرف باأللف والالم لغري العهد مثل -4

مثـل  السورة. وكذا املعرف باإلضافة  )الإنسان لفي خسر إال الذين آمنوا...

  .)وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها( :قوله تعاىل

إذا التقـى املسـلمان    ( :ه صلى اهللا عليه وسلماملثىن املعرف بأل مثل قول -5

  فإنه يعم كل مسلمني.  احلديث) ..بسيفيهما

   

{واذْكُروا نِعمـةَ  املعرف باإلضافة مفرداً كان أم جمموعاً؛ كقوله تعاىل:  -6

  .]7اللَّه علَيكُم} [املائدة: 

وخلـق  (ىل: املعرف بأل االستغراقية مفرداً كان أم جمموعاً؛ كقوله تعا - 7

وإِذَا بلَغَ الْأَطْفَالُ مـنكُم  ( :وقوله تعاىل .)28النساء:من اآلية)(الْإِنسانُ ضعيفاً

  .)59النور: من اآلية)(الْحلُم فَلْيستأْذنوا كَما استأْذَنَ الَّذين من قَبلهِم

ف عـام،  وأما املعرف بأل العهدية، فإنه حبسب املعهود فإن كان عاما فاملعر

إِذْ قَـالَ ربـك   (وإن كان خاصا فاملعرف خاص، مثال العام قوله تعـاىل:  

 وا لَهي فَقَعوحر نم يهف تفَخنو هتيونيٍ فَإِذَا سط نراً مشب قالي خإِن كَةالئلْمل

يناجِدو سعمأَج مكَةُ كُلُّهالئالْم دجنَفَس( ):73 - 71ص (  
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   من ذاك ما للشرط من جزاء     =    وكل مبهم من االمساء      

[اجلاثيـة: مـن   )من عملَ صالحاً فَلنفِْسه(أمساء الشرط؛ كقوله تعاىل:  - 2

  ]115[البقرة: من اآلية)فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه اللَّه(] 15اآلية

[امللـك:من  )فَمن يأْتيكُم بِماٍء معـنيٍ (وله تعاىل: أمساء االستفهام؛ كق - 3

 )فـأين تـذهبون  (] 65[القصص: من اآلية)ماذَا أَجبتم الْمرسلني(] 30اآلية

  ].26[التكوير: 

والَّذي جاَء بِالصدقِ وصدق بِه أُولَئك (األمساء املوصولة؛ كقوله تعاىل:  - 4

  ].33[الزمر: )هم الْمتقُونَ

إِنَّ في ذَلك (]. 69[العنكبوت: من اآلية)والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا(

وللَّه ما في السـماوات ومـا فـي    (]. 26[النازعات: )لَعبرةً لمن يخشى

  ].129[آل عمران: من اآلية)الْأَرض

  

  يف غريه ولفظ أي فيهما    =ا    ولفظ من يف عاقل ولفظ م

  القسم الثالث: أدوات الشرط، مثل:  

  ]، 3[الطالق:  )ومن يتوكَّلْ علَى اِهللا فَهو حسبه  (للعاقل:  )من(
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]، 197[البقـرة:   )وما تفْعلُوا من خيرٍ يعلَمه اُهللا  (ملا ال يعقل:  )ما(ومثل: 

وهـذه   ،)نكحت بغري إذن وليها فنكاحهـا باطـل  أميا امرأة (: )أي(ومثل: 

  األدوات الثالث تعم مطلقًا، سواء كان شروطًا، أو موصوالت، أو استفهامية.

  كذا مىت املوضوع للزمان           =ولفظ اين وهو للمكان  

   .)أينما تكونوا يدرككم املوت( :شرطية مثل قوله تعاىل .للمكان املبهم :أين

  مىت زرتين أكرمتك. :شرطية مثل .للزمان املبهم :مىت

مـىت جئـتين    ،مىت جتـئين  :(ومىت) للزمان املبهم استفهامية أو شرطية حنو 

أين أو حيثما كنت آتـك،   :وأكرمتك. (وأين وحيثما) للمكان شرطيتني حن

أين كنت. (وحنوها) مما يدل على العمـوم لغـة    :وتزيد أين باالستفهام حنو

  كجميع،    

   يف لفظ من اتى ا مستفهما       =ت مث ما    ولفظ ال يف النكرا

  

  النكرة يف سياق النفي وتكون نصا يف العموم وظاهرة فيه

  نصيه النكرة يف العموم وظهورها فيه

  تكون النكرة يف سياق النفي نصا صرحياً يف العموم يف احلاالت اآلتية:

  إذا بنيت مع ال حنو، ال إله إال اهللا. -1

  ا من وتزاد من قبلها يف ثالثة مواضع:إذا زيدت قبله -2
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  اآلية. )لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير(قبل الفاعل مثل  -أ

  اآلية. )وما أرسلنا من قبلك من رسول(قبل املفعول مثل  -ب

  .)وما من إله إال إله واحد(قبل املبتدأ مثل  -جـ

ال تـذر  (النكرة املالزمة للنفي مثل: ديار كما يف قوله تعاىل عن نـوح:   -3

  .)على األرض من الكافرين ديارا

عمل لـيس   )ال  (وتكون ظاهرة ال نصاً فيما عدا ذلك كالنكرة العاملة فيها 

      مثل قولك ال رجل يف الدار.

النكرة يف سياق النفي أو النهي أو الشرط أو االسـتفهام اإلنكـاري؛    - 4

اعبـدوا اللَّـه وال   و(] 62[آل عمران:  )وما من اله اال اهللا (كقوله تعاىل: 

إِنْ تبدوا شيئاً أَو تخفُوه فَإِنَّ اللَّـه  (]. 36[النساء: من اآلية )تشرِكُوا بِه شيئاً

من إِلَه غَير اللَّه يأْتيكُم بِضياٍء أَفَـال  (] 54[األحزاب: )كَانَ بِكُلِّ شيٍء عليماً

  ]71[القصص: من اآلية )تسمعونَ
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  يف الفعل بل وما جرى جمراه             =مث العموم أبطلت دعواه   

                                   العمــوم مــن صــفات األلفــاظ والفعــل ال عمــوم لــه      

عموم يف األفعال ومـا جيـري   والعموم من صفات النطق فال جيوز دعوى ال

ذ من األفعال كما يقـال  ن العموم ال يكون إال يف امللفوظ فال يؤخأل ،جمراها

فعلـه العمـوم ألن    إنه عليه السالم مجع يف السفر بني صالتني فال يؤخذ من

ال يفيد العمـوم بـل    السفر قد يكون طويالً وقد يكون قصرياً فعلم أن الفعل

  .البد من النطق

وكذا ما جيري جمرى األفعال كالقضايا فإا ال تدل على العموم بل ال بد من 

ورد أنه عليه السالم قضى بالشفعة للجار فال حيمل على العمـوم  تقييده كما 

وكذا قضى بشاهد وميني فال حيمل على العموم ألنه يف  فقط إمنا هي للشريك 

  .بعض األشياء دون بعض واهللا أعلم
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  باب اخلاص                                 

  م مع حصر جرىمن واحد أو ع           =ظ ال يعم أكثرا      واخلاص لف

اخلاص هو اللفظ الدال على شيء بعينه ألنه مقابل العام فكما أن العام يـدل  

على أشياء من غري تعيني وجب أن يكون اخلاص ما ذكرناه فالعام كالرجـال  

فاخلاص ما دل على شيء حمصور بعينـه   .واخلاص كزيد وعمرو وهذا الرجل

    .أو عدده

  

  متييز بعض مجلة فيها دخل     =  والقصد بالتخصيص حيثما حصل  

  التخصيص 

  تعريفه: لغة اإلفراد.

  واصطالحاً: قصر العام على بعض أفراده لدليل يدل على ذلك.

أي جعل احلكم الثابت للعام مقصوراً على بعض أفراده بإخرِاج البعض اآلخر 

  عنه وقد يكون التخصيص قصر املتعدد على بعض أفراده أيضاَ. 

د باللفظ أو يقال بيان أن بعض مدلول اللفظ غري مـراد  والتخصيص بيان املرا

   باحلكم 

] 5[املائدة: ) والْمحصنات من الَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلكُم(فقوله تعاىل:   

] ومـبني أن  221خمصص لقوله تعاىل: {وال تنكحوا الْمشرِكَات} [البقرة: 
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كتابيات على التعريف األول أو يقـال إن بعـض   املراد باملشركات ما عدا ال

مدلول املشركات غري مراد بالتحرمي وهن الكتابيات على الثاين واملخصـص  

  بكسر الصاد األوىل مشددة يطلق حقيقة على املتكلم   

   

لَـى  ع 2"الْعام" باقيـا  1والْمراد من قَصرِ الْعام: قَصر حكْمه، وإِنْ كَانَ لَفْظُ

 ،الْعام وإِرادةُ الْخـاص  3فَبِذَلك يخرج إطْالق ،عمومه، لَكن لَفْظًا ال حكْما

لَفْظ ةادإر رقَص كفَإِنَّ ذَل .هكْمح رال قَص ،امالْع  

قصر العام كقوله تعاىل: { يوصيكم اللّه يف أوالدكم} فهذا عـام   -األمثلة: أ

صـلى اهللا  -د املخاطبني وعام يف كل ولد، فخص األول بقوله يف مجيع أوال

: "إنا معاشر األنبياء ال نورث " فأخرج أوالد األنبياء من عمـوم  -عليه وسلم

  أوالد املخاطبني.

فخـص   -احلـديث  - )ال يرث املسلم الكافر  ( :وقال صلى اهللا عليه وسلم

     عموم كل ولد بإخراج الولد الكافر.
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   كما سيأيت آنفاً أو منفصل      =يص إما متصل     وما به التخص

    كذاك االستثناء وغريها انفصل  =الشرط والتقييد بالوصف اتصل     ف

  من الكالم بعض ما فية اندرج        =وحد االستثناء ما به خرج        

  ومل يكن مستغرقا ملا خال         =وشرطه ان ال يرى منفصال      

  وقصده من قبل نطقه به     =من بقربه       والنطق مع إمساع 

  من جنسه وجاز من سواه         =واالصل فيه ان مستثناه       

  لظهور املعىن   والشرط أيضا       =وجاز ان يقدم املستثىن        

  املخصصات

  املخصص العام على قسمني: متصل ومنفصل. 

  للفظ فهو مقارن له دائماً.األول: هو ما ال يستقل بنفسه بل يتعلق معناه با

والثاين: هو ما استقل بنفسه وال ارتباط له يف الذكر مع العام مـن لفـظ أو   

  غريه.

مثال قصر املتعدد: كقولك مثال: له علي عشرة دنانري إال ثالثة فإن فيـه   -ب

  قصر الدين على سبعة فقط.

  فتحصل يف هذا أمران:

  عام املخصوص املتقدم ذكره.عام أو متعدد، أخرج منه البعض، فهو ال -1
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دال على اِإلخراج، فهو املخصص باسم الفاعل كاحلديثني املـذكورين،   -2

   واالستثناء يف األخري.

  املخصصات املتصلة 

  وهي مخسة أشياء:

  بدل البعض. -5الغاية  -4الصفة  -3الشرط  - 2االستثناء  -1

  التخصيص باالستثناء

أو ما يقوم مقامها. وهو قسمان. متصـل  تعريفه: هو إخراج البعض بأداة إال 

  ومنقطع.

فاملتصل: ما كان فيه املستثىن بعضا من املستثىن منه كقوله تعاىل يف شـأن   -ا

{فَلَبِثَ فيهِم أَلْف سنة إِلَّا خمِسني عامـا} [العنكبـوت:   نوح عليه السالم: 

  وهذا القسم هو املقصود باتفاق.] 14

فيه املستثىن بعضا من املستثىن منه حنو: له على عشرة  واملنقطع: ما مل يكن -2

  دنانري إال كتابا.

ويف التخصيص ذا النوع خالف وعلى القول به كما عند املالكية حيتاج إىل 

التأويل أي إال قيمة الكتاب، فيكون املخرج من العشرة دنانري قيمة الكتـاب  

  فكأنه يعود عمليا إىل النوع األول.

  تثناءشروط صحة االس
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  ولصحة التخصيص باالستثناء شروط منها:

  أن يكون ملفوظاً يسمع، ال مبجرد النية، إال يف ميني ظلماً عند املالكية. -1

أن يكون متصال مبا قبله لفظا يف العرف، فال يضر فصله بتنفس أو عطاس  -2

  خالفاً البن عباس إذ أجاز فصله مطلقاً.

إال مخسة ألنه يعد لغواً، أو أكثر من أن ال يستغرق املستثىن منه كخمسة  -3

النصف عند احلنابلة كخمسة إال ثالثة ألن االستثناء إلخراج القليل. وحاصل 

  اخلالف يف الشرط األخري كاآليت:

  أن يكون املستثىن أقل مما بقى كخمسة إال اثنني فهذا صحيح باإلمجاع. -1

سة إال مخسة وهـذا  أن يكون املستثىن مستغرقاً جلميع املستثىن منه كخم -2

  باطل عند األكثر خالفاً البن طلحة األندلسي.

أن يكون املستثىن أكثر مما بقى كخمسة إال أربعة وهـو جـائز عنـد     -3

  اجلمهور ممنوع عند احلنابلة.

  ورود االستثناء بعد مجل متعاطفة

ا بِأَربعـة شـهداءَ   {والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يـأْتو قال اللّه تعاىل:   

) 4فَاجلدوهم ثَمانِني جلْدةً ولَا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا وأُولَئك هم الْفَاسقُونَ (

  ]5، 4إِلَّا الَّذين تابوا من بعد ذَلك وأَصلَحوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحيم} [النور: 
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  ناء يف هذه اآلية بعد ثالث مجل:فقد ورد االستث

  مجلة األمر باجللد. -1

  مجلة النهي عن قبول الشهادة منهم. -2

  مجلة احلكم عليهم بالفسق. -3

  فهل يعود االستثناء إىل اجلميع أو إىل اجلملة األخرية فقط، خالف.

فاجلمهور على أنه يعود إىل اجلميع ألنه الظاهر ما مل يـدل دليـل علـى     -أ

  فال يصح رجوعه إىل مجلة اجللد يف هذه اآلية مثال.خالف ذلك 

  وأبو حنيفة على أنه يعود إىل اجلملة األخرية فقط ألنه املتيقن. -ب

ومثله ورود االستثناء بعد مفردات متعاطفة أيضاً حنو: تصدق علـى الفقـراء   

  واملساكني والغارمني إال الفسقة منهم.

  التخصيص بالشرط

ا. الشرط اللغوي وهو املعروف بتعليق أمـر بـأمر.   تعريفه: املراد بالشرط هن

  .)إن جنح زيد فأعطه جائزة(وأدواته كثرية منها: إن وإذا مثل 

ووجه التخصيص بالشرط يف املثال املتقدم: أنه خيرج من الكالم حـاال مـن   

أحوال زيد وهي عدم جناحه، ولوال الشرط لوجب إعطاؤه اجلائزة على كـل  

{ وإِذَا ضربتم في الْأَرضِ فَلَيس علَيكُم جناح اىل: حال. وقد جاء يف قوله تع

تعليق قصر الصالة علـى حصـول   ] 101أَنْ تقْصروا من الصلَاة} [النساء: 
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الشرط وهو الضرب يف األرض، ولوال الشرط جلاز القصر مطلقـاً حضـراً   

ن يتصـل  وسفراً، لكنه خصص حبالة السفر، ويشترط للتخصيص بالشـرط أ 

  باملشروط لفظاً كما يف االستثناء.

  :التخصيص بالصفة

واملراد بالصفة. الصفة املعنوية، ال النعت املعروف يف علم النحو، فتشمل احلال 

  والظرف والتمييز وغريها.

والغالب يف الصفةْ أن جتيء خمصصة للموصوف قبلها ورمبا تقدمت عليه كما 

  يف إضافة الصفة إىل املوصوف.

لتخصيص بالصفة: أا تقصر احلكم على ما تصدق عليـه وختـرج   ووجه ا

  مفهومها عن نطاق احلكم إذا كان هلا مفهوم معترب.

فمثال: اقرأ الكتب النافعة يف البيت، فإن قولك لصديقك اقرأ الكتب، عام  -أ

يف كل كتاب ولكن الوصف بالنفع قصر حكم القراءة علـى النـافع منـها    

  وأخرج ماعدا ذلك.

لك اقرأ الكتب  عام يف كل مكان ولكن قولك يف البيت  قصـر  وكذ -ب

  القراءة يف مكان دون غريه.

فحضرت عام يف  )إذا حضرت مبكراً أدركت الدرس األول (وقولك  -جـ

مجيع األحوال، ومبكراً ختصيص له، ومن أمثلة التخصيص بالصفة قوله تعاىل: 
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لًا أَنْ يطَو كُمنم عطتسي لَم نمالنسـاء:   {و] {ـاتنمؤالْم اتنصحالْم حكن

  فلفظة {فتياتكم} عامة خصصتها الصفة باملؤمنات. .]25

شرط التخصيص بالصفة: ويشترط لذلك أن تكون الصفة متصلة باملوصوف 

  لفظاً كما يف الشرط واالستثناء.

  :التخصيص بالغاية

  وحىت.غاية الشيء: ايته وهلا أدوات دالة عليها هي: إىل 

وهي اليت يتقدمها عموم يشمل ما بعدها ألا خترج ما بعدها من عموم مـا  

{قَاتلُوا الَّذين لَا يؤمنونَ بِاللَّه ولَا بِالْيومِ الْـآخرِ ولَـا   قبلها مثاله. قال تعاىل: 

م قالْح ينونَ ديندلَا يو ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحي  ـابتوا الْكأُوت ينالَّذ ن

  .]29حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونَ} [التوبة: 

فإن ما قبل الغاية وهو األمر بقتاهلم عام يشمل كل أحواهلم، فلوال التخصيص 

  بالغاية لكنا مأمورين بقتاهلم سواء أعطوا اجلزية أم مل يعطوها.

  :التخصيص ببدل البعض

فقد أبدلت عموم القوم وجعلت اِإلكرام  .أكرم القوم العلماء منهم :ذا قلتإ

  خاصاً م فهذا البدل خمصص عند البعض وهو الصحيح.
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{وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سـبِيلًا}  ومن أمثلته قوله تعاىل: 

ستطيع وغري املسـتطيع، فلمـا   فلفظ الناس عام يشمل امل .]97[آل عمران: 

    ذكر بعده بدل البعض خصصه باملستطيع.

  

  على الذي بالوصف منه قيدا     =وحيمل املطلق مهما وجدا    

  مقيد يف القتل يف االميان        =فمطلق التحرير باالميان   

  على الذي قيد يف التكفري       =فيحمل املطلق يف التحرير   

. أما املطلق فهو ما تناول واحدا من غري معني باعتبار يف املطلق واملقيد :فصل

] وقوله 92حقيقة شاملة جلنسه حنو قوله عز وجل: {فَتحرِير رقَبة} [النساء: 

فكل واحد من لفظ الرقبة والويل قد  )ال نكاح إال بويل(عليه الصالة والسالم 

تناول معينا حنـو   تناول واحدا غري معني من جنس الرقاب واألولياء واملقيد ما

أعتق زيدا من العبيد أو موصوفا بوصف زائد على حقيقـة جنسـه حنـو:    

] وصف الرقبة باإلميان والشهرين بالتتابع 92{وتحرِير رقَبة مؤمنة} [النساء: 

وذلك وصف زائد على حقيقة نفس الرقبة والشهرين ألن الرقبة قـد تكـون   

متتابعني وغري متتابعني واإلطالق والتقييـد  مؤمنة وكافرة والشهرين قد يكونا 

ال (يكونان تارة يف األمر حنو أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة وتارة يف اخلرب حنو 

. ال نكاح إال بويل مرشد وشاهدي رواه البخاري) نكاح إال بويل وشاهدين

 



 87

مراتب املقيد يف تقييده باعتبار قلة القيود وكثرا فما كانت  عدل. وتتفاوت

وده أكثر كانت رتبته يف التقييد أعال وهو فيه أدخل فقوله سبحانه وتعاىل: قي

   اتابِـدع ـاتبائت اتقَانِت اتنمؤم اتملسم كُننراً مياجاً خوأَز لَهدبأَنْ ي}

] أعال رتبة يف التقييـد مـن قولـه:    5سائحات ثَيبات وأَبكَاراً} [التحرمي: 

ؤالتحرمي: {م] {اتقَانِت اتنال غري. وقد جيتمع اإلطالق والتقييد يف لفظ 5م [

] قيدت من 92واحد باجلهتني كقوله تعاىل: {فَتحرِير رقَبة مؤمنة} [النساء: 

حيث الدين باإلميان وأطلقت من حيث ما سواه كالصحة والسقم والطـول  

ة مطلقة من جهة. مث إنه يقال هنا والقصر والنسب والبلد فهي مقيدة من جه

حكمهما أو خيتلـف فـإن احتـد     تمع لفظ مطلق ومقيد فإما أن يتحدإذا اج

حكمهما فإما أن يتحد سببهما أو خيتلف فهذه ثالثة أقسام فإذا احتد حكمهما 

 )ال نكـاح إال بـويل  (محل املطلق على املقيد كقوله عليه الصالة والسالم: 

وشاهدي عدل فاألول مطلق يف الويل بالنسبة إىل وشهود مع إال بويل مرشد 

الرشد والغي والشهود بالنسبة إىل العدالة والفسق والثاين مقيد بالرشد يف الويل 

والعدالة يف الشهود وسببهما واحد وهو النكاح وحكمهما نفيـه إال بـويل   

 وشهود وإذا احتدا حكما واختلفا سببا كعتق رقبة مؤمنة يف كفارة القتل ورقبة

مطلقة يف كفارة الظهار فعند القاضي أيب يعلى واملالكية حيمل املطلـق علـى   

ختصـر  املاملقيد ونسبه يف التحرير إىل األئمة األربعة وغريهم. وقال الطويف يف 
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وخالف بعض الشافعية وأكثر احلنفية وأبو إسحاق ابن شاقال من أصـحابنا  

ن أمحد ما يدل على هـذا  فقالوا ال حيمل املطلق على املقيد ههنا وقد روي ع

أيضا. وقال أبو اخلطاب: إن عضده قياس محل عليه وإال فـال وإذا اختلـف   

احلكم فال محل كتقييد صوم الكفارة بالتتابع وإطالق اإلطعام ومىت اجتمـع  

مطلق ومقيدان متضادان محل املطلق على ما هو أشبه من املقيدين املتضـادين  

قيدا باملرافق وقطعها يف السـرقة ورد  وذلك كغسل األيدي يف الوضوء ورد م

مقيدا بالكوع باإلمجاع ومسحها يف التيمم ورد مطلقا فاحلق باألشبه به وهو 

  الوضوء.

  

  وسنة بسنة ختصص     =مث الكتاب بالكتاب خصصوا      

  وعكسه استعمل يكن صوابا  =   وخصصوا بالسنة الكتابا            

  قد خص بالقياس كل منهما    =والذكر باالمجاع خمصوص كما     

  املخصصات املنفصلة  :وتسمى 

  تقدم تعريف املخصص املنفصل وهو أقسام نذكر بعضها فيما يلي:

  أوال: التخصيص بالنص من الكتاب أو السنة وهو:

{والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُِسهِن إما آية ختصص عموم آية مثل قوله تعاىل:  -أ 

خصص منه أوالت األمحـال بقولـه تعـاىل:    ] 228قُروٍء } [البقرة:  ثَلَاثَةَ
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وخص منه أيضا ] 4{وأُولَات الْأَحمالِ أَجلُهن أَنْ يضعن حملَهن} [الطالق: 

{يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نكَحتم الْمؤمنات املطلقات قبل املسيس بقوله تعاىل: 

قْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن فَما لَكُم علَيهِن مـن عـدة تعتدونـه}    ثُم طَلَّ

  .]49[األحزاب: 

{حرمت علَيكُم الْميتةُ }  وإما حديث خيصص عموم آية مثل قوله تعاىل: -ب

"  :" و خص منه السمك واجلراد بقوله صلى اهللا عليـه وسـلم   ]3[املائدة: 

ومثل قولـه تعـاىل:    .أحلت لنا ميتتان ودمان أما امليتتان فاجلراد واحلوت "

{ويسأَلُونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُوا النساَء في الْمحـيضِ ولَـا   

خص مبا روي عن عائشة وأم سلمة ] 222تقْربوهن حتى يطْهرنَ} [البقرة: 

 عليه وسلم كان يأمر بعض أزواجه أن تشد إزارها فيباشرها وهي أنه صلى اهللا

  حائض.

" مـا   :وإما آية ختصص عموم حديث مثل قوله صلى اهللا عليه وسلم -جـ

أبني من حيِ فهو ميت " خص بقوله تعاىل: " ومـن أصـوافها وأوبارهـا    

ذا التقى " إ :وأشعارها أثاثاً ومتاعاَ إىل حني ". ومثل قوله صلى اهللا عليه وسلم

{ فَقَاتلُوا الَّتي املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار" خص بقوله تعاىل: 

  .] 9تبغي حتى تفيَء إِلَى أَمرِ اللَّه} [احلجرات: 

 



 90

"فيما  :وإما حديث خيصص عموم حديث مثل قوله صلى اهللا عليه وسلم -د

" لـيس فيمـا دون    :وسلمسقت السماء العشر" خص بقوله صلى اهللا عليه 

  مخسة أوسق صدقة".

{يوصيكُم اللَّه في أَولَادكُم للذَّكَرِ مثْلُ حـظِّ  ثانياً: اإلمجاع، مثل قوله تعاىل: 

خص منه الولد الرقيق باِإلمجـاع ومنـه ختصـيص    ] 11الْأُنثَيينِ} [النساء: 

  .العمومات املانعة من الغرر باإلمجاع على جواز املضاربة

{الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَةَ ثالثاً: القياس، مثل قوله تعاىل: 

فإن عموم الزانية خص بالنص وهو قوله تعاىل يف اإلماء:  ]2جلْدة } [النور: 

نم اتنصحلَى الْما عم فنِص هِنلَيفَع ةشبِفَاح نيذَابِ} [النساء:  {فَإِنْ أَتالْع

  وأما عموم الزاين فهو خمصص بقياس العبد على األمة لعدم الفارق.] 25

{يجبى إِلَيه ثَمـرات كُـلِّ شـيٍء}    رابعاً: احلس، ومن أمثلته قوله تعاىل:  

] 23{وأُوتيت من كُلِّ شي} [النمل: وقوله عن ملكة سبأ: ]57[القصص: 

كة حرسها اللّه أا ال جتىب إليها مجيع الثمار على اختالفهـا  فإن املشاهد يف م

  وتنوعها وكذلك بلقيس مل تؤت البعض من كل شيء.

 ]16{اللَّه خالق كُلِّ شيٍء} [الرعد: خامساً: العقل، ومن أمثلته قوله تعاىل: 

فإن العقل دل على أن ذات الرب جل جالله مع صفاته غري خملوقة وإن كان 
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{كُلُّ شيٍء هالـك إِلَّـا وجهـه }    شيء يتناوله كما يف قوله تعاىل: لفظ ال

  .]88[القصص: 

بعض هذه الفروق بيانا ال حتقيقا مث اعلم أن املخصصات حصرها  توقد سرد

  يف تسع: العلماء

احلس ومثلوا له بقوله تعاىل يف صفة الريح العقيم: {دمر كُلَّ شيٍء بِأَمرِ  :أوهلا 

با} [األحقاف: را مل تدمر السماء واألرض 25هقالوا فإنا علمنا باحلس أ [

مع أشياء كثرية فكان احلس خمصصا لذلك وعند التحقيق جتد اآلية خاصـة  

أريد ا اخلاص وذلك ألا جاءت يف موضع آخر مقيدة مبا مينع االستدالل ا 

إِذْ أَر ادي عفا على املدعي وهو قوله عز وجل: {وم يمقالْع يحالر هِملَيا علْنس

] والقصـة  42 41تذَر من شيٍء أَتت علَيه إِلَّا جعلَته كَالرميمِ} [الذاريات: 

] مقيد مبا أتت 25واحدة فدل على أن قوله: {تدمر كُلَّ شيء} [األحقاف: 

ئذ يكون التدمري خمتصا عليه كأنه سبحانه قال تدمر كل شيء أتت عليه وحين

  بذلك فتكون اآلية خاصة أريد ا اخلاص.

العقل وبه خص من ال يفهم من عموم النص حنو: {للَّه علَـى النـاسِ    :ثانيها

] 21] {يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم} [البقرة: 97حج الْبيت} [آل عمران: 

 يفهم من الناس كالصيب وانون لكنه فإن هذا اخلطاب يتناول بعمومه من ال

  خرج بدليل العقل فكان خمصصا للعموم الذي به.
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اإلمجاع ألنه نص قاطع شرعي والعام ظاهر ألنه يدل على ثبوت احلكم  :ثالثها

  لكل فرد من أفراده بطريق الظهور ال بطريق القطع وإذا اجتمع  

ص يكون بدليل اإلمجاع القاطع والظاهر كان القاطع متقدما واحلق أن التخصي

أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نـودي   ياال باإلمجاع نفسه وجعل الصرييف من أمثلته: {

] قال وأمجعوا على 9للصالة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَى ذكْرِ اللَّه} [اجلمعة: 

  أنه ال مجعة على عبد وال امرأة.

صيص قوله عليه السالم: "ال قطع إال يف ربع دينار"  النص اخلاص كتخ :رابعها

لعموم قوله تعاىل: {والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما} [املائدة] فإن هـذا  

يقتضي عموم القطع يف القليل والكثري فخص باحلديث ما دون ربع دينار فال 

تأخرة لقوة اخلاص وهـو  قطع به وسواء كان العام كتابا أو سنة متقدمة أو م

قول الشافعية وعن أمحد رمحه اهللا تعاىل يقدم املتأخر من النصني عاما كان أو 

  خاصا وهو قول احلنفية لقول ابن عباس:

فإن  )كنا نأخذ باألحدث فاألحدث من أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم(

تعارضـان  جهل التاريخ فكذلك يقدم اخلاص على العام عندنا وعند احلنفية ي

  وهو قياس رواية أمحد

وقال بعض الشافعية: ال خيص عموم السنة بالكتاب وخرجه ابن حامد قـوال  

  أي رواية لنا والصحيح التخصيص.
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خامسها: املفهوم فإن كل مفهوم موافقة كان خمصصا اتفاقا وإن كان مفهوم 

خمالفة فإنه يكون خمصصا عند القائل به وخالف القاضي أبـو يعلـى وأبـو    

  طاب أيضا واملالكية وابن حزماخل

فإنه يعم كل أربعني من  .)يف أربعني شاة شاة(مثال األول قوله عليه السالم: 

يف سـائمة الغـنم   (الشاء سواء كانت سائمة أو غريها ولكنه خص بقوله: 

  فإن مفهومه يقتضي أن غري السائمة ال زكاة فيها.  )الزكاة

"خلق املاء طهورا ال ينجسه إال ما غري  ومثال الثاين قوله صلى اهللا عليه وسلم:

لونه أو طعمه أو رحيه"  فإنه عام وخصص مبفهوم قوله إذا بلغ املاء قلـتني مل  

  حيمل خبثا.

فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم كتخصيص قوله عز وجل يف احليض:  :سادسها

م كان يباشر ] بكونه عليه السال222{وال تقْربوهن حتى يطْهرنَ} [البقرة: 

احلائض دون الفرج متزرة فإن اآلية اقتضت عموم عدم القربـان يف الفـرج   

وغريه وفعله عليه السالم خص النهي بالفرج وأباح القربان ملا سواه وميكـن  

محل القربان على معىن ال تطأوهن يف الفرج ويكون القربان كناية ظاهرة عن 

  ذلك فال عموم.

 عليه وسلم على خالف العموم مع قدرته علـى  تقرير النيب صلى اهللا :سابعها

املنع من خالفه ألن إقراره كصريح إذنه إذ ال جيوز له اإلقرار علـى اخلطـأ   
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لعصمته. ومثاله على سبيل الفرض أن النهي عن شرب اخلمر إمنا هو عام قطعا 

فلو فرض أنه رأى أحدا يشرب مقدارا يسريا منها وأقره عليه كـان إقـراره   

  موم.ختصيصا للع

  ثامنها: قول الصحايب ألنه حجة يقدم على القياس فيكون خمصصا.

تاسعها: قياس النص اخلاص يقدم على عموم نص آخر فيخص به مثاله قولـه  

] فهو عام يف جواز كل بيع مث ورد 275تعاىل: {وأَحلَّ اللَّه الْبيع} [البقرة: 

 الربا يف األرز فهو قيـاس  النص بتحرمي الربا يف الرب بعلة الكيل وقياسه حترمي

  نص خاص خيص به عموم إحالل البيع.
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  باب امل واملبني

  فمجمل وضابط البيان         =ما كان حمتاجا اىل بيان      

    اىل التجلي واتضاح احلال       =إخراجه من حالة االشكال    

    .لغة املبهم :امل

   .ويكون مفتقراً للبيان ،منه معىن عند االطالق هو ما ال يفهمو :وامل

هو ما خفي املراد منه حبيث ال يدرك بنفس اللفظ إال  :امل  :قال اجلرجاين

ببيان من امل سواء كان ذلك لتزاحم املعاين املتساوية اإلقدام كاملشترك أو 

 ما هو غري معلوم فترجع لغرابة اللفظ كاهللوع أو إلنتقاله من معناه الظاهر إىل

إىل االستفسار مث الطلب مث التأمل كالصالة والزكاة والربا فإن الصالة يف اللغة 

       .بالفعل  لى اهللا عليه وسلمالدعاء وذلك غري مراد وقد بينها النيب ص

   .االيضاح :والتبني .اتضح :وبان الشيء .هو الفصاحة :البيان

   .م املراد للسامعوالبيان عبارة عن إظهار املتكل

والبيان هو ما يصح أن يتبني به ما هو بيان له، وكذلك يقال إن اهللا قد بـني  

االحكام بأن دل عليها بنصية الداللة يف احلكم املظهر ظنا، وكـذلك يقـال   

االمارات املوصلة إىل  للمدلول عليه قد بان، ويوصف الدال بأنه يبني وتوصف

  إا داللة تشبيها هلا مبا يوجب العلم من االدلة.غلبة الظن بأا بيان كما يقال 
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وبيان التفسري وهو بيان ما فيه خفاء من املشترك أو املشكل أو امـل أو    

فـإن   .]277{وأَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ} [البقـرة:   :اخلفي كقوله تعاىل

النصاب واملقدار الصالة جممل فلحق البيان بالسنة وكذا الزكاة جممل يف حق 

  وحلق البيان بالسنة 

جال اَألمر وجالَّه وجلَّى عنه كشفه وأَظهره وقد انجلى وجتَلَّى وأَمر  :التجلي 

  نـيأَي أَوضحه واجلَالُء ممدود اَألمر الب لُ يل هذا اَألمرواضح تقول اج يلج

منه جال يل اخلرب أَي وضـح   الواضح واجلَالُء بالفتح واملد اَألمر اجلَلي وتقول

  فإِنَّ احلق مقْطَعه ثَالثٌ يمني أَو نِفار أَو جالُء  :وقال زهري

 )ال يجلِّيها لوقْتها إِال هو ( :واهللا تعاىل يجلِّي الساعةَ أَي يظهرها قال سبحانه 

  ويقال أَخربين عن جلية اَألمر أَي حقيقته   

ى ربه للجبل أَي ظهر وبانَ قال وهذا قـول أَهـل السـنة    وقال الزجاج جتَلَّ

  .واجلماعة 

واختلف يف البيان فقيل هو الدليل وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إىل علـم  

  .أو ظن

فهو يف اللغة املظهر من بان إذا ظهر يقال بـني   :وأما املبني   :قال الشوكاين

ح هو ما افتقـر إىل البيـان   فالن كذا إذا أظهره وأوضح معناه ويف االصطال

والبيان مشتق من البني وهو الفراق ألنه يوضح الشيء ويزيل أشكاله كذا قال 
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ابن فورك وفخر الدين الرازي يف احملصول قال أبو بكر الرازي مسـي بيانـا   

النفصاله عما يلتبس من املعاين وأما يف االصطالح فهو الدال علـى املـراد   

داللة على املراد كذا قال يف احملصـول ويطلـق   خبطاب ال يستقل بنفسه يف ال

ويراد به الدليل على املراد ويطلق على فعل املبني وألجل إطالقه على املعـاين  

ظ فعل املبني فقال البيـان  الثالثة اختلفوا يف تفسريه بالنظر إليها فالصرييف الح

إخراج الشيء من حيز األشكال إىل حيز التجلي وقال القاضـي يف خمتصـر   

التقريب وهذا ما ارتضاه من خاض يف األصول مـن أصـحاب الشـافعي    

واعترضه ابن السمعاين بأن لفظ البيان أظهر من لفظ إخراج الشيء من حيـز  

وإمام احلـرمني والغـزايل   األشكال إىل حيز التجلي والحظ القاضي أبو بكر 

واآلمدي والفخر الرازي وأكثر املعتزلة الدليل فقالوا هو املوصل بصحيح النظر 

فيه إىل العلم أو الظن باملطلوب والحظ أبو عبد اهللا البصري نفسه فحده حبد 

العلم وحكى أبو احلسني عنه أنه العلم احلادث قـال وهلـذا ال يوصـف اهللا    

مه لذاته ال بعلم حادث قال العبدري بعـد حكايـة   سبحانه بأنه مبني ألن عل

املذاهب الصواب أن البيان هو جمموع هذه األمـور وقـال مشـس األئمـة     

السرخسي احلنفي اختلف أصحابنا يف معىن البيان فقال أكثرهم هو إظهـار  

املعىن وإيضاحه للمخاطب وقال بعضهم هو ظهور املراد للمخاطب والعلـم  

اخلطاب قال وهو اختيار أصحاب الشـافعي ألن   باألمر الذي حصل له عند
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الرجل يقول بأن هذا املعىن أن ظهر واألول أصح أي اإلظهار انتـهى قـال   

األستاذ أبو بكر اإلسفرائين قال أصحابنا إنه اإلفهام بأي لفظ كان وقال أبـو  

بكر الدقاق إنه العلم الذي يتبني به املعلوم وقال الشافعي يف الرسالة إن البيان 

  انتهى .سم جامع ألمور جمتمعةا

  وقيل هو إخراج الشيء من اإلشكال إىل الوضوح    

وقد قيـل   .وقيل هو ما دل على املراد مبا يستقل بنفسه يف الداللة على املراد 

هذان احلدان خيتصان بامل وقد يقال ملن دل على شيء بينه وهـذا بيـان   

كام ابتداء بيان ولـيس مث  حسن وإن مل يكن جممال والنصوص املعربة عن األح

إشكال وال يشترط أيضا حصول العلم للمخاطب فإنه يقال بني له غري أنه مل 

  يتبني  

مث البيان حيصل بالكالم وبالكتابة ككتابة النيب صلى اهللا عليـه و سـلم إىل    

عماله يف الصدقات وباإلشارة كقوله الشهر هكذا وهكذا وهكـذا وأشـار   

  .بأصابعه بالفعل

  يني الشيء بأضعف منه كتبيني أي الكتاب بأخبار اآلحاد وجيوز تب

 .والقياسفعل واإلقرار واإلشارة والكتابة ويقع البيان بالقول ومفهوم القول وال

فأما البيان بالقول كقوله صلى اهللا عليه وسلم ( يف الرقة ربع العشر ) وقولـه  

فقـد يكـون    صلى اهللا عليه و سلم ( يف مخس من اإلبل شاة ) وأما املفهوم
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تنبيها كقوله تعاىل { فال تقل هلما أف } فيدل على أن الضرب أوىل بـاملنع  

وقد يكون دليال كقوله صلى اهللا عليه و سلم ( يف سائمة الغنم زكاة ) فيدل 

وأما بالفعل فمثل بيان مواقيت الصالة وأفعاهلـا   .على أنه ال زكاة يف املعلوفة

و سلم وأما اإلقرار فهو كما روى أنـه   واحلج ومناسكه بفعله صلى اهللا عليه

رأى قيسا يصلي بعد الصبح ركعتني فسأله فقال ركعتا الفجر ومل ينكر فدل 

على جواز التنفل بعد الصبح وأما باإلشارة فكما قال صلى اهللا عليه و سلم ( 

الشهر هكذا وهكذا وحبس إامه يف الثالثة ) وأما الكتابة فكما بني فـرائض  

  .ا من األحكام يف كتب كتبهاالزكاة وغريه

وأما القياس فكما نص على أربعة أعيان يف الربا ودل القياس على أن غريهـا  

  من املطعومات مثلها 
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  باب الْمجملِ:   

مهبالْم أَو ابسالْح لْتمأَج نم وعمجةً: الْملُغ.  

الْج نةً ملُغ ولِ: هبي الْجقَاض نقَالَ اب  الطـتالخ ،يالماِإلج لْمالْع هنملِ، وم

  ادـرالْم الطتالً الخمجابِ مذَا الْبي هف ذْكَرا يم يمسولِ، وهجلُومِ بِالْمعالْم

.رِهيبِغ  

      .من أَجملَ الشيَء إذَا حصلَه أَو الْمحصلُ

 األشياء من مجلة أفاد ما به يراد فقد جممل قولنا أما :وقال ابو احلسني البصري
 أن مبعىن جممل بأنه العموم يوصف هذا وعلى احلساب أمجلت قوهلم ذلك ومن

 أن وميكن به املراد معرفة ميكن ال ما به يراد وقد حتته أمجلت قد املسميات
 عينهي ال واللفظ نفسه يف متعني هو أشياء مجلة من شيئا أفاد ما هو امل يقال
 هو وليس رجل ضرب أفاد اللفظ هذا ألن رجال اضرب قولك عليه يلزم وال

 إما يفيد ألنه القرء اسم كذلك وليس جاز ضربته رجل أي بل نفسه يف مبتعني
 الصلوة أقيموا سبحانه اهللا وقول يعينه ال واللفظ وحده احليض أو وحده الطهر
  .شائع غري نفسه يف يتعني فعل وجوب يفيد

 من :الْمجموع :وقيلَ ،أَبهم أَي الْأَمر أَجملَ من ،الْمبهم :لُغةً :ركشيوقال الز
  .واحدةً جملَةً وجعلَ ،جمع إذَا الْحساب أَجملَ
   .حصلَه إذَا الشيَء أَجملَ من ،التحصيلُ وقيلَ
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أَي لَفْظٌ أَو فعلٌ تردد بـين محتملَـينِ    :لينيوالْمجملُ في اصطالحِ اُألصو  

   .فاحترز ذا التعريف عن النص والظاهر واحلقيقة .فَأَكْثَر علَى السواِء

احتراز عن املهمل فانـه ال   الْمجملُ ما لَم تتضح داللَته. :وقَالَ ابن الْحاجِبِ

  .داللة له أصال

    .ما لَه داللَةٌ غَير واضحة :أو هو

ما احتمل أمرين ال مزية الحدمها على اآلخر وذلك مثل  :قال يف روضة الناظر

  .االلفاظ املشتركة كلفظة العني املشتركة بني الذهب والعني الناظرة وغريمها

 علَى لأَحدهما مزِيةَ لَا معنيينِ أَحد علَى دلَالَةٌ لَه ما: والشوكاين الْآمدي قَالَو
  .دلَالَته تتضح لَم ما :وقيلَ ،إلَيه بِالنسبة الْآخرِ
 حتى ،منه الْمراد في بِنفِْسه يستقلُّ لَا ما :فُورك وابن ،الشاشي الْقَفَّالُ وقَالَ
انيب فِْسريِهت، هلا كَقَوعوا{  :لَىتآتو قَّهح موي هادصح {.  

هلقَوو هلَيع لَاما إلَّا{  :السقِّهبِح {.  
هلقَووا{  :ويمأَقلَاةَ ووا الصآتكَاةَ والز {.  

  

قُّفولِ التمجالْم كْمحفيه و ارِجِيالْخ انيلَى الْبـلُ بِـأَ    عمالْع ـوزجيفَال ي 

مهلَفْظ اللَةمِ ددعل هلَفْظ نارِجٍ عيلٍ خلإالَّ بِد هالتمتح بِه ادرلَى الْماعِ  ،عنتامو

.هلَييلَ علا ال دبِم يفكْلالت  

  .وسلَّمو في السنة الْوارِدة عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه  الْمجملُ في الْكتابِ و 
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 بين وفُصلَ أَوقَع عند النفْسِ من ذكْرِه مبينـا  كَالم إذَا ورد مجمالً، مثَّأَنَّ الْو

  .ابتداًء

ويكُونُ اِإلجمالُ في حرف نحو الْواوِ في قَوله تعالَى: {والراسخونَ في الْعلْمِ 

بِه}  فَإِنه يحتملُ أَنْ تكُونَ عاطفَةً، ويكُونَ الراسخونَ في الْعلْـمِ   يقُولُونَ آمنا

أْوِيلَهونَ تلَمعي، {إالَّ اللَّه} لَىع قْفكُونَ الْويأْنِفَةً، وتسكُونَ ملُ أَنْ تمتحيو.   

  

  ساءمن الن احليض والطهر يف    =كالقرء وهو واحد االقراء   

"و" يكُونُ اِإلجمالُ أَيضا في "اسمٍ" كَالْقُرِء الْمتردد بين الْحيضِ والطُّهـرِ،   

وقيـل املـراد    ،املراد بالقرء احليض :فيه أهل العلم فقال بعضهم فقد اختلف

     .بالقرء الطهر

  .أدلة كل فريق بذكر ،معىن القرء تعاىل وسنبني ان شاء اهللا

   :افظ ابن كثري يف تفسريهقال احل 

  على قولني: ؟وقد اختلف السلف واخللف واألئمة يف املراد باألقْراء ما هو

  أحدمها: أن املراد ا: األطهار، 

عن عبد اهللا بن عمر، أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت يف الـدم  

ألمر عنـدنا.  من احليضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. وقال مالك: وهو ا

وهو مذهب مالك، والشافعي [وغري واحد، وهو رواية عن أمحد، واسـتدلوا  
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] أي: يف األطهار. وملا 1عليه بقوله تعاىل: { فَطَلِّقُوهن لعدتهِن } [الطالق: 

كان الطهر الذي يطلق فيه حمتسبا، دل على أنه أحد األقراء الثالثة املأمور ا؛ 

إن املعتدة تنقضي عدا وتبني من زوجها بالطعن يف احليضة وهلذا قال هؤالء: 

الثالثة، وأقل مدة تصدق فيها املرأة يف انقضاء عدا اثنـان وثالثـون يومـا    

  وحلظتان].

والقول الثاين: أن املراد باألقراء: احليض، فال تنقضي العدة حىت تطهـر مـن   

صدق فيـه املـرأة يف   احليضة الثالثة، زاد آخرون: وتغتسل منها. وأقل وقت ت

انقضاء عدا ثالثة وثالثون يوما وحلظة. عن علقمة قال: كنا عند عمر بـن  

اخلطاب، رضي اهللا عنه، فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي فارقين بواحـدة أو  

اثنتني فجاءين [وقد وضعت مائي] وقد نزعت ثيايب وأغلقت بايب. فقال عمر 

أراها امرأته، ما دون أن حتل هلا  :قال] [ما ترى؟-يعين ابن مسعود -لعبد اهللا 

  .الصالة. قال [عمر:] وأنا أرى ذلك

وهكذا روي عن أيب بكر الصديق، وعمر، وعثمان، وعلـي، أـم قـالوا:    

  األقراء: احليض.

وهذا مذهب أيب حنيفة وأصحابه، وأصح الروايتني عن اإلمام أمحد بن حنبل، 

اب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   وحكى عنه األثرم أنه قال: األكابر من أصح

وسلم يقولون: األقراء احليض. ويؤيد هذا ما جاء يف احلديث الذي رواه أبـو  
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داود والنسائي، من طريق املنذر بن املغرية، عن عروة بن الزبري، عن فاطمـة  

  بنت أيب حبيش أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلا: "دعي الصالة أيام

صح لكان صرحيا يف أن القرء هو احليض، ولكن املنذر هذا  فهذا لو .أقرائك" 

  قال فيه أبو حامت: جمهول ليس مبشهور. وذكره ابن حبان يف الثقات.

وقال ابن جرير: أصلُ القرء يف كالم العرب: "الوقت يء الشيء املعتاد جميئه 

رة يف وقت معلوم، وإلدبار الشيء املعتاد إدباره لوقت معلوم". وهـذه العبـا  

تقتضي أن يكون مشتركًا بني هذا وهذا، وقد ذهب إليه بعـض [العلمـاء]   

األصوليني فاهللا أعلم. وهذا قول األصمعي: أن القرء هو الوقت. وقـال أبـو   

عمرو بن العالء: العرب تسمي احليض: قُرًءا، وتسمي الطهر: قرءا، وتسـمي  

الرب: ال خيتلـف   احليض مع الطهر مجيعا: قرءا. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد

   أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به احليض ويراد به الطهر،  

    والنص عرفا كل لفظ وارد        مل حيتمل اال ملعىن واحد

وهو الواضح بنفسه أو بعني مثـل واهللا بكـل    النص :قال السبكي يف االاج

  .شيء عليم واسأل القرية وذلك الغري يسمى مبينا

  :املبني بفتح الباء هو ما اتضحت داللته بالنسبة اىل معناه وهو على قسمني 

احدمها الواضح بنفسه وهو الكايف يف إفادة معناه وذلك إما ألمر راجـع اىل   

اللغة مثل قوله تعاىل واهللا بكل شيء عليم أو بالعقل مثل قوله واسأل القريـة  
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ن العقل صرفنا عن ذلـك  فإن حقيقة هذا اللفظ طلب السؤال من اجلدران لك

وقضى بان املراد به األهل وهذا على كالم يف القرية تقدم يف ااز بالنقصـان  

   .هذا ما ذكره املصنف يف الواضح بنفسه وأمهل ما يكون بسبب القليل

إن دل عليـه   :صـريح  :ينقسم إىل قسمني وما ال حيتمل التأويل هو   :النص

 :يح إن دل عليه بااللتزام وغري الصـريح اللفظ باملطابقة أو التضمن وغري صر

داللة اقتضاء وإمياء وإشارة فداللة االقتضاء هي إذا توقف الصدق  :ينقسم إىل

أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه مع كون ذلك مقصود التكلم وداللة اإلمياء 

أن يقترن اللفظ حبكم لو مل يكن للتعليل لكان بعيدا وسيأيت بيـان هـذا يف   

   وداللة اإلشارة حيث ال يكون مقصودا للمتكلم واملفهوم  القياس 

  

  تأويله ترتيله فليعلما          =كقد رأيت جعفراً وقيل ما      

  معىن سوى املعىن الذي له وضع      =والظاهر الذي يفيد ما مسع       

وأما الظاهر فهو كل لفظ احتمل أمرين ويف أحدمها أظهر كـاألمر والنـهي   

  .أنواع اخلطاب املوضوعة للمعاين املخصوصة احملتملة لغريها وغري ذلك من

هـو   :الظاهر واملؤول يف حدمها فالظـاهر يف اللغـة   قال االمام الشوكاين  

لفظه يغين عن تفسريه وقال الغزايل هو املتردد بني أمرين وهـو يف  و.الواضح

رجوحـة  أحدمها أظهر وقيل هو ما دل على معىن مع قبوله إلفادة غريه إفادة م
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فاندرج حتته ما دل على ااز الراجح ويطلق على اللفظ الذي يفيد معىن سواء 

 .أفاد معه إفادة مرجوحة أو مل يفد وهلذا خيرج النص فإن إفادته ظاهرة بنفسه

ما دل داللة ظنية إما بالوضع كاألسد للسبع املفترس  :وقيل هو يف االصطالح

غلب فيه بعد أن كـان يف األصـل    أو بالعرف كالغائط للخارج املستقذر إذ

للمكان املطمئن من األرض والتأويل مشتق من آل يؤول إذا رجع تقـول آل  

وقال النضر بن مشيل إنـه   .األمر إىل كذا أي رجع إليه وما آل األمر مرجعه

مأخوذ من األيالة وهي السياسة يقال لفالن علينا إيالة وفالن أيل علينـا أي  

ويل كاملتحكم على الكالم املتصرف فيه وقال ابـن  سائس فكان املؤول بالتأ

فارس يف فقه العربية التأويل آخر األمر وعاقبته يقال ما آل هذا األمر مصـريه  

واشتقاق الكلمة من األول وهو العاقبة واملصري واصطالحا صرف الكالم عن 

ظاهره إىل معىن حيتمله ويف االصطالح محل الظاهر على احملتمل املرجوح وهذا 

يتناول التأويل الصحيح والفاسد فإن أردت تعريف التأويل الصحيح زدت يف 

  .احلد بدليل يصريه راجحا

  :فيما يدخله التأويل وهو قسمان

أحدمها أغلب الفروع وال خالف يف ذلك والثاين األصول كالعقائد وأصول 

الديانات وصفات الباري عز وجل وقد اختلفوا يف هذا القسم علـى ثالثـة   

  :مذاهب
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أنه ال مدخل للتأويل فيها بل جيري على ظاهرها وال يؤول شيء منها  :األول

  انتهى   .وهذا قول املشبهة

أن هلا تأويال ولكنا منسك عنه مع ترتيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل  :والثاين

وهذا قال ابن برهان ] 7{وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه} [آل عمران:  :لقوله تعاىل

قول السلف قلت وهذا هو الطريقة الواضحة واملنهج املصحوب بالسالم عـن  

الوقوع يف مهاوي التأويل ملا ال يعلم تأويله إال اهللا وكفى بالسـلف الصـاحل   

قدوة ملن أراد االقتداء وأسوة ملن أحب التأسي على تقدير عدم ورود الـدليل  

  لكتاب والسنةالقاضي باملنع من ذلك فكيف وهو قائم موجود يف ا

أا مؤولة قال ابن برهان واألول من هذه املذاهب باطـل   :واملذهب الثالث 

واآلخران منقوالن عن الصحابة ونقل هذا املذهب الثالث عن علـي وابـن   

مسعود وابن عباس وأم سلمة قال أبو عمرو بن الصالح الناس يف هذه األشياء 

وفرقة تشبه وثالثة ترى أنـه مل  ففرقة تؤول  :املومهة للجهة وحنوها فرق ثالث

يطلق الشارع مثل هذه اللفظة إال وإطالقه سائغ وحسن قبوهلا مطلقة كما قال 

مع التصريح بالتقديس والترتيه والتربي من التحديد والتشبيه قال وعلى هـذه  

الطريقة مضى صدر األمة وسادا واختارها أئمة الفقهاء وقادا وإليها دعـا  

وقال ابن  .مه وال أحد من املتكلمني يصدف عنها ويأباهاأئمة احلديث وأعال

  :دقيق العيد
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ونقوله يف األلفاظ املشكلة إا حق وصدق وعلى الوجه الذي أراده اهللا ومن  

أول شيئا منها فإن كان تأويله قريبا على ما يقتضيه لسان العرب وتفهمـه يف  

يدا توقفنا عليه واستبعدناه خماطبام مل ننكر عليه ومل نبدعه وإن كان تأويله بع

ورجعنا إىل القاعدة يف اإلميان مبعناه مع الترتيه وقد تقدمه إىل مثل هذا ابن عبد 

السالم كما حكاه عنهما الزركشي يف البحر والكالم يف هذا يطول ملا فيه من 

ومن اراد املزيد فعليـة بكتـاب االمسـاء     .كثرة النقول عن األئمة الفحول

وجمموع الفتاوى ألبن تيمية ففيهما الشفاء واهللا  ،أبن خزميةوالصفات لالمام 

   .أعلم بالصواب

  

  شروط التأويل

أن يكون موافقا لوضع اللغة أو عرف االستعمال وإعـادة صـاحب    :األول

  .الشرع وكل تأويل خرج عن هذا فليس صحيح

ه إذا أن يقوم الدليل على أن املراد بذلك اللفظ هو املعىن الذي محل علي :الثاين

إذا كان التأويل بالقياس فال بد أن يكـون   :كان ال يستعمل كثريا فيه الثالث

جليا ال خفيا وقيل أن يكون مما جيوز التخصيص به على ما تقدم وقيل ال جيوز 

قد يكون قريبا  :التأويل بالقياس أصال والتأويل يف نفسه ينقسم إىل ثالثة أقسام

فال يترجح إال مبرجح قوي وال يترجح فيترجح بأدىن مرجح وقد يكون بعيدا 
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مبا ليس بقوي وقد يكون متعذرا ال حيتمله اللفظ فيكون مردودا ال مقبـوال  

وإذا عرفت هذا تبني لك ما هو مقبول من التأويل مما هو مردود ومل حيتج إىل 

      تكثري األمثلة كما وقع يف كثري من كتب األصول

  يرى للرجل الشجاع   وقد      =كاالسد اسم واحد السباع    

فعندما يقول قائل أقبـل   .هواالرجح اىل ذهن السامع :يعين ،هذا القول ظاهر

لكن االحتمال يقودنا  .االسد ترجح عند السامع انه احليوان املفترس املعروف

فحمل االسد على الرجل الشـجاع يسـمى    .اىل انه اراد به الرجل الشجاع

     .بالظاهر ومحله على االسد يسمى أخذاً ،تأويال

  مفهومه فبالدليل أوال        =والظاهر املذكور حيث أُشكال   

   .ان الظاهر الذي هو الراجح اذا أُول بالدليل فأنه يسمى مؤوال :معناه

   .وقد تقدم مفصالً

  مقيداً يف االسم بالدليل        =وصار بعد ذلك التأويل       

يسمى ظاهراً بالـدليل   ن هذا التأويلانه اذا وجد دليل على التأويل فا :املعىن

وظاهر اللفظ  .وعليه فان ظاهر اللفظ الذي ال حيتاج اىل دليل هذا هو الظاهر

 :الذي يكون ظاهره بالدليل يكون ظاهراً لكن قيده املؤلف رمحه اهللا  فقـال 

   .معىن القول هو ظاهر بالدليل .مقيدا يف االسم بالدليل
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    باب االفعال                             

وذلك الن الفعل حيتمل أموراً ال حيتملها القول   ،القول أقوى من داللة الفعل

خبـالف   ،او فعله على وجه اخلصوص ،او فعله نسياناً ،الحتمال انه فعله لعلة

اما  ،وهلذا ذهب مجع من العلماء اىل انه ال خيصص عموم القول بالفعل ،القول

ولكن اذا مل يتعارضا  ،ننا نغلب جانب القولالتعارض من كل وجه فال شك ا

ال  :فان من العلماء من يقـول  .بل كان الفعل خيصص القول ،من كل وجه

   .ويبقى القول على عمومه .عربة بالفعل

   .والصحيح انه خيصص الن الكل سنة .خيصص :ومنهم من يقول

   .واالصل يف فعله صلى اهللا عليه وسلم  التشريع وعدم النسيان

  

  ختلف األصوليون يف أفعال النيب عليه السالم ا و

هل هي دليل لشرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا أم ال وقبل النظر يف احلجاج 

ال بد من تلخيص حمل الرتاع فنقول أما ما كان من األفعال اجلبلية كالقيـام  

  والقعود واألكل والشرب وحنوه 

  وإىل أمته  فال نزاع يف كونه على اإلباحة بالنسبة إليه   

  دليلها كوصله الصياما     =من اخلصوصيات حيث قاما   
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وأما ما سوى ذلك مما ثبت كونه من خواصه الىت ال يشاركه فيها أحد فـال   

  .يدل ذلك على التشريك بيننا وبينه فيه إمجاعا

وذلك كاختصاصه بوجوب الضحى واألضحى والـوتر والتهجـد بالليـل    

وكاختصاصه بإباحة الوصال يف الصـوم وصـفية   واملشاورة والتخيري لنسائه 

املغنم واالستبداد خبمس اخلمس ودخول مكة بغري إحرام والزيادة يف النكـاح  

  .على أربع نسوة إىل غري ذلك من خصائصه

  وقيل موقوف وقيل مستحب        =وحيث مل يقم دليلها وجب     

  ة يسمى   ما مل يكن بقرب        =يف حقه وحقنا وأما             

  وفعله أيضا لنا يباح          =فانه يف حقه مباح               

   

وأما ما عرف كون فعله بيانا لنا فهو دليل من غري خالف وذلك إما بصريح   

مقاله كقوله صلوا كما رأيتموين أصلي وخذوا عين مناسـككم أو بقـرائن   

صوص أو مطلـق  األحوال وذلك كما إذا ورد لفظ جممل أو عام أريد به اخل

أريد به التقييد ومل يبينه قبل احلاجة إليه مث فعل عند احلاجة فعال صاحلا للبيان 

فإنه يكون بيانا حىت ال يكون مؤخرا للبيان عن وقت احلاجة وذلك كقطعه يد 

] 38{فَاقْطَعوا أَيـديهما } [املائـدة:   السارق من الكوع بيانا لقوله تعاىل 
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{ فَامسحوا بِوجـوهكُم وأَيـديكُم}    بيانا لقوله تعاىل وكتيممه إىل املرفقني

  .وحنوه] 43[النساء: 

  والبيان تابع للمبني يف الوجوب والندب واإلباحة 

وأما ما مل يقترن به ما يدل على أنه للبيان ال نفيا وال إثباتا فإما أن يظهر فيـه  

  .قصد القربة أو مل يظهر

د اختلفوا فيه فمنهم من قال إن فعله عليه السالم فإن ظهر فيه قصد القربة فق

   .ويف حقنا  حقهيفحممول على الوجوب 

  .ومنهم من صار إىل أنه للندب

   .ومنهم من قال إنه لإلباحة 

  .ومنهم من قال بالوقف

وأما ما مل يظهر فيه قصد القربة فقد اختلفوا أيضا فيه على حنو اختالفهم فيما 

أن القول بالوجوب والندب فيه أبعد مما ظهر فيـه  ظهر فيه قصد القربة غري 

  .قصد القربة والوقف واإلباحة أقرب

كل فعل مل يقترن به دليل يدل على أنه قصد به بيان خطاب سابق فإن ظهر و 

فيه قصد القربة إىل اهللا تعاىل فهو دليل يف حقه عليه السالم على القدر املشترك 

ل على الترك ال غري وأن اإلباحة وهي بني الواجب واملندوب وهو ترجيح الفع

استواء الفعل والترك يف رفع احلرج خارجة عنه وكذلك يف حق أمته ومـا مل  
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يظهر فيه قصد القربة فهو دليل يف حقه على القدر املشترك بـني الواجـب   

واملندوب واملباح وهو رفع احلرج عن الفعل ال غري وكذلك عن أمته  وأما إذا 

قربة فألن القربة غري خارجة عن الواجـب واملنـدوب   ظهر من فعله قصد ال

والفعل دليل قـاطع   .والقدر املشترك بينهما إمنا هو ترجيح الفعل على الترك

   .عليه

  

  كقوله كذاك فعل قد فعل           =قول غريه جعل          وان اقر

  عليه ان أقره فليتبع    =وما جرى يف عصره مث اطلع      

هو كفعله عليه السالم إذ ال فبني يديه ويف زمنه ومل ينكره  بيان ما يفعلوهذا 

جيوز لصاحب الشريعة أن يقر أحداً على اخلطأ وهلذا حكم حبل الضب مـع  

 عدم أكله منه عليه السالم لكن ملا أقر خالداً على أكله من غري إنكـار علـم  

     .حله

يلعبـون يف   مثال اإلقرار على الفعل: إقراره  صلى اهللا عليه وسلم  احلبشـة 

املسجد من أجل التأليف على اإلسالم، كما يف حديث عائشة رضي اهللا عنها 

قالت: رأيت رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم يوماً على باب حجريت واحلبشة 

  .يلعبون حبرام يف املسجد. احلديث
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ومثاله  أيضاً إقراره  صلى اهللا عليه وسلم  قيس بن عمرو رضي اهللا عنه على 

ومثال اإلقرار علـى   .ركعيت الفجر بعد الصالة مع أن الوقت وقت ي قضاء

القول: إقراره صلى اهللا عليه وسلم  أبا بكر رضي اهللا عنه على قوله بإعطـاء  

       .سلب القتيل لقاتله
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  خـسباب الن

  فيهما      حكوه عن أهل اللسان        =النسخ نقل أو ازالة كما      

أصل النسخ يف اللغة اإلزالة والعدم يقال نسخت الريح آثار القوم أي أزالتـها  

  .وأعدمتها ونسخت الشمس الظل إذا أزالته وأعدمته

النقل يقال نسخت ما يف الكتاب أي نقلته وكـذا يقـال    :النسخ يف اللغةو

ـ   ة تناسخت املواريث أي نقلت واحتج األولون أن النسخ حقيقـة يف اإلزال

والعدم جماز يف النقل فحمله على احلقيقة أوىل وكذا نسخ الكتاب ليس هـو  

      .نقل يف احلقيقة بل إجياد مثله يف مكان آخر واهللا أعلم

  ثبوت حكم باخلطاب السابق   =وحده رفع اخلطاب الالحق       

 .عنه لٍ شرعي متراخٍالنسخ في اصطالحِ اُألصوليني "رفْع حكْمٍ شرعي بِدلي و

ولفظة دليل أوىل وأعم من التعبري  .اي أن الدليل جاء متأخرا عن ذلك احلكم

  .الدليللدخول الفعل يف  ،بلفظ خطاب

يعربِطَرِيقٍ ش اوِيضيالْب ربعا. ،وضأَي نسح وهو  

  وأما وقوعه شرعاً فألدلة منها:

1 - نا نـا}  قوله تعاىل: {مهثْلم ـا أَوهنرٍ ميبِخ أْتا نِسهنن أَو ةآي نم خس 

  ]106[البقرة: من اآلية
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] {فَالْـآنَ  66[ألنفال: من اآلية قوله تعاىل: {الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم} - 2

{نوهراشفإن هذا نص يف تغيري احلكم السابق.187[البقرة: من اآلية ب [  

  ى اهللا عليه وسلّم: "كنت يتكم عن زيارة القبـور فزوروهـا  قوله صلّ - 3

  فهذا نص يف نسخ النهي عن زيارة القبور.

  ما ميتنع نسخه:

  ميتنع النسخ فيما يأيت:

األخبار، ألن النسخ حمله احلكم، وألن نسخ أحد اخلـربين يسـتلزم أن    - 1

ـ  هم إال أن يكون أحدمها كذباً، والكذب مستحيل يف أخبار اهللا ورسوله، الل

 كُمنم كُنيكون احلكم أتى بصورة اخلرب، فال ميتنع نسخه كقوله تعاىل: {إِنْ ي

] اآلية، فإن هذا خـرب  65عشرونَ صابِرونَ يغلبوا مائَتينِ} [ألنفال: من اآلية

معناه األمر، ولذا جاء نسخه يف اآلية اليت بعدها، وهي قوله تعـاىل: {الْـآنَ   

ه عنكُم وعلم أَنَّ فيكُم ضعفاً فَإِنْ يكُن منكُم مائَةٌ صـابِرةٌ يغلبـوا   خفَّف اللَّ

  ].66مائَتينِ}. [ ألنفال: من اآلية 

األحكام اليت تكون مصلحة يف كل زمان ومكان: كالتوحيد، وأصـول   - 2

كـرم  اإلميان وأصول العبادات ومكارم األخالق من الصدق والعفـاف، وال 

والشجاعة، وحنو ذلك؛ فال ميكن نسخ األمر ا، وكذلك ال ميكن نسخ النهي 

عما هو قبيح يف كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساويء األخالق مـن  
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الكذب والفجور والبخل واجلنب وحنو ذلك، إذ الشرائع كلها ملصاحل العبـاد  

    ودفع املفاسد عنهم.

  

  شروط النسخ:

  ن نسخه شروط منها:يشترط للنسخ فيما ميك

تعذر اجلمع بني الدليلني، فإن أمكن اجلمع فال نسخ إلمكان العمل بكل  - 1

  منهما.

  العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالنص أو خبرب الصحايب أو بالتاريخ. - 2

كنت أذنت لكـم يف  (مثال ما علم تأخره بالنص: قوله صلّى اهللا عليه وسلّم: 

  .) وإن اهللا قد حرم ذلك إىل يوم القيامةاالستمتاع من النساء، 

ومثال ما علم خبرب الصحايب: قول عائشة رضي اهللا عنها: كان فيما أنزل من 

  .القرآن عشر رضعات معلومات حيرمن، مث نسخن خبمس معلومات

ثبوت الناسخ، واشترط اجلمهور أن يكون أقوى من املنسوخ أو ممـاثالً   - 3

باآلحاد، وإن كان ثابتاً، واألرجح أنه ال يشترط  له؛ فال ينسخ املتواتر عندهم

أن يكون الناسخ أقوى أو مماثالً؛ ألن حمل النسخ احلكم، وال يشترط يف ثبوته 

  التواتر.

       لكان ذاك ثابتا كما هو           =رفعا اىل وجه أتى لواله      
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 هذا صفة للحكم املنسوخ. وباخلطاب: متعلق بالثابـت. واملتقـدم: أي يف  

  الورود إىل املكلفني. فهو متقدم على اخلطاب الدال على الرفع.

وهذا القيد إلخراج رفع احلكم الثابت بالرباءة األصلية فليس بنسخ، ذلك أن 

ابتداء العبادات يف الشرع مزيل حلكم الرباءة األصلية، وهي عدم التكليـف،  

ال كونه على وليس هذا نسخاً، ألن الرباءة مل تثبت خبطاب من الشرع. أي ح

  وجه لوال ذلك اخلطاب لكان ذلك احلكم ثابتاً.

  ما بعده من اخلطاب الثاين           =إذا تراخى عنه يف الزمان     

أي مضي مدة بني الناسخ واملنسوخ، وهذا القيد إلخـراج مـا إذا كـان      

اخلطاب الثاين غري متراخ، بل كان متصالً باألول، فال يكون نسخاً بل يكون 

   .ناً كالشرط والصفة واالستثناء. املهم ان يثبت احلكم مث يأيت ما ينسخهبيا

  

  كذاك نسخ احلكم دون الرسم     =   وجاز نسخ الرسم دون احلكم   

  ودونه وذاك ختفيف حصل            =ونسخ كل منهما اىل بدل    

 أخف أو أشد مما قد بطل         =از أيضا كون ذلك البدل      وج

ا فرغ من تعريف النسخ لغة واصطالحاً شرع يف بيان صور تتعلـق  أقول مل  

بالنسخ أحدها نسخ الرسم من املصحف فال تتلى فيه مع بقاء حكمها مثـل  
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قوله تعاىل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها فكانت قراءة تقرى فنسـخت  

  قراءة وكتابة مع بقاء حكمها وهو الرجم

  .يعين نسخ احلكم واللفظ باق .اء الرسمالثانية العكس وهو نسخ احلكم وبق

{ إِلَـى الْحـولِ غَيـر    فَّونَ منكُم}) إىل قوله {والَّذين يتومثل قوله تعاىل (

فهذه ثابتـة يف اخلـط   وآية املصابرة  .وآية الصيام .]240إِخراجٍ} [البقرة: 

رٍ وعشرا} [البقرة: {أَربعةَ أَشهوالتالوة مع أن حكمها منسوخ بقوله تعاىل (

فظهر أن هذه ناسخة لألوىل وإن كانت مقدمة يف الرسم لكن هـي   ]234

ويف ذلك بيان أمتثـال   .مؤخرة يف الزوال ألن األحكام ثابتة للزوال ال للرسم

وبيان فضيلتها على من سـبق مـن    ،االمة المر اهللا سبحانه وتنفيذها حكمه

   .األمم

استقبال بيت املقدس إىل استقبال الكعبة الرابعـة  الثالثة النسخ إىل بدل كنسخ 

{ إِذَا ناجيتم الرسولَ فَقَدموا بـين يـدي   النسخ إىل غري بدل مثل قوله تعاىل 

  فنسخت من غري بدل ]12نجواكُم صدقَةً} [اادلة: 

ذلك اخلامسة النسخ إىل ما هو أثقل مثل الكف عن قتال الكفار أوالً مث نسخ 

بأثقل منه وهو وجوب قتاهلم السادسة النسخ إىل ما هو أخف مثل أمره تعاىل 

إبراهيم بذبح ولده مث نسخ بالفداء وكذا تكليف مسلم واحد بعشرة بآية املائة 

     .للمائتني واهللا أعلم

 



 120

  

        خنستابِ يبِالك تابالك ثُم=      خسنفَت ةنبِس ةنكَس  

لَم يو         تابالْك خنسأَنْ ي زج=    ابوص هكسلْ عب ةنبِس  

       ِسخن هثلرٍ بِمواتذُو تو=           ِسختنفَلي ريِهبِغ هغَريو  

  بِغريِه، وعكسه حتماً يرى       =واختار قَوم نسخ ما تواترا        

 تعاىل ألنه هو الرافع للحكم. دل على ذلك خطابـه املتـأخر   الناسخ هو اهللا

وهـو   -الدال على انتهاء احلكم الشرعي. ويطلق الناسخ على الدليل نفسه 

  وهو إما كتاب أو سنة. -املراد هنا 

وقد ذكر املصنف مسائل النسخ بني الكتاب والسنة وبني ما جيـوز ومـا ال   

  جيوز.

اب) هذا النوع األول من أنواع الناسخ وهو قوله: (وجيوز نسخ الكتاب بالكت

أن يكون قرآنا. واملنسوخ قرآن مثله. وهذا النوع ال خالف فيه. وتقـدمت  

  أمثلته.

قوله: (ونسخ السنة بالكتاب) هذا النوع الثاين وهو أن سكون الناسخ قرآنـا  

واملنسوخ سنة. وهذا قول اجلمهور. ألن القرآن والسنة من عند اهللا تعاىل. غري 

أن القرآن متعبد بتالوته. والسنة غري متعبد بتالوا. ونسـخ حكـم أحـد    

  الوحيني غري ممتنع.
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ومثاله: إن املباشرة واألكل والشراب يف ليايل الصيام كانت حمرمة بالسنة. ملا 

ورد يف حديث ابن عباس كان الناس على عهد رسول اهللا  صـلى اهللا عليـه   

طعام والشراب والنسـاء وصـاموا إىل   وسلم  إذا صلوا العتمة حرم عليهم ال

{أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسـائكُم  فنسخ ذلك بقوله تعاىل:  .القابلة

  ـابفَت كُمفُسونَ أَنانتخت متكُن كُمأَن اللَّه ملع نلَه اسبل متأَنو لَكُم اسبل نه

و كُملَيالبقرة: ع] {نوهراشفَالْآنَ ب كُمنفَا ع187ع[.  

{ وأَنزلْنـا  ومنع الشافعي رمحه اهللا هذا النوع يف إحدى روايتيه لقوله تعاىل: 

والناسـخ بيـان    ]44إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَـيهِم} [النحـل:   

نة لكان القرآن بياناً للسنة. وهـذا ال  للمنسوخ. فلو كان القرآن ناسخاً للس

  جيوز.

والصحيح قول اجلمهور لوقوعه، وأما اآلية فال يتم االستدالل ا على املنـع،  

جلواز أن يكون املراد من قوله (لتبني): لتبلغ. والتبليغ عام، فحمل اآلية عليـه  

  أوىل.

ثالث، وهو قوله: (وبالسنة) أي وجيوز نسخ السنة بالسنة، وهذا هو النوع ال 

أن يكون الناسخ سنة واملنسوخ سنة، ومثاله حديث بريدة رضي اهللا عنـه أن  

 ) كنت يتكم عن زيارة القبور فزوروهـا (النيب صلى اهللا عليه وسلم  قال: 

  يدل على أن النهي ثابت بالسنة. )كنت يتكم(فقوله: 
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ن الكتـاب أو  قوله: (وجيوز نسخ املتواتر باملتواتر) أي وجيوز نسخ املتواتر م

  السنة. باملتواتر. فهما قسمان:

  األول: نسخ الكتاب بالسنة باملتواترة.

  الثاين: نسخ السنة املتواترة بالسنة املتواترة.

أما األول فمذهب اجلمهور جوازه. وذهب الشافعي وأمحد يف املشهور عنـه  

إىل عدم اجلواز. احتج اجلمهور بأن الكل وحي من اهللا. واسـتدل الشـافعي   

والسـنة    )أو ننسها نأت خبري منها أو مثلهاما ننسخ من آية  (بقوله تعاىل: 

  ليست خرياً من القرآن وال مثله.

والراجح واهللا أعلم  اجلواز، ألن الناسخ حقيقة هو اهللا عز وجل على لسـان  

صـلى   -فإن كل ما صح عن رسول اهللا  -رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم 

) إِنْ 3{وما ينطق عنِ الْهوى (امه من اهللا. قال تعاىل: فأحك -اهللا عليه وسلم 

وحمل الرتاع احلكم ولـيس اللفـظ،     ]4، 3هو إِلَّا وحي يوحى} [النجم: 

وعليه فإن لفظ (خبري منها أو مثلها) يكون من السنة كما يكون من القـرآن.  

  أعلم. فاألحكام كلها من اهللا تعاىل (إن احلكم إال هللا) واهللا

{ كُتب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْمـوت إِنْ  وقد مثلوا لذلك بقوله تعاىل: 

فنسخت هذه الوصـية  ] 180ترك خيرا الْوصيةُ للْوالدينِ والْأَقْربِني} [البقرة: 
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. فإن اإلمجاع منعقد علـى معـىن هـذا    )ال وصية لوارث(للوالدين حبديث 

  .احلديث

وهذا املثال فيه نظر. فإن احلديث آحاد. مث أن من شروط النسخ تعذر اجلمع 

بني الدليلني، وهنا ميكن اجلمع عن طريق التخصيص، بأن خيرج مـن اآليـة   

الوارث منهما فال وصية له مبقتضى احلديث فتكون اآلية يف حق غري الوارث، 

ـ   خ هـو آيـة   واحلديث يف حق الوارث. وقد ذكر بعض احملققـني أن الناس

  املواريث. واحلديث بيان للناسخ واهللا أعلم.

وأما الثاين: وهو نسخ السنة املتواترة بالسنة املتواترة، فهو جممع عليـه بـني   

القائلني بالنسخ. قال يف شرح الكوكب املنري: (وأما مثال نسخ متواتر السـنة  

  ). ..مبتواترها فال يكاد يوجد

جيوز نسخ اآلحاد باآلحاد، وهذا جممـع  قوله: (ونسخ اآلحاد باآلحاد) أي و

عليه بني القائلني بالنسخ. الحتاد الناسخ واملنسوخ يف املرتبة والقوة. ومثالـه  

تقدم يف حديث بريدة رضي اهللا عنه. قال يف شرح الكوكب املنري: (وله أمثله 

  كثرية).

 -ا قوله: (وباملتواتر): أي جيوز نسخ اآلحاد باملتواتر، ألنه أقوى منه. وهـذ 

  حمل اتفاق. قال يف شرح الكوكب املنري: (ولكن مل يقع). -أيضاً 
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وال جيوز نسخ الكتاب بالسنة هذا هو النوع الرابع، وهو أن يكون الناسـخ  

سنة واملنسوخ قرآناً. واملراد بالسنة هنا: غري املتواترة. ألن نسخ القرآن بالسنة 

      تقدم ذكره يف نسخ املتواتر باملتواتر    املتواترة

فيكون املراد بالسنة هنا: اآلحاد. فاآلحاد ال ينسخ القرآن، ألن القـوي ال   

ينسخ بأضعف منه كما سيأيت. ويشكل عليه قوله (وال جيوز نسـخ املتـواتر   

باآلحاد) ألن املتواتر يشمل الكتاب والسنة، فيكون تكراراً إال أن يكون قوله 

  (املتواتر) خاصاً بالسنة. واهللا أعلم.

رمحه اهللا يف كتابه (الربهان) إىل جواز نسخ الكتاب  امام احلرمني ذهبوقد  

  السنة. وذكر ما يؤيد ذلك.ب

قوله: (وال املتواتر باآلحاد) أي ال جيوز شرعاً نسخ املتواتر كالقرآن والسـنة  

املتواترة باآلحاد. ألنه دونه يف القوة، ألن املتواتر قطعي واآلحاد ظين، والشيء 

  له، أو مبا هو أقوى منه. كما تقدم.إمنا ينسخ مبث

رواية عن أمحـد.   ووهذا مذهب اجلمهور. وذهب ابن حزم إىل جوازه، وه

وهو الراجح إن شاء اهللا، ألن القطعي هو اللفظ وحمل النسخ هو احلكم. وال 

يشترط يف ثبوته التواتر. ألن الداللة باللفظ املتواتر قد تكون ظنية. جلـواز أن  

  ذلك فحينئذ مل يرفع الظين إال بالظين.يكون املراد غري 
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ومثال ذلك: ما رواه عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال: بينما الناس بقباء 

يف الصالة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم قد 

أنزل عليه القرآن. وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجـوههم  

  م فاستداروا إىل الكعبة).إىل الشا

ووجه الداللة: أن وجوب التوجه إىل بيت املقدس كان ثابتاً بالسنة املتـواترة،  

ألنه مل يوجد يف القرآن ما يدل عليه. وهؤالء قبلوا خرب الواحد وعملوا به يف 

نسخ ما تقرر عندهم بطريق العلم، والنيب  صلى اهللا عليـه وسـلم مل ينكـر    

  از. واهللا أعلم.عليهم، فدل على اجلو
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  باب التعارضِ

  

  يأتي علَى أربعة أقْسامِ     =تعارض النطْقَينِ في األحكَامِ      

  اأَو كُلُّ نطقٍ فيه وصف منهم  =إِما عموم أو خصوص فيهِما      

  ربتعيا ومنهكُلٌّ م يهف أو=    رظَه هجي وصفَنيِ فالْو نكُلٌّ م  

كـأن    .التعارض لغة: تفاعل من العرض  بضم العني  وهو الناحية واجلهـة 

فيمنعه مـن   ،الكالم املتعارض يقف بعضه يف عرض بعض أي ناحيته وجهته

  . التمانعفهو مبعىن التقابل و  ،النفوذ إىل حيث وجهه

  خيالف أحدمها اآلخر. :أي .على سبيل املمانعةتقابل الدليلني   :واصطالحاً

فكـل    ،وذلك كأن يكون أحد الدليلني يفيد اجلواز، واآلخر يدل على املنع

    .منهما مقابل لآلخر وخمالف له

عين األصوليون مبباحث التعارض والترجيح بعد مباحـث األدلـة الشـرعية     

واإلمجاع والقياس  وذلك ألن هذه األدلة قد يقع بينها تعارض الكتاب والسنة 

  وال ميكن إثبات احلكم إال بإزالة هذا التعارض.

واعلم أن التعارض بني نصوص الشريعة غري موجود يف احلقيقة، لكن قد يقع 

ذلك حبسب نظر اتهد: إما لنقص يف علمه أو خلل يف فهمه، وهو تعـارض  
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قع على وجه ال ميكن فيه اجلمع أو النسخ أو الترجيح. يف الظاهر ال ميكن أن ي

   .وذلك ألن األحكام الشرعية ما شرعت إال جللب املصاحل

كما ال يتصور  .وال يتصور التعارض يف القواطع إال ان يكون أحدمها منسوخاً

وظن خالفـه شـك    ،ألن ما علم كيف يظن خالفه أن يتعارض علم وظن

    .فكيف يشك فيما يعلم

ن من قول اهللا سبحانه وتعاىل ومن قـول رسـوله   اأي نص :نينطقال تعارض 

أو أحدمها مـن قـول اهللا تعـاىل     ،اي الكتاب والسنة صلى اهللا عليه وسلم،

   واآلخر من قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  

(إذا تعارض نطقان فال خيلو: إما أن يكونا عامني، أو خاصني، أو أحدمها عاما 

أو كل واحد منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه. فإن كانا واآلخر خاصاً، 

عامني وأمكن اجلمع بينهما مجع، وإن مل ميكن اجلمع بينهما يتوقف فيهما إن 

مل يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ فينسخ املتقدم باملتأخر، وكـذلك إن كانـا   

إن خاصني. وإن كان أحدمها عاما واآلخر خاصاً فيخصص العام باخلاص. و

كان كل واحد منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه فيخصص عموم كـل  

  واحد منهما خبصوص اآلخر).
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  فال خيلو األمر والشأن. من أربع حاالت:

  األوىل: أن يكون بني دليلني عامني.

  الثانية: أن يكون بني دليلني خاصني.

  الثالثة: أن يكون بني دليلني أحدمها عام واآلخر خاص.

ن يكون بني دليلني كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه الرابعة: أ

  آخر.

إذا تعارض نطقان:أي نصان من قول اهللا تعاىل أو مـن   :واملراد بقول املصنف

  قول الرسول  صلى اهللا عليه وسلم.

   

ب معا    فَالْجنا هضارعا تم ا   =نيكَنإِنْ أم اجِبنِ ولَيي األوف  

  ما لَم يكُن تارِيخ كُلٍّ يعرف    = إِمكَانَ فَالتوقُّف         وحيثُ ال

  فَالثَّان ناسخ لما تقَدما    =فَإِنْ علمنا وقْت كُلٍّ منهما         

  بِذي الْخصوصِ لَفظَ ذي الْعمومِ    =وخصصوا في الثَّالث الْمعلُومِ      

طْقٍ         وكُلِّ ن طْرريِ شي األخطْقِ   =فالن ذَاك كْمح قن كُلِّ شم  

  بِالْضد من قسميه واعرِفَنهما  =فَاخصص عموم كُلِّ نطْقٍ منهما    
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  أما احلالة األوىل فللخروج من التعارض طرق:

الدليلني املتعارضني، فيجمع بينهما حبيث حيمـل  األول: أن ميكن اجلمع بني  

كل منهما على حال ال يناقض اآلخر. واجلمع أوىل من الترجيح باتفاق أهـل  

  األصول، ألن فيه العمل بكال الدليلني.

أخرجه مسلم )إذا دبغ اإلهاب فقد طهر (  :ومثاله: قوله صلى اهللا عليه وسلم

. وقوله  صـلى  ) ب دبغ فقد طهرأميا إها( عن ابن عباس. وعند أهل السنن 

وهو حديث عبـد  )  ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب(  :اهللا عليه وسلم

  فهذا معارض يف الظاهر لألول. ،اهللا بن عكيم

فجمع بينهما بأن اإلهاب اسم ملا مل يدبغ. وبعد الدبغ يقال له: شن وقربـه.  

دبغ مل يسم إهاباً، فـال   فيكون النهي عن االنتفاع باإلهاب ما مل يدبغ، فإذا

يدخل حتت النهي. قال يف سبل السالم (وهو مجع حسن) ويف املسألة أقـوال  

  أخرى.

الثاين: أن جيعل أحدمها ناسخاً لآلخر، وهذا إذا علم التاريخ بأن علم السابق 

  منهما، فيكون املتأخر ناسخاً له. ويعمل به دون املتقدم.

  )اً فهو خري له وأن تصوموا خري لكـم  فمن تطوع خري (ومثاله: قوله تعاىل: 

فهذه اآلية تفيد التخيري بني الصيام واإلطعام وترجح الصيام. وقولـه تعـاىل:   

يفيد تعيني الصيام أداء يف حق غري املريض  )فمن شهد منكم الشهر فليصمه (
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واملسافر وقضاء يف حقهما، وهي متأخرة عن األوىل فتكون ناسخة هلا بدليل 

وعلى الذين يطيقونه فديـة   (األكوع رضي اهللا عنه: ملا نزلت  قول سلمة بن

كان من أراد أن يفطر ويفتدي حىت نزلت اآلية اليت بعـدها   )طعام مسكني 

  فنسختها).

الثالث: فإن مل يعلم التاريخ يتوقف فيهما إىل أن يظهر مرجح ألحدمها على  

و ال يكـون إال  اآلخر فيعمل به. وهذا هو الطريق الثالث وهو الترجيح، وه

بدليل، ألن الترجيح بال مرجح باطل، والترجيح هو تقويـة أحـد الطـرفني    

املتعارضني بدليل، وللترجيح طرق كثرية، بعضها يرجع إىل املـنت، وبعضـها   

  يرجع إىل السند، وهي مذكورة يف املطوالت.

  ). من مس ذكره فال يصلي حىت يتوضأ(  :ومثاله قوله  صلى اهللا عليه وسلم

ا مروي عن بسرة بنت صفوان وأيب هريرة وجـابر رضـي اهللا عنـهم    وهذ

  وغريهم.

وحديث قيس بن طلق عن أبيه رضي اهللا عنه أن النيب  صلى اهللا عليه وسـلم   

  .) ال، إمنا هو بضعة منك ( سئل عن الرجل ميس ذكره أعليه الوضوء؟ قال:

الـذكر،  فهذان حديثان متعارضان يف الظاهر، األول يوجب الوضوء من مس 

  والثاين ال يوجبه. فريجح األول على الثاين ملا يأيت:

  .على سبيل االحتياطعمل به يأن  -1
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  ألنه أكثر طرقاً ومصححيه أكثر. -2

ألنه ناقل عن الرباء األصلية، وهي عدم إجياب الوضوء والناقل يقدم على  -3

داً عنـد  املبقي. ألن مع الناقل زيادة علم حيث أفاد حكما شرعيا ليس موجو

  املبقي على األصل. وهذا عند اجلمهور.

والترجيح هو أحد األقوال يف املسألة، ومن العلماء من قال بالنسخ، ومنهم من 

  قال باجلمع.

أما احلالة الثانية من أحوال التعارض فهي أن يكون بني دليلني خاصني كمـا  

  تقدم، وللخروج من التعارض طرق:

ه: حديث جابر يف صفة حجة النيب  صلى اهللا األول: اجلمع كما تقدم. ومثال 

عليه وسلم  أنه  صلى اهللا عليه وسلم  صلى الظهر يوم النحر مبكةوحديث ابن 

  .عمر رضي اهللا عنهما أنه صلى اهللا عليه وسلم  صالها مبىن

ووجه اجلمع بينهما أنه  صلى اهللا عليه وسلم  طاف لإلفاضـة   قال النووي: (

فصلى ـا   ،هر مبكة يف أول وقتها، مث رجع إىل مىنقبل الزوال، مث صلى الظ

  الظهر مرة أخرى بأصحابه حني سألوه ذلك  ).

{ : قوله تعاىل الثاين: فإن مل ميكن اجلمع فالثاين ناسخ إن علم التاريخ. ومثاله

{ نهورأُج تيي آتاللَّات كاجوأَز ا لَكلَلْنا أَحإِن بِيا النها أَي50 [األحزاب: ي[ 

{لَا يحلُّ لَك النساُء من بعد ولَا أَنْ تبدلَ بِهِن من أَزواجٍ ولَو وقوله تعاىل:  )
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اآلية، فالثانية ناسخة لألوىل. فحـرم اهللا  ] 52أَعجبك حسنهن} [األحزاب: 

واإلباحة دلـت  تعاىل على نبيه  صلى اهللا عليه وسلم  أن يتزوج على نسائه، 

  عليها اآلية األوىل. وهذا على أحد األقوال.

الطريق الثالث: إذا مل ميكن النسخ فالترجيح. ومثاله حديث ميمونة رضي اهللا 

وحديث ابن عبـاس   عنها أن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  تزوجها وهو حالل

  .رضي اهللا عنهما أن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  تزوجها وهو حمرم

  ى مجع من أهل العلم ترجيح األول ملا يأيت:فري

أن ميمونة صاحبة القصة، وال شك أن صاحب القصة أدرى مبا جرى لـه يف  

نفسه من غريه. ومن قواعد الترجيح أن خرب صاحب الواقعة املروية مقدم على 

  خرب غريه، ألنه أعرف باحلال من غريه.

صلى اهللا عليـه   -النيب  ألن حديثها مؤيد حبديث أيب رافع رضي اهللا عنه أن

فأبو رافع رضـي    تزوجها وهو حالل. قال: وكنت الرسول بينهما -وسلم 

اهللا عنه هو رسوله إليها خيطبها عليه فهو مباشر للواقعة، وابن عبـاس لـيس   

  كذلك.

أن ميمونة وأبا رافع كانا بالغني وقت حتمل احلديث املذكور، وابـن عبـاس   

ألصوليني ترجيح خرب الراوي املتحمل بعـد  ليس ببالغ وقت التحمل، وعند ا

  .البلوغ على املتحمل قبله، ألن البالغ أضبط من الصيب ملا حتمل
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احلالة الثالثة من أحوال التعارض: أن يكون بني دليلني أحدمها عام واآلخـر  

{والسـارِق والسـارِقَةُ   خاص، فيخصص العام باخلاص. ومثاله: قوله تعاىل: 

فهذه اآلية دلت على وجـوب القطـع يف    ]38يديهما} [املائدة: فَاقْطَعوا أَ

يدل  )ال تقطع يد سارق إال يف ربع دينار فصاعداً(القليل والكثري. وحديث: 

على حتديد نصاب القطع، فيكون احلديث خمصصاً لعموم اآلية على مـذهب  

  اجلمهور واهللا أعلم.

أحدمها أعم من اآلخر من وجه، احلالة الرابعة: أن يكون التعارض بني دليلني 

وأخص من وجه آخر، فيجمع بينهما بأن خيصص عموم كل واحـد منـهما   

{والَّذين يتوفَّونَ خبصوص اآلخر إن دل على ذلك دليل. ومثاله: قوله تعاىل: 

] 234} [البقرة: منكُم ويذَرونَ أَزواجا يتربصن بِأَنفُِسهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا

{ فهذه اآلية عامة يف احلامل وغريها، وخاصة باملتوىف عنها. وقولـه تعـاىل:   

خاصة باحلامـل   ]4وأُولَات الْأَحمالِ أَجلُهن أَنْ يضعن حملَهن} [الطالق: 

عامة يف املتوىف عنها وغريها. فيخصص عموم األوىل والثانية، فتخرج احلامل 

ىل، وتكون عدا وبضع احلمل، سواء كانت متـوىف عنـها أم   من عموم األو

  غريها.
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وقد دل على هذا التخصيص حديث سبيعة األسلمية أا وضعت بعد وفـاة    

فدل ذلك على أن  فأفتاها النيب  صلى اهللا عليه وسلم  أن تتزوج ،زوجها بليال

  .احلامل املتوىف عنها غري داخلة يف عموم آية البقرة، واهللا أعلم
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  باْب اِإلجماع

  

يقال أمجع فالن رأيه علـى   ،أو التصميم والعزم ،االتفاق :معىن االمجاع لغة

   .اذا صمم عزمه ،كذا

   .اعزموا :أي ( فأمجعوا أمركم وشركاؤكم ) :قال تعاىل

   .أي اتفقوا :وأمجع القوم

  .من األمور اتفقت عليه طائفة فهو إمجاع لغة فكل أمرٍ :قال املرداوي

واصطالحا اتفاق جمتهدي العصر من هـذه   .لغة العزم واالتفاق :وقال الطويف

    .االمة على أمر ديين

  أي علَماِء الْفقْه دونَ نكْرِ       =هو اتفاق كُلِّ أهلِ العصرِ         

   شرعاً كَحرمة الصالة بِالْحدثْ   =د حدثْ     علَى اعتبارِ حكْمِ أمرٍ قَ

 ،هو اتفاق علماء أهل العصر من أهل احلل والعقد :ومعىن االمجاع يف الشرع

ونقصـد   ،هذه االمة على أمر من أمور الدين جمتهدي من هلم االهلية من أي

 .وقد دل عليـه الكتـاب والسـنة    .حكم شرعي :أي،بأمر من أمور الدين

اإلمجاع الذي يغلب على الظن وقوعه هو اإلمجاع على ما هو معلوم مـن  و

   .الدين بالضرورة

      .واالمجاع حجة قاطعة عند اجلمهور 
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وخرج بالتعريف أيضاً علماء غري هذه  .وخرج ذا التعريف ما مل يكن إتفاق

وخرج كذلك أهل التقليـد   .فليس قوهلم حبجة ،االمة من اليهود والنصارى

    .ال يعدون من العلماء باالتفاقفأم 

كالعلوم  ،فان العلوم غري الشرعية ،وخرج بالتعريف أيضا العلوم غري الشرعية

     .ال تدخل يف حد التعريف التجريبية

أي أمر يستجد هلـم يف   :املقصود )علَى اعتبارِ حكْمِ أمرٍ قَد حدثْ  (:وقوله

   .الشريعة

) ظاهر كالم املؤلـف رمحـه اهللا     الصالة بِالْحدثْ شرعاً كَحرمة (  :وقوله

أي ان  ،ولكن باحلقيقة دليلها النص قبل ان يكـون إمجاعـاً   .دليلها االمجاع

  .النص أدى اىل االمجاع

      

     ةي اُألمذ ناْعِ ممبِاِإلج جتاَحو=   ةمصبِالْع تصصا إِذْ خرِهال غَي      

عند اخلصومة :ةاحلُج و .الوجه الذي يكون به الظَّفَر  جـاجحأَي  :رجـل م

وحاجـه محاجـةً    .ومجع احلُجة حجج وحجاج .والتحاج التخاصم .جدلٌ

ويف احلـديث   .غلبه على حجته :نازعه احلُجةَ وحجه يحجه حجاً :وحجاجاً

  .واحتج بالشيِء اختذه حجة  .باحلُجةفَحج آدم موسى أَي غَلَبه 
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والعصمةُ: املَنع. يقال: عصمةُ الطعام، أي منعه من اجلوع. وقـد عصـمه    

أي  .يعصمه عصما وعصمة، إذا منعه. وعصمةُ اهللا عبده أن يعصمه مما يوبِقُه

أي ال ) رِ اِهللا إال من رحـم  ال عاصم اليوم من أَم ( :ويف الترتيل .منعه ووقَاه

حومإال املَر صومعم.  

   .من هذه االمة :من ذي االمة أي 

أي ان االمجاع الذي حيتج به  ،إذ هنا يف موضع التعليل :إذ خصصت بالعصمة

أي  .الا هي املخصوصة بالعصمة دون غريها من االمم ،هو إمجاع هذه االمة

الا االمة املعصومة مبجموعها  .تهدي هذه االمةان االمجاع ال يعترب إال من جم

    .إذ أا ال جتمع على خطأ أبداً .من اخلطأ دون غريها من االمم

      من بعده في كُلِّ عصرٍ أقْبالَ  =وكُلُّ إِجماعٍ فَحجةٌ علَى             

فانه يكون حجة املقصود به أنه اذا أمجعت االمة على أمر من االمور الشرعية 

فمن يـأيت بعـدهم مـن     .اىل يوم القيامة ،على من بعدها يف العصور املقبلة

النه حجـة ثابتـة    .اتهدين ال جيوز هلم خمالفة إمجاع العلماء الذين سبقوهم

   .كما أسلفنا وعلى من يأيت بعدهم ،قائمة عليهم

    وقيل مشترط أي يف انعقاده   =ثُم انقراض عصرِه مل يشترطْ     
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 .مات :وقرض رِباطه مات وقرض فالن أَي ،االنتهاء واملوت :االنقراض لغة

وقرض فالن الرباطَ إِذا مات وقَرِض الرجلُ إِذا زالَ مـن شـيٍء إِىل شـيء    

    .وانقَرض القوم درجوا ومل يبق منهم أَحد

رطوا إنقـراض  الن بعض العلماء اشـت  ،ومسألة إنقراض العصر فيها خالف

العصر الذي أمجع فيه هؤالء العلماء ووفاة أغلبهم وعـدم رجـوعهم عـن    

   .امجاعهم

ثبوت الدليل حال امجاع العلماء اتهـدين يف العصـر    :لكن القول الصحيح

انقراض العصـر   :قال الشريازي .وعدم اشتراط انقراض العصر ،الذي هم فيه

ومما يؤيد هذا القول أن أدلـة   .ليس بشرط يف صحة اإلمجاع يف أصح الوجوه

وكـذلك   .الكتاب والسنة على االمجاع ال توجب اعتبار إنقـراض العصـر  

    .إحتجاج التابعني بإمجاع الصحابة قبل إنقراض عصرهم

    إال على الثاين فليس مينع       =ومل جيز ألهله أنْ يرجِعوا      

النه  ،عن االمجاع االولال حيق هلم ان يرجعوا  :أي .أي أهل االمجاع :ألهله

الن االول قد ثبت بالدليل  ،عليه ال جيوز إنعقاد إمجاع على خالف ما أمجعوا

   .القاطع

        دلو نعليه قَولُ م ربتعلْيو=  هِدتجيهاً مفَق مثلَهم ارصو      
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ان من ولد يف عهدهم وبلغ سن الرشد وتعلم ودرس  وصار يف مصـافهم  أي 

أما من مل يبلغ مبلغ اتهـدين   ، الفقه واالجتهاد فقوله معترب يف هذه احلالةيف

   .فال يعترب قوله ،وبقيت درجته أدىن من ذلك

  

   من كُلِّ أهله وبِاألفْعالِ =ويحصلُ اِإلجماع بِاألقْوالِ          

شيء هـذا   أي أمجعوا بالقول على .ويقع االمجاع اذا قال كل جمتهدي العصر

ثبت حترميه إستناداً اىل الدليل الـذي   ،واذا قالوا هذا حرام .ثبت حله ،حالل

     .وأدى اىل امجاعهم اجتهدوا فيه

واذا أمجع علماء ذلك العصر على فعل من االفعال وفعلوه كان هـذا الفعـل   

أو نقل الباقني عنهم ذلك الفعل بالقول ال  .كان هذا الفعل دليال على جوازه

ونقـل   ،وأما اذا فعل البعض ما نقل أفعاال .ذلك امجاعاً أيضاًفيكون  بالفعل

   .فقد حصل االمجاع وانعقد يف الصور كافة ،البعض االخر ما ذكر أقواال

      وبِانتشارٍ مع سكُوتهِم حصلْ   =وقَولِ بعضٍ حيثُ باقيهِم فَعلْ    

 أمـر تكليفـي  يف  قـوال هدين بعض ات قولأن ي :وهو ،اإلمجاع السكويت

ألنه لو  ؛إمجاعاً وحجة ذه احلالة من اتهدين يعترب معاصريهمويسكت بقية 

إىل بالنتيجة ألدى ذلك .النعقاد اإلمجاع على كل جمتهد برأيه التصريح شترطاُ

يسمعه ألنه يتعذَّر اجتماع أهل كل عصر على قول  ؛عدم انعقاد اإلمجاع أبداً
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 ،إبداء الـرأي  اتهدينيف كل عصر أن يتوىل كبار  ن املعلوممو ،منهم اجلميع

فثبت أن سكوت الباقني دليل علـى أـم    ،يف اجتهادهمويسلِّم الباقون هلم 

   .يف املسألة فكان إمجاعاً وحجة الذي اشتهر اتهدينموافقون على قول 

   

  

     بِهذْهم نع قَولُه ابِيحالص لَى اجل  =ثُمعبِه جتحديد فهو ال ي  

   في حقِّهِم وضعفوه فلريد          =ورد     ويف القدمي حجة ملا

وهذا هو الصـحيح   .ويرى االمام الشافعي يف القدمي ان الصحايب قوله حجة

ولكن  ،أن قول الصحايب حجةالذي ذهب اليه االمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا 

أما الصـحابة الـذين    .حتج بقولهي الفقهبشرط ان يكون الصحايب مشهوراً ب

وال ممن عهد منهم العلم بذلك فقوله ليس حبجة  ،ليسوا من املشهورين بالفقه

فان خالف نصاً أُخذ بـالنص   ،وان الخيالف كالمه نصاً .كقول عامة الناس

وان ال يعارض قولـه   .مهما كانت مرتلة الصحايب يف العلم ودرجته يف الفقة

ان عارضه قول صحايب آخرطُلب املرجح مـن الكتـاب   قول صحايب آخر ف

    .واُخذ مبا كان دليله أقوى أو أرجح ،والسنة

أوبعض األمة على قول مـن   ،أو اتفاق أهل املدينة ،اتفاق اخللفاء األربعةوان 

ودليل ذلك ما سـبق مـن ان    .ليس بأمجاع ، مع خمالفة غريهم هلم االقوال
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   .ء بعضهاوهوال ،العصمة تثبت موع االمة
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  باب األخبار

  واخلرب اللفظ املفيد احملتمل      

     صدقا وكذبا منه نوع قد نقل                                            

 روأَخابِري مجع اجلمع :يف اللغةاخلَب اربأُ واجلمع أَخبه   .النـربه بكذا وأَخربوخ

له عن اخلَبرِ وطلب أَن يخبِـره ويقـال تخبـرت اخلَبـر     نبأَه واستخبره سأَ

   .السؤال عن اخلَبر :واالستخبار والتخبر .واستخبرته

ويسـتحيل   ،هو الذي يتطرق اليه التصديق أو التكذيب :واخلرب يف االصطالح

 ق والكـذب لكن املراد منه انه يصح فيه الصد .دخوهلما عليه يف حالة واحدة

وقد تقدم الكالم   .والكذب بدليله ،مث يكون الصدق بدليله .من حيث صيغته

  .فيه وذكرنا قول الغزايل يف املستصفى

  .متواتر وآحاد :وهو قسمان

  وما عدا هذا اعترب احادا     =را للعلم قد أفادا        توات

        .تواتر الشيء اي تتابع :والتواتر يف اللغة

 أَخباره وكُتبه وواترها مواترةً ووِتاراً تابع وبني كل كتابني فَترةٌ قليلة وأَوتر بني

املُتواترِ واملُواترةُ املتابعة وال تكون املُواترةُ بني اَألشياء إِال إِذا وقعت بينها فترة  .

ـ  .وإِال فهي مداركَة ومواصلة أو اً ومواترةُ الصوم أَن يصوم يوماً ويفطر يوم

  . يومني
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{ثُم أَرسلْنا  :ومنه قوله تعاىل .فاملتواتر تتابع شيئني فأكثر مبهلة :قال املرداوي

قاله أبـن   .بدلت التاء من الواو .أصلها وتراً .]44رسلَنا تترى } [املؤمنون: 

قال يف املصباح  .هو لغة تتابع واحد بعد واحد من الوتر :وقال ،قاضي اجلبل

ومنه: (  .يقال تواترت اخليل اذا جائت يتبع بعضها بعضاً ،التواتر التتابع :املنري

   .انتهى .الفرد :والوتر ،جاءوا تترى ) أي متتابعني وتراً بعد وتر

    .تتابع الشيء مع تراخٍ :التواتر لغةً :وقال أبن األمري الصنعاين

بعـد واحـد    التواتر يف اللغة فهو عبارة عن تتابع أشياء واحداً :قال اآلمدي

  .وقريب منه قول الزركشي يف البحر احمليط .بينهما مهلة

هو اخبار مجاعة ال ينحصر يف عدد معني حىت خيرجوا  :واملتواتر يف االصطالح

  .بالكثرة اىل حد ال ميكن تواطؤهم على الكذب

عبارة عن تتابع اخلرب عن مجاعـة   :التواتر يف اصطالح املتشرعة :قال اآلمدي

   .خربهمفيد للعلم مب

عبارة عن خرب مجاعة مفيد بنفسه للعلم  :املتواتر يف اصطالح املتشرعة :مث قال

احتراز عن  :وقولنا (مجاعة) .كاجلنس للمتواتر واآلحاد :فقولنا (خرب) .مبخربه

فانه  ،احتراز عن خرب مجاعة ال يفيد العلم :وقولنا (مفيد للعلم) .اخلرب الواحد

أو  ،احتراز عن خرب مجاعة وافق دليل العقل :نفسه)وقولنا (ب .ال يكون متواتراً

احتراز عن خرب مجاعة أفـاد   :وقولنا (مبخربه) .دل قول الصادق على صدقهم
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    .فانه ال يسمى متواتراً ،العلم خبربهم ال مبخربه

شرط التواتر أن يبلغوا عدداً (وأعين نقلته) ميتنع تواطؤهم  :قال ابن عبد اهلادي

مـن املتفـق    :وقال اآلمدي .رم أو لدينهم وصالحهمإما لكث ،على الكذب

    .ويف التمهيد ،واعتربه يف الروضة .ظاننيعليه كوم مبا أخربوا عاملني ال 

وان مل يدل عليـه دليـل    ،واملتواتر يفيد العلم اليقيين وجيب تصديقه ضرورة

يعلـم   وما عداه امنا .وليس يف االخبار ما يعلم صدقه مبجرده اال املتواتر .آخر

  .صدقه بدليل آخر يدل عليه سوى نفس اخلرب

  مجع لنا عن مثله عزاه      =فأول النوعني ما رواه     

    ال باجتهاد بل مساع أو نظر          =وهكذا اىل الذي عنه اخلرب      

فاملخربون اذا تواتروا على اخلرب وتتابعوا عليه فال بد ان يكونوا مجعاً يشـترط  

وان يكون ذلك اجلمع قد رواه عن مجع  .طئهم على الكذبفيهم اال ميكن تو

   .ومل يقيده بعدد معني .عن مثله عزاه :ولذلك قال ،مثله

   .ليس يف التواتر عدد حمصور :قال الشريازي يف التبصرة

حصـول العلـم    :بـل ضـابطه   ،وال يقيد ذلك بعدد معني :قال الشوكاين

وهـذا قـول    ،وإال فـال  ،فإذا حصل ذلك علمنا أنه متواتر ،الضروري به

  .اجلمهور

فال معىن لتعيني العدد وهذا علـى الصـحيح    :وقال الصنعاين يف اسبال املطر
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    انتهى   .الذي ذهب اليه اجلمهور

   

 .وهكذا اىل الذي عنه اخلرب  اي كل مجع يعـزوه اىل مثلـه   :وقوله رمحه اهللا

لرسول صلى اهللا عليه اي اىل ا .يعين اىل منتهى اخلرب :وقوله اىل الذي عنه اخلرب

    .وسلم أو الصحابة أو اىل ما بعدهم

ال باجتهاد بل مساع أو نظر يعين ان هؤالء مل ينقلـوه عـن    :وقوله رمحه اهللا

مثلهم عن اجتهاد  بل يكون منتهاه السماع ان كان مما يسمع أو النظـر ان  

كون كان مما يرى الن احلديث اما مسموع فيكون تلقيه بالسمع أو منظور في

    .نقله على اهليئة اليت متت رؤيته ا

    والكذب منهم بالتواطي مينع   =وكل مجع شرطه أن يسمعوا     

وشرطه ان كل مجع يكونوا قد مسعوه ممن قبلهم مع انتفاء تـواطئهم علـى   

  .وقد تقدم .الكذب

شرط املتواتر حبسب املخـربين أن يتعـدد    :قال األصفهاين يف بيان املختصر

 .تعدداً مينع اتفاقهم على الكذب بطريق االتفاق أو بطريق املواضـعة  املخربون

وأن يكونوا مستندين يف اخبارهم اىل احلس ال إىل دليل عقلـي وأن يكونـوا   

أي يكون طرفاه والوسط مسـتوين يف التعـدد    ،مستوين يف طرفني والوسط

  .واالستناد اىل احلس
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  نده الظن حصل   ال العلم لكن ع=ثانيهما االحاد يوجب العمل  

   .الضمري يعود على نوعي االخبار ثانيهما :قوله

واآلحاد لغة: مجع أحد كأجل وآجال مبعىن واحد. ومهزته مبدلة من واو 

  فأصله وحد، وخرب اآلحاد ما يرويه الواحد. 

  :قال يف شرح الكوكب املنري

، وهمزةُ أَحد: مبدلَةٌ من ومن الْخبرِ آحاد جمع أَحد. كَأَبطَالٍ جمع بطَلٍ  

  .وأَصلُ آحاد أَأْحاد بِهمزتينِ، أُبدلَت الثَّانِيةُ أَلفًا كَآدم ،الْواوِ

   

وقد عرفه اجلرجاين  .وهذا تعريف بالضد ،هو كل ما سوى املتواتر :واالحاد

   :بقوله

يدخل يف حد االشتهار  هو ما نقله واحد عن واحد وهو الذي مل :خرب اآلحاد

   .أهـ  .وحكمه يوجب العمل

فاذا روي احلديث من طريق واحد وفيه ثبوت حكم وجب العمـل بـه وال   

  . مل به بل هو صحيح والعمل به واجبنقول أنه خرب آحاد ال يع

والصحيح ان  .والظاهر من كالم املؤلف ان خرب اآلحاد ال يوجب العلم مطلقاً

فاذا وجدت قرينة تدل على ان الرسول صـلى   ،رائناآلحاد يوجب العلم بالق
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    .قاله أو فعله فانه يوجب العلم اهللا عليه وسلم

وأبـن   ،وقال الشيخ موفق الدين والسيف اآلمـدي  :قال املرداوي يف التحبري

 ،وأبـن احلاجـب   ،والبيضاوي ،منهم الرازي ،ومجع كثري ،والطويف ،محدان

 ،أنه يفيد العلم بالقرائن :والغزايل ،جلويينونقله أبن قاضي اجلبل عن ا ،والنظام

  أنتهى .وهذا أظهر وأصح .ونقله غريه عنهما

ونقل هذا القول العالمة السفاريين يف لوامع االنوار البهية مستدالً بـه علـى   

   وجوب العمل خبرباآلحاد. 

إذا كان  ،وجيب العمل خبرب الواحد يف مجيع العبادات أحكاماً كانت أو عقائد

   .أي اىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم .صحيحاً متصالً اىل منتهاه اخلرب

نقل عن الصحابة وغريهم االستدالل خبرب الواحد  :يف فتح الغفار قال ابن جنيم

وعملهم به يف الوقائع اخلتلفة اليت ال تكاد حتصى وتكرر ذلك وشاع من غري 

ـ  ،نكري وذلك يوجب العلم عادةً بإمجاعهم كالقول الصريح د دل سـياق  وق

على ان العمل يف تلك الوقائع كان بنفس خرب الواحد وما نقـل مـن   االخبار

انكارهم بعض أخبار اآلحاد إمنا كان عند قصور يف إفادة الظن ووقوع ريبـة  

واملعقول وهو ان املتواتر ال يوجد يف كل حادثة فلـو رد خـرب    .يف الصدق

   .انتهى .الواحد لتعطلت األحكام
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قد تظاهرت دالئل النصوص الشرعية واحلجج العقلية علـى  قال النووي: (و

وجوب العمل خبرب الواحد، وقد قرر العلماء يف كتب الفقه واألصول ذلـك  

بدالئله، وأبلغوه أبلغ إيضاح، وصنف مجاعات من أهل احلـديث وغريهـم   

   .مصنفات مستكثرات يف خرب الواحد ووجوب العمل به، واهللا أعلم)

دادي يف كتابه الفقيه واملتفقه باباً يف وجوب العمل خبرب وقد عقد اخلطيب البغ

ويف كتابه الكفاية يف علم الرواية باب ذكر بعض الدالئل على  .الواحد العدل

  .صحة العمل خبرب الواحد ووجوبه

وهو قـول   .لكن عنده الظن حصل يعين ان أخبار اآلحاد تفيد الظن :وقوله

وهذا  .العلم اطالقاً وامنا يوجب الظن كثري من املتكلمني ان اآلحاد ال يوجب

  .كما قدمنا .والصواب أنه يفيد العلم لكن بقرينة .القول فيه نظر

  

  يأيت ذكر كل منهماوسوف       =قد قسما      ملرسل ومسند 

   فمرسل وما عداه مسند       =فحيثما بعض الرواة يفقد     

  حايب تقبللكن مراسيل الص     =  رسل لالحتجاج صاحل ال امل

  يف االحتجاج ما رواه مرسال  =كذا سعيد بن املسيب اقبال      

ومراسيل بإثبـات اليـاء    أرسالٌ :عهالقَطيع من كلِّ شيٍء مج :الرسلُ محركةً

  .وحذفها أيضا
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سلِ الرفْق والتؤدةُ كالرسلَة والتر :واال بِلُ أو القَطيع منها ومن الغنمِ وبالكسرِ 

وصاروا ذَوي رسـلٍ   .كَثُر رِسلُهم كرسلوا ترسيالً :وأرسلوا .واللَّبن ما كان

اٍء وقـد   :السهلُ من السيرِ والبعري السهلُ السيرِ وهي :وبالفتح .قَطائع :أي

اِإلهمـالُ   :أيضاًواِإلرسالُ  .رسلَ كفرِح رسالً ورسالَةً واملُسترسلُ من الشعرِ

ةيلخن اِإلطْالقِ والتم وهو قَرِيب.   

   :قال السخاوي يف فتح املغيث

{أَنا أَرسـلْنا الشـياطني علَـى    مأخوذ من اإلطالق وعدم املنع كقوله تعاىل 

معروف أو  وٍافكأن املرسل أطلق اإلسناد ومل يقيده بر ]83الْكَافرِين} [مرمي: 

اقة مرسال أي سريعة السري كأن املرسل أسرع فيه عجال فحذف من قوهلم ن

أو من قوهلم جاء القوم أرساال أي متفرقني ألن بعض اإلسـناد   .بعض إسناده

    .أنتهى .منقطع من بقيته

دون  قال الرسول صلى اهللا عليه وسـلم  فمن دونه هو قول التابعي :املرسل 

 . الرسول صلى اهللا عليه وسلمأي انه أسقط الواسطة بينه وبني ،ذكر الصحايب

   .هذا عند االصوليني

ومل  .هو قول التابعي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  :أما عند احملدثني

فان سقط من هو دون الصـحايب فهـو    .يذكر اسم الصحايب الذي مسع منه

    .املنقطع
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ى اهللا املرسل قول غري الصحايب يف سائر األعصار قال النيب صل :قال املرداوي

   .عليه وسلم

ل القرايف: اإلرسال هو إسقاط صحايب من السند، والصحابة كلهم عدول، قا

فال فرق بني ذكره والسكوت عنه، فكيف جرى اخلالف؟ جوابه: أم عدول 

إال عند قيام املعارض، وقد يكون املسكوت عنه منهم عرض يف حقـه مـا   

   .مته عن القادحيوجب القدح، فيتوقف يف قبول احلديث حىت تعلم سال

    :وقال جالل الدين احمللي يف شرح مجع اجلوامع

(مسأَلَةٌ: الْمرسلُ قَولَ غَيرِ الصحابِي) تابِعيا كَانَ أَو ممن بعده (قَالَ)      

بو هنيطَةَ باسطًا الْوقسكَذَا م (لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص) بِيذَا النه بِيالن ني

 فنصقَالَ الْم يابِعلُ التقَو وفَه نيثدحالْم لَاحطا اصأَمو نييولالْأُص لَاحطاص

فَإِنْ كَانَ الْقَولُ من تابِعِ التابِعني فَمنقَطع أَو ممن بعدهم فَمعضلٌ أَي بِفَتحِ 

 ،ادالض اوٍ فَأَكْثَرر هنقَطَ ما سم عقَطنالْمو فَأَكْثَر اناوِير هنقَطَ ما سم وهو

وعرفَه الْعراقي بِما سقَطَ منه واحد غَير الصحابِي لينفَرِد عن الْمعضلِ 

المنِيفَةَ وو حأَب بِه جتاحلِ (وسرالْمو هننِ عيتايورِ الرهي أَشف دمأَحو (ك

طَةَ باسطُ الْوقسلَ لَا يدأَنَّ الْعقَالُوا: ل (طْلَقًام يدالْآمو)َّإال بِيالن نيبو هني  وهو

 يها فحا قَادلْبِيست كإِلَّا كَانَ ذَلو ،هدنلٌ عدأنتهى .ع  
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يف تعليقه على كـالم االمـام    :جب احلنبلي يف شرح علل الترمذيقال ابن ر

   :الشافعي

منها يف نفـس   :ويقبل بشروط ،ومضمونه أن احلديث املرسل يكون صحيحاً

  :املرسل وهي ثالثة

  .من جمهول أو جمروح ؛أن ال يعرف له رواية عن غري مقبول الرواية :أحدها

فـإن   ،أسند احلديث فيما أسنده أن ال يكون ممن خيالف احلفاظ إذا :وثانيها

  .كان ممن خيالف احلفاظ عند اإلسناد مل يقبل مرسله

فإم ال يروون غالباً إال عن صـحايب أو   ،أن يكون من كبار التابعني :وثالثها

وأما غريهم من صغار التابعني ومن بعدهم فيتوسعون يف الروايـة   ،تابعي كبري

  .عمن ال تقبل روايته

ـ وأ ،ابعني كانت األحاديث يف وقتهم الغالب عليها الصحةوأيضاً فكبار الت ا م

 ،وهي الباطلة املوضوعة ،من بعدهم فانتشرت يف أيامهم األحاديث املستحيلة

  .وكثر الكذب حينئذ

  .فهذه شرائط من يقبل إرساله

فيشترط لصحة خمرجه وقبوله أن يعضده ما يدل على  ،وأما اخلرب الذي يرسله

  :العاضد له أشياءو ،صحته وأن له أصالً
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مونون من وجه أخر عن النيب صلى أأن يسنده احلفاظ امل :وهو أقواها ؛أحدها

 ،فيكون دليالً على صحة املرسل ،اهللا عليه وعلى آله وسلم مبعىن ذلك املرسل

  .هو ظاهر كالم الشافعي ذاوه ،سل عنه كان ثقةروأن الذي أ

العمل حينئذ إمنـا يكـون   ما ذكره املتأخرون أن  ،وحينئذ فال يرد على ذلك

  .باملسند دون املرسل

وأجاب بعضهم بأنه قد يسنده من ال يقبل بانفراده فينضم إىل املرسل فيصـح  

  .فيحتج ا حينئذ

وكالمه إمنا  .فإن الشافعي اعترب أن يسنده احلفاظ املأمونون ،وهذا ليس بشئ

 ،املرسـل  ال يف االحتجاج للحكم الذي دل عليه ،هو يف صحة املرسل وقبوله

  .وبينهما بون

قد سبق إليـه ويف   ،وبعد أن كتبت هذا وجدت أبا عمرو بن الصالح :مث قال

  .كالم أمحد إمياء إليه

وإمنا ضـعف   ،وال ضعفه مطلقاً ،ومل يصحح أمحد املرسل مطلقاً :وقال أيضاً

   .مرسل من يأخذ عن غري ثقة

    ،رسل عنهموكان أمحد يقوي مراسيل من أدرك الصحابة وأ :وقال أيضاً
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لكنه يأخذ باحلديث إذا  ،وظاهر كالم أمحد أن املرسل عنده من نوع الضعيف

ئ عن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أو عـن  يما مل جي ،كان فيه ضعف

  .أصحابه خالفه

   .أنتهى .وقد نص أمحد على تقدمي قول الصحايب على احلديث املرسل 

   :وقال االسنوي يف اية السول

وحيصل ذلك  ،رسل إذا تأكد بشيء حبيث يغلب على الظن صدقه فإنه يقبلامل

وإن مل تقم  ،منها ان يكون من مراسيل الصحابة أو أسنده غري مرسله :بأمور

أو أرسله راوٍ آخـر   .احلجة بإسناده لكونه ضعيفاً كما صرح به يف احملصول

 .هل العلمأو قول أكثر أ .أو عضده قول صحايب .يروي من غري شيوخ األول

أو عرف من حال الذي أرسله أنه ال يرسله اال عمن يقبل قولـه كمراسـيل   

   .أنتهى .وممن نقلها عنه اآلمدي ،وهذه الستة نص عليها الشافعي .سعيد

  

  يف حكمه الذي له تبينا   =وأحلقوا باملسند املعنعنا      

  حدثين كما يقول أخربا      =وقال من عليه شيخه قرا    

  لكن يقول راويا أخربين     =يف عكسه حدثين     ومل يقل

  يقول قد أخربين إجازه     =وحيث مل يقرأ وقد أجازه     
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  املسند:  

ـُد سنوداً: أعتمـد   ـَد اليه يسن املسند لغة: اسم مفعول من اإلسناد، وسن

  عليه. والسند يف اللغة املعتمد. وسند إىل الشئ واستند إليه مبعىن. 

وهو الطريق املوصـل إىل مـنت    وكلُّ شيئ .سندشيئاً فهو م إليه أسندت

  احلديث. 

قال احلافظ ابن حجر: واملسند يف قولِ أهلِ احلديث هو مرفوع صـحايب  

  ،ن دونـهالتابعي، فانه مرسل، أو م ما رفعه به االتصال. وخيرج ظاهره بسند

  هره االنقطاع.فأنه معضل أو معلق، وظاهره االتصال يخرِج ما ظا

  قال النووي: قال احلاكم وغريه ال يستعمل إال يف املرفوع املتصل.  

وقال اخلطيب احلديث املسند: وهو ما اتصلَ إسناده من راويه ممن فوقـه  

  حىت ينتهي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم.

ا رفع قال احلافظ العراقي يف التبصرة والتذكرة: أنَّ املسند ال يقع إال على م

إىل النيب بإسناد متصلٍ، وبه جزم احلاكم أبو عبد اِهللا النيسابوري يف  علـومِ  

احلديث، .قوالً لبعضِ أهل احلديث الرب عبد ابن وحكاه  

وقال يف توجيه النظر: ومن شرائط املسند أن ال يكون يف إسناده أخـربت  

غري ذلك مما يفسد به وحنن مـع  عن فالن وال رفعه فالن وال أظنه مرفوعا و

هذه الشرائط أيضا ال حنكم هلذا احلديث بالصحة فإن الصحيح من احلديث له 
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  شرط. وقد تقدم ذكره.

وقال الصنعاين يف شرحه لقول احلافظ: (واملسند مرفوع صـحايب مسـند   

ظاهر االتصال فقويل: (مرفوع) كاجلنس يقصد بذلك مـا كـان مرفـوع    

ل ظاهر غري خفي. وقويل (صحايب) كالفصل خيرج ما الصحايب الذي فيه اتصا

رفعه التابعي،  يريد بأن يترك التابعي الصحايب من الوسط فانه مرسل أو مـن  

دونه، يريد دون التابعي بأن يترك الصحايب والتابعي أيضاً من الوسط، فأنـه  

معضل أو معلق. وقويل (ظاهر االتصال): يخرج ما ظاهره االنقطاع ويدخل 

ه االحتمال وما توجد فيه حقيقة االتصال من باب أوىل. ويفهـم مـن   ما في

التقييد بالظهور أن االنقطاع  اخلفي كعنعنة املدلس واملعاصر الذي مل يثبـت  

  لقيه ال يخرج احلديث عن كونه مسنداً.    

  املعنعن:  

املعنعن لغة: عن حرف جر من معانيه املرادفة واالستعانة، وعنعن فالن كان 

  مه عنعنة، والراوي قال يف روايته عن فالن عن فالن.  يف  كال

واملعنعن يف االصطالح: هو احلديث الذي يقال يف سنده فالن عن فـالن،  

  من غري بيان للتحديث أو األخبار أو السماع. 

قال احلافظ العراقي يف التبصرة والتذكرة: العنعنةُ: مصدر عنعن احلـديثَ،  

م ،نع :واإلخبارِ، والسماعِ.إذا رواه بلفظ ،للتحديث غريِ بيان ن  
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 إليه العملُ، وذهب الذي عليه املعنعنِ، فالصحيح واختلفوا يف حكمِ اإلسناد

 سالمة املتصلِ بشرط من قبيلِ اإلسناد هوغريِهم، أن من أئمة احلديث اجلماهري

ثبوت من التدليسِ. وبشرط بالعنعنة عنـه   الراوي الذي رواه رواه ملَن همالقات

بالعنعنة. قالَ ابن الصالحِ: وكاد ابن عبد الرب يدعي إمجاع أئمة احلديث على 

ذلك. قلت (أي احلافظ العراقي): ال حاجةَ لقوله: كاد، فقد ادعاه. وادعـى  

ونَ معروفـاً  أبو عمرو الداينُّ إمجاع أهلِ النقلِ على ذلك، لكنه اشترطَ أنْ يك

  بالرواية عنه. انتهى. 

 يف) عـن ( كلمـة  اسـتعمال  قاربه وما عصرنا يف كَثُر: الصالح ابن قال

 ولـيس  منقطـع  أنه فاألقرب فالن، عن رجل عن فالن: قيل وإذا اإلجازة،

  .انتهى. مبرسل

قال احلافظ ابن حجر: وقد حاول بعضهم أن يطلق على اإلسناد املعـنعن   

  االنقطاع.اسم  اإلرسال  أو  

قال: والصحيح الذي عليه العمل: أنه متصل حممول علـى السـماع، إذا   

  تعاصروا، مع الرباءة من وصمة التدليس.

وذلك أن مسلما كان مذهبه على ما صرح به يف مقدمة صحيحه وبالغ يف  

الرد على من خالفه أن اإلسناد املعنعن له حكم االتصال إذا تعاصر  املعنعن 

أن مل يثبت اجتماعهما إال أن كان املعنعن مدلسا والبخاري ومن عنعن عنه و

 



 157

ال حيمل ذلك على االتصال حىت يثبت اجتماعهما ولو مرة وقد أظهر 

البخاري هذا املذهب يف تارخيه وجرى عليه يف صحيحه وأكثر منه حىت أنه 

رمبا خرج احلديث الذي ال تعلق له بالباب مجلة إال ليبني مساع راو من شيخه 

   ه قد أخرج له قبل ذلك شيئا معنعنا. انتهى.لكون

  

  بأن يقول حدثين وأخربين مساع لفظ الشيخ

وهو إمالء وغريه من حفظ ومن كتاب، وهو أرفع األقسام عند اجلماهري. 

قال القاضي عياض: ال خالف أنه جيوز يف هذا للسامع أن يقول يف روايتـه:  

وذكر لنا. قال اخلطيب: أرفعهما  حدثنا وأخربنا وأنبأنا ومسعت فالناً وقال لنا:

مسعت مث حدثنا وحدثين مث أخربنا، وهو كثري يف االستعمال، وكان هذا قبـل  

أن يشيع أخربنا بالقراءة على الشيخ. قال: مث أنبأنا ونبأنـا وهـو قليـل يف    

االستعمال. قال الشيخ: حدثنا وأخربنا أرفع من مسعت من جهة، إذ ليس يف 

  واه إياه خبالفهما. مسعت داللة أن الشيخ ر

والسماع من لفظ الشيخ  ينقسم إىل قسمني: إمالء. وحتديث مـن غـري   
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إمالء، وسواء كان من حفظه، أو من كتابه، وهذا القسم أرفع األقسام عنـد  

  اجلماهري. 

قال احلافظ ابن حجر يف نزهة النظر: وأطلقوا املشافهة على اإلجازة املتلفظ 

  ا جتوزاً. انتهى 

سان احملدثني: وهذا جتوز خمالف لصنيع املتقدمني فإم إمنا يطلقوا قال يف ل

  فيما مسعه التلميذ من شيخه. 

  اإلمالء: 

اِإلمالء لغة: اِإلمهالُ والتأْخري وإِطالةُ العمر  واِإلمالء واِإلماللُ على الكاتب 

يلُّه لغتان جه أُملَلْتلي وأَمالكتاب أُم تلَيما القرآن واحد وأَم دتان جاَء

  واستمليته الكتاب سأَلته أَن يمليه علي واهللا أَعلم.

واإلمالء يف اصطالح احملدثني: هو أن يسمع الشيخ الطالب احلديث من لفظه 

أو بواسطة مستمليه، على تريث ومتهل حبيث يكفي ذلك لتحقق ما يسمعونه 

  وكتابته.
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لسماع وأحسن وجوه التحمل وأقواها، ملا واإلمالء أعلى مراتب الرواية وا 

  فيه من التثبت وتيسر أسبابِه، من الطرفني، أعين الشيخ والتلميذ.

وذكر أبو سعد السمعاين يف أدب اإلمالء واالستمالء: أن أعلى  األقسام أن  

ميلي عليك وتكتب من لفظه؛ ألنك إذا قرأت عليه رمبا يغفل أو ال يسمع وإن 

  تغل  بشيء عن مساعه.قرأ عليك رمبا تش

ويستحب للمستملي أال خيالف لفظ اململي يف التبليغ عنه بل يلزمه ذلك 

  خاصة إذا كان الراوي من أهل الدراية واملعرفة  بأحكام الرواية.

وأما املستملي فهو مبرتلة القاري على الشيخ فإذا مسع املستملي ما يقول  

ي ويقيد ذلك بذكر اإلمالء اململي فلمن مسع املستملي أن يروي عن اململ

  كالقراءة. قال السخاوي: هذا هو الذي عليه العلم عند أكابر احملدثني.
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  اس  ـالقي                                   

لألصل يف حكـم صـحيح              =فهو رد الفرع  أما القياس           

  رعي  ش

  وليعترب ثالثة يف الرسم               =يف احلكم      لعلة جامعة             

  أو شبه مث اعترب أحواله            =و داللة         لعلةٌ أضفه أ            

وقسـت الثـوب    ،: التقدير واملسـاواة قال يف لسان العرب:يف اللغة القياس

   .بالذراع أي قدرته به

   .إذا قدرته على مثاله .قيساً وقوساً وقياساً ،سوتقول قست أقيس وأقو

 :فان انتقال الصلة للتضمني فكأنه قال ،قاس عليه ليدل على البناء :ويف الشرع

خبالف املستعمل يف الشرع  .وذلك ان القياس يف اللغة يتعدى بالباء ،بىن عليه

    .واحلمل فانه يتعدى بعلى لتضمنه معىن البناء

فهو كتخصيص لفظ شئ ببعض  .بني االصل والفرعويدل على تسوية خاصة 

   .فهو حقيقة عرفية جماز لغوي ،مسمياته

    .امع بينهماجبمحل فرع على أصل يف حكم  :القياس شرعاً

ومعىن رد  ،هو رد الفرع اىل االصل بعلة جتمعهما يف احلكم :قال ابن احلطاب

س األرز على الرب الفرع اىل األصل جعله راجعا اليه ومساويا له يف احلكم كقيا
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 ،يف الربا للعلة اجلامعة بينهما وهي االقتيات واالدخار للقوت عنـد املالكيـة  

  .وكونه مطعوماً عند الشافعية

     .حتصيل حكماً مثل حكم االصل :واملراد

واملراد بالفرع صورة أُريد إحلاقها بصورة األصل يف احلكـم لوجـود العلـة    

    .املوجبة للحكم فيهما

  :عةواركانه أرب

   .األصل املستنبط منه – 1 

   .الفرع املستنبط – 2

    .حكم األصل – 3

   .الوصف اجلامع بينهما – 4

وقيل األصل يقع على  .أو هو حكمه ،أو دليله ،حمل احلكم املشبه به :األصل

    .اجلميع

والفرع  ،والفقهاء يسمون األصل حمل الوفاق .احملل املشبه أو حكمه :والفرع

   .حمل اخلالف

أصل يف الفرع لثبوت احلكم فيه  ،فرع يف األصل الستنباطها من احلكم :علةال

   .ا

    .ألنه القصد من القياس الشرعي ،ومن شرط حكم األصل كونه شرعياً
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   .لزوال اعتبار اجلامع بالنسخ ،وان ال يكون منسوخاً

وال يعتـرب   ،وال يعقل معناه ،أن ال يكون معدوال به عن سنن القياس :وشرطه

  . إتفاق على حكم االصل له

القياس ينقسم اىل ثالثـة  أراد بذلك ان  :وليعترب ثالثة يف الرسم :قال املؤلف

   :أقسام

    .قياس علة  - 1

  .قياس داللة - 2

   .قياس شبه – 3

  موجبة للحكم مستقلة          =أوهلا ما كان فيه لعلة                      

  كقول أف وهو لاليذا منع   =تنع         فضربه للوالدين مم                 

والعلة تطلق على ما شرع احلكم عنده حتصيال للمصلحة من جلب نفـع أو  

 ،دفع مفسدة وذلك مبين على ان تعلقات األحكام الشرعية معللة مبصاحل العباد

والشارع امنا حكم ا على ما اقتضته مصـاحل العبـاد مـن أجـل حفـظ      

    .والعقل ،واملال ،والنسل ،والنفس ،ينحفظ الد :الضروريات وهي

أي مقتضية له  ،ما كانت العلة موجبة للحكم :القسم االول من أقسام القياس

ولو ختلف عنها مل يلزم منه حمـال   ،مبعىن أنه ال حيسن عقال ختلف احلكم عنها
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كما هو شأن العلل الشرعية وليس املراد االجياب العقلي مبعىن أنه يسـتحيل  

وذلك كقياس ضرب الولد الوالدين أو أحدمها على  .احلكم عنها عقال ختلف

التأفيف جبامع االيذاء فانه الحيسن يف العقل إباحة الضرب مع حترمي التـأفيف  

   :كما قال

  وهو لاليذا منع  كقول أف        =فضربه للوالدين ممتنع 

فان علـة   .وهو أي لفظ أف لاليذا منع لعلة هي االيذاء أي هلما أو الحدمها

فقبح  ،هلما أو ألحدمها هو موجود بالضرب على أمت وجه وأبلغه تأفيفحترمي ال

يف نظر العقل جوازه مع انه أمت وأبلغ من التأفيف يف االيذاء الذي هـو علـة   

فمنهم من جعل الداللة فيه علـى احلكـم    ،وقد أُختلف يف هذا القسم.حترميه

واا من داللـة اللفـظ علـى     ،يةومنهم من ذهب اىل اا غري قياس ،قياسية

   .افعي رمحه اهللا من باب القياسوقد جعله االمام الش .احلكم

  

  حكما به لكنه دليل             =والثان ما مل يوجب التعليل                 

  شرعا على نظريه فيعترب       =ل بالنظري املعترب        فيستد              

  زكاته كبالغ اي للنمو          =الصيب تلزم     كقولنا مال                
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وهو اجلمع بني االصل والفـرع بـدليل العلـة ليـدل      :وهذا قياس الداللة

وأن  .اشتراكهما فيه على اشتراكهما يف العلةفيلزم اشتراكهما يف احلكم ظاهراً

أو أثراً من آثارها أو حكمـاً مـن    ،يكون اجلامع وصفاً الزما من لوازم العلة

وانه  .ومسي بذلك لكون املذكور يف اجلميع دليل العلة ال نفس العلة ،حكامهاأ

   .وتارةً عن شبه ،فانه يع تارةً منبئاً عن معىن ،دائر بني املعىن والشبه

  شرعا على نظريه فيعترب        =فيستدل بالنظري املعترب         :وقوله

 .االوصاف يف ثبوت احلكم يعين ان يستدل بالنظري على النظري املشارك له يف 

كقولنا يف الزكاة يف مال الصيب ان من وجب العشر يف زرعه وجـب ربـع   

   .أي شأنه شأن البالغ الذي الذي وجبت الزكاة يف ماله ،العشر يف ماله

 ،وان قياس الداللة نوع من أنواع القياس لكن بشرط ان اليتعرض لتعيني املؤثر

    .ل اىل قياس العلةومىت عني املؤثر خرج عن االستدال

وهو ما يكون احلكم فيه لعلـة مسـتنبطة    ،وهذا النوع غالب أنواع االقيسة

    .جلواز أن يترتب احلكم عليها يف الفروع وجيوز أن يتخلف

                

  ما بني أصلني اعتباراً وجدا           =والثالثُ الفرع الذي ترددا                

من غريه يف وصـفه الـذي            =أكثرا            ذين فليلتحق بأي      

  يرى 
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  باملال ال باحلر يف االوصاف      =رقيق الرقيق يف االتالف    فليلحق ال       

  

  قياس الشبه :والثالث

 ويف ماثلـه  الشيَء الشيُء وأَشبه أَشباه واجلمع املثْلُ والشبِيه والشبه :الشبه لغة

 غـري  على مشابِه واجلمع بالتحريك شبه وبينهما .ظَلَم فما أَباه بهأَش من املثل

 وتشابه علَي واشتبه وشابهته فالناً وأَشبهت ومذاكري محاسن قالوا كما قياس

ها الشيئانبتواش هبكلُّ أَش ه واحدببِهاً : (الترتيل ويف صاحتشم رشابه وغَيتم( 

به إِياه ههوشهبمثله :به وش.   

 .معـىن  يف بـآخر  أمر مشاركة على الداللة اللغة يف التشبيه :وقال اجلرجاين

 والبد التشبيه وجه هو املعىن وذلك به املشبه هو والثاين املشبه هو األول فاألمر

 على الداللة هو البيان علماء اصطالح ويف واملشبه وغرضه التشبيه آلة من فيه

 األسـد  يف كالشجاعة نفسه يف الشيء أوصاف من وصف يف شيئني اشتراك

   .الشمس يف والنور

  .هو ما أُخذ حكم فرعه من شبه أصله :وقياس الشبه يف االصطالح

أن يحمل الفرع على االصل بضرب من الشبه على العلة الـيت علـق    :أو هو

قوع حالـة  واحلاق الرقيق عند و ،مثل سجود التالوة .احلكم عليها يف الشرع
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االتالف باملال وذلك الن العبد التنطبق عليه أوصاف احلر لكي يلحق بـه يف  

     .احلكم

فالعبد املقتول متردد يف الضمان بني االنسان احلر من حيث أنه آدمي وبـني  

البهيمة من حيث أنه مال وهو باملال أكثر شبهاً من احلر بـدليل أنـه يبـاع    

ص من قيمته فيلحق به وتضمن قيمتـه  ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه مبا نق

 ،فليلتحق بأي ذين أكثـرا  :وهو مراد قول الناظم .وإن زادت على دية احلر

بألف االطالق أي فليلتحق بأكثر هذين االصلني شبهاً من غريه يف الوصـف  

   .املناسب له الذي يراه أهل الشأن

 واحد بكل هشب له أصلني بني فرع يتردد أن الشبه قياس ومعىن :قال العكربي

 العبد ملك صحة مثل .به شبها أكثرمها إىل فريد أكثر بأحدمها وشبه منهما

 اإلبضاع وملك والقصاص احلدود ووجوب التكليف حيث من األحرار بشبه

 الغضب يف بالقيمة ومضمونا مملوكا كونه حيث البهائم وبشبه والطالق

 طهارة يف تيبالتر على وكاستداللنا به شبها بأكثرمها فليحق واإلتالف

 ظاهر به االستدالل وهذا واحلدث بالنوم وإفسادها املتغايرة باألفعال احلدث

  .املذهب من الصحيح على قوي

  
  مناسبا الصله يف اجلمع         =قياس كون الفرع         والشرط يف ال
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  مناسبا للحكم دون مني                 =   بان يكون جامع األمرين       
  يوافق اخلصمني يف رأييهما          =ثابتا مبا            األصل  وكون ذلك

وشرط القياس ان يكون الفرع مناسباً لألصل يف األمر الذي يجمع به بينهما 
وذلك بان توجد بعينها  ،وهو أن يساوي الفرع األصل يف عني العلة ،للحكم

ن يتحقق يف الفرع كما وجدت يف األصل إذ لو مل تكن كذلك فال ميكن أ
كمساواة النبيذ للخمر يف الشدة املطربة الالزمة لالسكار ولذا يفسر  .القياس

أي أن الشدة املطربة بعينها موجودة يف النبيذ وهذا ما يقصد به مساواة  .ا
ومثل قطع األطراف وهي فرع على القتل وهو أصل يف  .الفرع لألصل فيه
قياساً على اتالف النفس جبامع  املراد فيه اتالف األطراف ،القصاص باجلناية

   .اجلناية املشتركة بينهما فاا جنس للجناية احملققة يف اتالف النفس واألطراف
وجيب أن يكون حكم األصل وهو احملل املشبه به من حيث كونه أصال قد 

مقدما  )واملقصود باملتفق عليه إما نص أو إمجاع(ثبت بدليل شرعي متفق عليه 
كقياس األرز على احلنطة  ،مل يثبت األصل أوالً مل يقس عليهعلى الفرع إذ لو 

فان بيع األصل بعضه ببعض متفاضالً ثبت بدليل شرعي فيقاس عليه األرز ألنه 
مناسب لألصل يف الطعم متأخر عنه فحكم عليه مبا حكم على األصل واهللا 

   .أعلم
  

  ا اليت ترد  يف كل معلوال               =أن تطرد        وشرط كل علة 
  قياس يف ذات انتقاض مسجال      =معىن فال            مل ينتقض لفظا وال
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  علته نفياً وإثباتاً معا           =ان يتبعا          واحلكم من شروطه
  وهو الذي هلا كذاك جيلب          =    فهي اليت له حقيقاً جتلب        

مأخوذ  ،أجريته :ردت اخلالف يف املسألةوط ،مصدر طرد ،الطرد لغة: االبعاد

   .وهي االجراء للسياق ،من املطاردة

الطرد هو عبارة عن اقتران احلكم بسائر صـور   :قال يف شرح تنقيح الفصول

ألنه مىت كان مناسباً كـان   .وليس مناسباً وال  مستلزماً للمناسب ،الوصف

وكذلك  ،غري املناسبةوحنن نقصد أن نثبت طريقاً  ،ذلك طريقاً آخر غري الطرد

 ،إذ لو كان مستلزماً للمناسب لكان هو الشـبه  .ال يكون مستلزماً للمناسب

  فمجرد االقتران هو طريق مستقل على اخلالف.  ،وحنن نقصد طريقاً غري الشبه

    .مقارنة احلكم للوصف بال مناسبة ال بالذات وال بالتبع هو :وقال ابن النجار

   .هو مقارنة احلكم للوصف وجوداً وعدماًالطرد  :ويف حاشية العطار

نسبة ثبوت احلكم اليه ونفيه على  :الطرد :وقال الشوكاين يف ارشاد الفحول

وانه حجة وهو اختيار الرازي والبيضاوي وحكـاه أبـو اسـحاق     .السواء

    .الشريازي يف التبصرة

    .الطرد واجب يف العلل :وقال يف االاج

الطرد واجلريان شرط يف صحة العلة وليس بدليل  :وقال الشريازي يف التبصرة

   .على صحتها
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ال جيوز رد الفرع اىل االصل حىت جتمعهما علة معينة تقتضـي   :ويف املسودة

    .احلاقه وهذا منصوص أمحد

    .ال بد يف القياس من علة مؤثرة :وكذلك قال أبو اخلطاب

   .الذي يعلم انتفاء علة االصل معه :وقال الطرد احملض

وجود احلكم عنـد وجـود    :وتفسري االطراد عند بعضهم  :السرخسي وقال

وعند بعضهم  يشترط أن يوجد احلكم عند وجوده وينعـدم   ،ذلك الوصف

   .وأن يكون املنصوص عليه قائماً يف احلالتني وال حكم له ،عند عدمه

 ،انعدام احلكم عند عدم العلة  ال يكون دليل صحة العلة :وقال مجهور الفقهاء

ولكن دليل صـحة   ،ود احلكم عند عدم العلة ال يكون دليل فساد العلةووج

   .العلة ان يكون الوصف صاحلاً للحكم مث يكون معدال مبرتلة الشاهد

   :شروط العلة

أن تكون العلة وصفاً مناسباً للحكم وحتقق احلكمة التشريعية وهي جلب  -1

    .املنفعة ودفع املفسدة

أي أا مدركة باحلواس يف االصل والفرع   :اًأن تكون وصفاً ظاهراً جلي -2

   .ويكون هذا الوصف معرفاً للحكم
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أي اا تكون هلا حقيقة مضـبوطة حمـددة ال    :أن يكون وصفاً منضبطاً -3

ختتلف باختالف احلاالت ألن أساس القياس التساوي بني الفرع واألصـل يف  

   .علة احلكم

راً على األصل أي اا تكـون  أن تكون العلة متعدية وليست وصفاً قاص -4

   .وصفاً ميكن حتقيقه يف الفرع

وان شرط الفرع ان يكون حكم االصل ثبتاً قبله ألن حكم الفـرع حيـدث   

فلو تأخر حكم األصل عن الفرع لتـأخرت   ،حبدوث علة األصل املتعدية اليه

م ألا مالزمة لالصل ولو تأخر ثبوت العلة عن الفرع لصار املتقد ،العلة أيضاً

   .يف الثبوت متأخراً وهو حمال

فاذا ثبت احلكم بعلـة زال   ،علماً ان احلكم يدور مع علته يف الوجود والعدم

واذا كانت غري موجودة فاالصل  .واذا ثبتت العلة فاالصل عدم زواهلا .بزواهلا

   .عدم ثبوا

فاحلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ألن العلة هي اليت جتلب احلكم ويكـون  

  .حلكم جملوباً هلا فيكونان مترابطني ال انفصال بينهماا
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  احلظر واالباحة                               

  

  فَصلٌ                          
دهـا  بِمقْتضى  ـبلْ بع        =     ة الرسـولِ ـلَا حكْم قَبلَ بِعثَ

  لِـالدلي
ـاِء قَبيي اَألشلُ فاَألصعِ ورـكْمٍ      =  لَ الشح ـدعـا لَا بهرِيـمحت

  شرعي
لَّلْنح  عرـلَّ الشا أَحلْ مـب اه      =      نـا  عـانها نمـونمرح ـهاه  

شرعـا تمسكْنـا بِحكْـمِ          =     وحيثُ لَم  نجِـد دليـلَ حـلِّ 
   اَألصـلِ

 اهـوـلَ لَا ساَألص  بِنيحصتسـا        =    مم ـدض  مقَـالَ  قَـوو
 ـاهقُـلْن  

 دريـلُ إِلَّا إِنْ ولحا التلُهأَص ـا فَـلَا      =     أَينعري شـا فهـرِميحت
  دـري  

لالشياء من حرام أو  وانه الحكم ،وهذا نزاع ال طائل حتته :االصل يف االشياء
وهذا جدل عقلي أحدثه  ،حالل قبل بعثة الرسول صلى اهللا عليه وسلم

املتكلمون ليشغلوا الناس به وهو من فروع القول باحلسن والقبح العقليني فال 
   .فائدة من أن نعرف احلكم قبل خلق آدم
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هانا عنها أما من الناحية العقلية اذا كان اهللا سبحانه قد خلق لنا أشياء ومل ين
   .فاالصل االباحة وهذا حكم عقلي طبيعي

   .أما بعد ورود احلكم الشرعي تتضح االمور ويعرف احلالل من احلرام
     .الن العقل ال ميكن أن يدرك احلكم النه يفتقر اىل الشرع دائماً

وان االصل يف االشياء كلها العدم وطريق االعتراض بابداء ما  :قال االمدي
وجوابه بالقدح يف الدليل  .نص أو امجاع أو قياس أو استدالل يصلح دليال من

   .انتهى .املذكور مبا يساعد يف كل موضع على حسبه
إن الشرع ورد أيضاً بتحرمي أشياء وحتليل أشياء فلو كان  :قال الشريازي

االصل يف االشياء قبل ورود الشرع احلظر ملا ورد الشرع باالباحة الن احلظر 
لو كانت االشياء يف االصل على االباحة ملا ورد االتباع اال معلوم بالعقل ف

باحلظر الن االباحة معلومة بالعقل وملا ورد الشرع باحلظر مرة وباالباحة 
دل على ان العقل ما أوجب حظر وال اباحة يدل على ذلك ان من  .اخرى

ذا قال االصل يف االشياء احلظر ال ينفصل عمن قال ان االصل فيها االباحة وا
   .عارض أحد القولني االخر بطل اجلمع وصح القول بالوقف

 ،االصل يف االشياء االباحة أو التحرمي أو الوقف :قال الزركشي يف املنثور
اقوال بناها االصوليون على قاعدة التحسني والتقبيح العقليني على تقدير الترتل 

ج فروع االحكام لبيان هدم القاعدة باالدلة السمعية وحينئذ فال يستقيم ختري
   .على قاعدة ممنوعة يف الشرع

هل االصل يف االشياء االباحة حىت يدل الدليل على عدم  :قال ابن جنيم
   ؟االباحة
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   .وهو مذهب الشافعي رمحه اهللا أو التحرمي  حىت يدل الدليل على االباحة
فعال ونسبه الشافعية اىل أيب حنيفة رمحه اهللا ويف البديع املختار أن ال حكم لال

واحلكم عندنا وإن كان أزليا فاملراد به هنا عدم تعلقه بالفعل قبل  .قبل الشرع
  .انتهى .الشرع فانتفى التعلق لعدم فائدته

  
 ر يمنـع ـا يضـجـوازه  وم              = وقيل ان االصل فيما ينفع

تاسال دحو هِدتجذُ  الْمابِ أَخحبِاَأل    = ص كْمٍ قَـديـلِ حلد نـلِ عص
دفُق   
  

مسي بذلك  ،وكل شئ الزم شيئاً استصحبه ،طلب الصحبة :االستصحاب لغة
املصباح قاله يف .الن املستدل جيعل احلكم الثابت يف املاضي مصاحبا للحال

   .املنري
  مثل وجوب صالة ،استصحاب حكم الرباءة االصلية :االستصحاب اصطالحاً

فلما  ،فان الصلوات كلها مل تكن واجبة ،ى اخلمس االصل عدمهزائدة عل 
وكذلك ال يوجد دليل على  .وجبت بقي ما زاد عليها على ذلك االصل

ومىت مل جيد اتهد دليالً منافيا الستصحاب  .وجوب صيام شهر رجب
وهذا معتمد باتفاق ملن عدم مجيع االدلة من  ،الرباءةحكم باستصحاب االصل

   .اس واملفهومالنص والقي
التمسك بدليل عقلي  :وحقيقة استصحاب احلال :قال يف شرح الكوكب املنري

فان العقل  ،كاستصحاب حال الرباءة االصلية ،تارة يكون حبكم دليل العقل
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وتارة يكون حبكم الدليل  ،دليل على برائتها وعدم توجه احلكم اىل املكلف
ان يظهر دليل ناقل عن كاستصحاب حكم العموم واالمجاع اىل  ،الشرعي

   .حكم الدليل املستصحب فيجب املصري اليه كالبينة الدالة على شغل الذمة
   .ويشترط يف كونه دليال ان ال يعارضه ظاهر

  
 ،أو عدمي ،استصحاب احلال ألمر وجودي :قال الشوكاين يف ارشاد الفحول

يف الزمن  ومعناه ما ثبت يف الزمن املاضي فاالصل بقاؤه .أو شرعي ،أو عقلي
وهو بقاء ذلك االمر ما مل يوجد ما يغريه  ،مأخوذ من املصاحبة ،املستقبل

ومل يظن  ،وكلما كان فيما مضى ،فيقال احلكم الفالين قد كان فيما مضى
   .انتهى .عدمه فهو مظنون البقاء

فان املفيت إذا سئل عن  ،هو آخر مدار الفتوى :قال اخلوارزمي يف الكايف
 ،مث يف القياس ،مث يف االمجاع ،مث يف السنة ،ا يف الكتابحادثة يطلب حكمه

فان كان  ،فان مل جيده فيأخذ حكمها من استصحاب احلال يف النفي واالثبات
 ثبوته، عدم فاألصل ثبوته يف التردد كان وإن بقاؤه، فاألصلالتردد يف زواله 

   .انتهى
 يطلقه، اسالن أكثر فإن اخلالف، موضع تنقيح من بد ال: الزركشي قال

    . الرتاع موضع عليهم ويشتبه
   :ولالستصحاب صور منها

 عند كامللك .استصحاب ما دل العقل أو الشرع على ثبوته ودوامه -1
 ودوام التزام، أو إتالف جريان عند الذمة وشغل له، املقتضي القول جريان
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 إىل به العمل وجوب يف خالف ال فهذا املنكاح، تقرير بعد املنكوحة يف احلل
  .معارض يثبت أن
 .استصحاب العدم االصلي املعلوم بدليل العقل يف االحكام الشرعية -2

 صالة كنفي ،تغريه على شرعي دليل يدل حىت التكليف من الذمة كرباءة
  .سادسة

 حكم ال بأنه القائلني من :أي باإلمجاع حجة وهذا: الطيب أبو القاضي قال
  .الشرع قبل
 الدليل كان إن ختصيصا إما .مال املعارضاستصحاب الدليل مع احت -3

  .باإلمجاع به معمول أمر فهذا نصا، الدليل كان إن نسخا أو ظاهرا،
 األصوليني، مجهور فأثبته باالستصحاب، النوع هذا تسمية يف اختلف وقد

 وابن ،تعليقه يف وإلكيا ،الربهان يف احلرمني إمام منهم احملققون، ومنعه
 ناحية من ال ،اللفظ ناحية من فيه احلكم ثبوت ألن ،القواطع يف السمعاين

  .االستصحاب
 بأن ،احلكم الثابت باالمجاع يف حمل الرتاع وهو راجع اىل احلكم الشرعي -4

 فيستدل فيه، فيختلفون عليه، امع صفة يتغري مث حاله، يف حكم على يتفق
  .احلال باستصحاب احلكم يغري مل من
 يف حيكم العقل أن عندهم فإن املعتزلة، ندع العقلي احلكم استصحاب - 5

 يف السنة أهل بني خالف ال وهذا السمعي، الدليل يرد أن إىل األشياء بعض
  .الشرعيات يف للعقل حكم ال ألنه به؛ العمل جيوز ال أنه
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ال جيوز التخصيص للعموم بالبقاء على حكم االصل الذي  :وقال ابو اخلطاب
   .هو االستصحاب بال خالف

  الزركشي يف البحر احمليطقال 
 وفيه للْحكَّة الْحرِيرِ يف كَإِذْنِه  الْأَعيان بِقَضايا الْعمومِ تخصيص يجوز مسأَلَةٌ
لَانقَو دنع ابِلَةنالْح ذَكَرطَّابِ أبو ومنهم الْخ هلَا أَن وزجي يصصخومِ تمالْع 
 عبد الْقَاضي قال خلَاف بِلَا الاستصحاب هو الذي الْأَصلِ كْمِح على بِالْبقَاِء

 يخص الْعموم أَنَّ إلَى الْمتأَخرِين ضعفَاِء بعض ذَهب الْإِفَادة يف الْوهابِ
 فَجاز ناقلٌ عنه لْينقُ مل ما إلَيه الْمصري يلْزم دليلٌ لأَنه قال الْحالِ بِاستصحابِ
يصصخالت رِ بِهائكَس لَّةذَا الْأَدهيف و ةاقُضِ غَاينأَنَّ التل ابحصتاسمن ال قِّهح 

 لعدمِ بِالْحكْمِ التمسك معناه إذْ بِه تخصيصه يصح فَكَيف بِالْعمومِ يسقُطَ أَنْ
  .ناقلٌ دليلٌ والْعموم عنه ينقُلُ دليلٍ
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لَّةيبِ اَألدترت ابب  
  

ارِ  ـعلَى الْخفي بِـاعتب          =    ة الْجـلي ـوقَـدموا من اَألدلَّ
ملِ ـالْع  

د الظَّـن أَي ـمفي علَى           =   د  العـلْمِ ـوقَدموا منهـا مفي
  للْحـكْـمِ 

فَلْيـؤت بِالتخصيـصِ  لَا        =    إِلَّا مـع  الْخصوصِ  والْعمـومِ 
  التقْـدميِ

 فت هِـمياسق نع مقَـد طْقالنقَ    =      ولَى ـوع  ـهيـلـوا  جمد
  الْخفي 

ي النف كُنإنْ يـابِ وتك ناو سنة تغيري االستصحاب        = طْقِ م  
جح طْـقإِلَّا ـفَـالنـابِ        =           ةٌ إِذًا وـحصتبِاالس  فَكُـن

   مستـدلَّا
  
  

يراد به تقدمي بعضها على بعض  األدلةترتيب  أن اعلم :قال العالمة ابن عثيمني

   .األدلةالتعارض بني  حصل إذافيما  إليهوهذا حنتاج 

  ،ومعرفة ترتيب االدلة هو أن جتعل كل واحد من االدلة يف رتبته اليت يستحقها

    .ى اآلخر بال وجه حقفال يقدم أحد من االدلة عل
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 ،ومعناه عند اجتماع االدلة وتنايف مدلوالا يقدم اجللي منها علـى اخلفـي  

   .يقي على معناه اازيوذلك كالظاهر واملؤول فنقدم اللفظ يف معناه احلق

ويقدم الدليل مفيد العلم الذي هو اليقني وال اشتباه فيه على الدليل املفيد للظن 

الذي فيه اشتباه وذلك كاملتواتر واالحاد فيقدم االول على الثاين إال أن يكون 

وهـو   عاماً فيخص بالثاين كما تقدم يف ختصيص الكتاب بالسنة ويقدم النطق

و سنة متواتر أو آحاد على القياس بأنواعه النه دليل عقلـي  النص من كتاب أ

اال أن يكـون النطـق عامـاً     ،والنطق دليل مسعي جيب قبوله ،يقع فيه الوهم

    .والقياس خاصاً فيخص القياس كما تقدم يف مبحث التخصيص

ويقدم القياس اجللي كقياس العلة الا موجبة للحكم على القيـاس اخلفـي   

    .ذلك  يقدم قياس االوىل واملساوي على الذي دونهوك ،كقياس الشبه

فان وجد يف النطق أي النص من كتاب أو سنة ما يغري االصـل أي العـدم   

االصلي الذي يعرب عن استصحابه باستصحاب احلال فواضح انه يعمل بالنطق 

بان يعتقد ما دل عليه ويترك االصل الن دليل الكتاب والسنة يكـون رافعـاً   

    .وكذا إن وجد امجاع أو قياس فانه يعمل به ويعتقد .حابحلكم االستص
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وان يكن أي يوجد يف النطق من كتـاب أو سـنة تغـيري     :وهذا مراد قوله

فحينئـذ  أي لألصل املستصحب وهو العدم االصلي كما تقدم  ،االستصحاب

وان مل يوجد يف النطق ما يغري األصل فيستصحب  .يكون النطق حجة حتمية

   .كما قال ( مستدال ) أي حمتجا به.م االصلي فيعمل بهاحلال وهو العد

   

   
    باب صفَةِ الْمفْتي والْمستفْتي                        

  
ابِ ـيعرِف من آيِ الْكت          = والشرطُ في الْمفْتي اجتهاد وهو أَنْ 

ننالسو  
وعي فُـرف قْهالفاـو ه ارِدـوـا لَ         =            لشكُلِّ  مـو نم ه

 داعالْقَـو  
تقَـررت  ومن                 =   ه من الْمـذَاهبِ الَّتي ـمع مـا بِ

تثْبم  ـلَافخ  
 بلْمِ اَألدع  عولِ ماُألصوِ وحالنو        =    الَّت ـةاللُّغنِ وع تي أَت

 بـرالْع  
بِنفِْسـه  لمن يكُـونُ            =       قَدراً  بِـه  يستنبِـطُ  الْمسـائلَا 

  سائَـال 
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 ـاتي  اآليف  فِْسريالت ـهلْمع عالَـةَ           =    مح  يثدي  الْحفو
 اةوالـر  

مإجال عضومـواعِ و ـلَافالْخ          =         يـهرِ فذَا الْقَـده لْمفَع
 كَـاف  

أَنْ لَّا يكُـونَ عـالما              =   ومن شروط السـائـلِ الْمستفْتي 
  كَالْمفْتي

ـه  فَـلَا  يجوز كَون           =       فَحيثُ كَاَنَ  مثْـلَـه  مجتهِـدا 
  مقَـلِّـدا

  
 إِذا رآها رؤيا فالناً أَفْتيت ويقال اِإلفْتاء موضع يوضعان امسان فَتوى أو فتيا

 معناه إِليه تفاتوا قوماً أَن احلديث ويف عنها أَجبته إِذا مسأَلته يف وأَفْتيته له عربا

 واالسم أَجابه إِذا يفْتيه ةاملسأَل يف أَفْتاه يقال الفُتيا يف إِليه وارتفعوا إِليه حتاكموا

  .الفَتوى

 الذي احلدث الشاب وهو الفَتى من أَصله اَألحكام من املشكل تبيني والفُتيا 

بي فكأَنه وقَوِي شقَوببيانه أَشكل ما ي بشاً ويصري فييياً فَتمن وأَصله قو 

 ما اِإلثْم احلديث ويف حكماً أَحدث إِذا املفيت وأَفْتى السن احلديث وهو الفىت
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كأَفْتاك وإِن صدرك يف ح عنه الناس وكصة فيه لك جعلوا وإِن أَي وأَفْتخر 

 فاسأَهلم أَي خلقاً أَشد أَهم فاستفْتهِم تعاىل قوله يف إِسحق أَبو وقال وجوازاً

 لوج عز وقوله السالفة اُألمم من خلقنا من أَم خلقاً أَشد أَهم تقرير سؤال

 والفُتيا .التخاصم والتفايت .تعلُّم سؤالَ يسأَلونك أَي يفْتيكم اُهللا قل يستفْتونك

   . الفقيه به أَفىت ما والفَتوى والفُتوى

   املفيت شروط 
 وخوارم الفسق أسباب عن مترتها مأمونا ثقة مسلما مكلفا كونه املفيت شرط 

 واالستنباط التصرف صحيح الفكر رصني الذهن سليم النفس فقيه املروءة
 فهمت أو كتب إذا واألخرس واألعمى واملرأة والعبد احلر فيه سواء متيقظا
  .إشارته
 ضر ودفع نفع وجر وعداوة قرابة فيه يؤثر ال أنه يف كالراوي يكون أن وينبغي

 فكان بشخص له اختصاص ال مبا الشرع عن خمرب حكم يف املفيت ألن
وان ال  .القاضي حكم خبالف إلزام ا يرتبط ال تواهوف كالشاهد ال كالراوي

ينابذ يف فتواه شخصا معينا فيكون له خصما ففي هذه احلالة تكون الفتوى 
  .مردودة

  .املسلمني إمجاع فيه اخلطيب ونقل .اتفافا ى الفاسقفتو تصح الو 
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 املستور وجتوز فتوى .ه يف الوقائع اليت حتصل لهباجتهاد يعمل أن عليه وجيب 
واشترط ابن القيم التشابه يف .معرفتها يعسر الباطنة العدالة ألن .العدالة ظاهرال

  .السر والعلن
  وال جتوز الفتوى ملن هو يف موضع التهمة

  
   :قسمان املفتون

  . مستقل – 1
  .مستقل غري – 2
 من الشرعية األحكام أدلة مبعرفة قيما يكون أن ذكرنا ما مع شرطه فاملستقل 

 يف فصلت وقد التفصيل على ا التحق وما والقياس واإلمجاع ةوالسن الكتاب
 ووجوه األدلة يف يشترط مبا عاملا يكون وأن احلمد وهللا فتيسرت الفقه كتب

 من عارفا الفقه أصول من يستفاد وهذا منها األحكام اقتباس  وبكيفية داللتها
 واختالف فوالتصري واللغة والنحو واملنسوخ والناسخ واحلديث القرآن علوم

 واالقتباس األدلة بشروط الوفاء من معه يتمكن الذي بالقدر واتفاقهم العلماء
 مسائله ألمهات ضابطا بالفقه عاملا ذلك استعمال يف وارتياض دربة ذا منها

 به يتأذى الذي املستقل املطلق املفيت فهو األوصاف هذه مجع فمن وتفاريعه
 وتقيد تقليد بغري باألدلة يستقل ألنه قلاملست املطلق اتهد وهو الكفاية فرض

   أحد مبذهب
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 املشهورة الكتب من كثري يف يشترط مل الفقه ملسائل حفظه من اشترط وما 
 الشيء وشرط عنه فيتأخر مثرته الفقه ألن االجتهاد ملنصب شرطا ليس لكونه

  .عنه يتأخر ال
 املعظم حافظا كونه يكفيه بل ذهنه على األحكام مجيع تكون أن يشترط ال مث 

  .قرب على الباقي إدراك من متمكنا
    الفقهية احلسابية املسائل به يصحح ما احلساب من يعرف أنو 
 الشرع أبواب مجيع يف مطلق مفت يف املذكورة العلوم اجتماع يشترط إمنا مث 

  .الباب ذلك معرفة فيكفيه والفرائض كاملناسك خاص باب يف مفت فأما
   مستقللغري ا املفيت الثاين القسم

 املنتسب وللمفيت املتبوعة املذاهب أئمة إىل املنتسبني وهي صفة عامة املفتني 
  :أحوال أربعة

 بصفة التصافه دليله يف وال املذهب يف ال إلمامه مقلدا يكون ال أن :أحدها 
  .االجتهاد يف طريقه لسلوكه إليه ينسب وإمنا املستقل

 أصوله بتقرير مستقال إمامه مذهب يف امقيد جمتهدا يكون أن :الثانية احلالة 
   وقواعده إمامه أصول أدلته يف يتجاوز ال أنه غري بالدليل

 مبسالك بصريا تفصيال األحكام وأدلة وأصوله بالفقه عاملا كونه وشرطه 
 ليس ما بإحلاق قيما واالستنباط التخريج يف االرتياض تام واملعاين األقيسة

 منها يستنبط أصوال إمامه نصوص يتخذ مث .بأصوله إلمامه عليه منصوصا
 يبحث وال إمامه بدليل احلكم يف اكتفى ورمبا الشرع بنصوص املستقل كفعل

  .املستقل كفعل معارض عن
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 الصحيح هو هذا أصوله على خيرجه مبا إلمامه فيه نص ال فيما يفيت أن وله 
   .وله ان يرحع اىل فتاوى من سبقه العمل عليه الذي

 مذهب حافظ النفس فقيه لكنه الوجوه أصحاب رتبة يبلغ ال أن :ثةالثال احلالة 
 ويرجح ويزيف وميهد ويقرر وحيرر يصور بتقريرها قائم بأدلته عارف إمامه
 يف االرتياض أو املذهب حفظ يف عنهم لقصوره أولئك عن قصر لكنه

 املتأخرين من كثري صفة وهذه أدوام من وحنوها األصول معرفة أو االستنباط
 فيه وصنفوا وحرروه املذهب رتبوا الذين املصنفني الرابعة املئة أواخر إىل

   .اليوم الناس اشتغال معظم فيها تصانيف
 واملشكالت الواضحات يف وفهمه ونقله املذهب حبفظ يقوم أن :الرابعة احلالة 

 به وفتواه نقله يعتمد فهذا أقيسته وحترير أدلته تقرير يف ضعف عنده ولكن
 يف اتهدين وتفريع إمامه نصوص من مذهبه مسطورات من يهحيك فيما

  .مذهبه
يعين ال بد ان يعلم علم االدب الشامل الثين  :وقوله رمحه اهللا مع علم االدب 

عشر علما منها النحو اعرابا وتصريفا واللغة اي العلم بلغة العـرب فيكـون   

نا عـريب وال تـتم   عارفا مبركباا ومفرداا النه قاعدة االجتهاد والن شرع

معرفته اال مبعرفة كالم العرب الن فن داللة الكالم متوقفة على النحو ومعرفة 
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االلفاظ متوقفة على اللغة ومن هذه اجلهة يعرف العموم واخلصوص واالطالق 

  .والتقييد وغريها

ومنها البالغة من معان وبيان فيكون عارفا ا الن الكتاب والسنة يف غاية من 

  .ال بد من معرفتها ليتمكن من االستنباطالبالغة ف
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عفَر  
ة ـمن غَيرِ ذكْـرِ حج             =   تقْليدنـا  قَبولُ  قَـولِ  الْقَـائلِ 

  للسـائـلِ 
ـولُنلْ قَبيلَ بقـو قَـالَـها  م    =                   نأَي نـا منـلهج  عم

ـقَـالَ ذَاكه  
د لَـه بِـلَا ـبِالْحكْـمِ تقْلي       =       ه الْمصطَفَى ـفَفي قَبولِ قَولِ طَ

  خفَـا
د  ـه بِالْوحيِ  قَـجميع                =     هـوقيلَ لَا لأَنَّ مـا قَـد قَـالَ

ى لَـهأَت     
   .حجة يذكرها لذلك السائلهو قبول قو القائل بال  :تعريف التقليد

 ،التقليد يف اللغة وضع الشئ يف العنق مع االحاطة به :قال يف روضة الناظر

قال اهللا تعاىل (وال اهلدي وال القالئد) ومنه  ،ويسمى ذلك قالدة واجلمع قالئد

   :قال الشاعر .(التقلدوها االوتار) :قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اخليل

  خوف واش وحاسد         =                 قلدوها متائما 

  مث يستعمل يف تفويض االمر اىل الشخص استعارة كأنه ربط االمر بعنقه 

   :كما قال لقيط االيادي

  الذراع بأمر احلرب مضطلعا      =وقلدوا أمركم هللا دركم رحب   

  مع جهلنا من اين ذاك قاله        =وقيل بل قبولنا مقالة             
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انه قبول قول الغري بدون علم دليله والفرق بني القولني ان القول  :حد التقليد

االول يدل على ان املفيت عامل بالدليل لكنه مل يذكره والثاين يدل على انه اخذ 

  .بقوله وهو ال يدري انه عامل او جاهل بالدليل وانه جيوز بالضرورة

  كم تقليد له بال خفاباحل          =ففي قبول قول طه املصطفى      

  مجيعه بالوحي اتى له             =وقيل ال الن ما قد قاله             

وهو االخر بقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم وحكمه واجب القبـول وان  

االستناد اىل القواعد والضوابط يف استعمال االدلة امر حتمي واحسن ما نقوله 

    .ذا ال اعلمههذا حرام هذا حالل هذا قول فالن ه

فال يسمى االخذ بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم واالمجـاع   :قال ابن قدامة

  .تقليدا الن ذلك هو احلجة يف نفسه
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ادهتاجال ابب  
ـدهتي اجذُلَ الَّذبأَنَّ ي  هـدحرٍ        =       وـلِ أَميي نف هـودهجم

  ـدقَص قَـد  
نلْيطَـأْ وخابٍ وـوإِلَى ص وعِ            =    قَِسـمي الْفُـريـلَ  فقو

  يمنـع الْخطَـأْ
 عنتام ـهجينِ ذَا الْوولِ الدي أُصفو    =        صت  يـهإِذْ ف ـوِيب

عـابِ الْبِـدبأَرل  
والـزاعمـني أَنـهـم           =      من النصـارى حيثُ كُفْراً ثَـلَّثُوا 

  لَـن يبعثُـوا
كَـذَا الْمجـوس في                 =   أَو لَا يرونَ  ربـهـم  بِـالْعيـنِ 

  ادعـا  اَألصلَينِ 
أَجرينِ  واجعـلْ           =      ومن أَصـاب في الْفُـروعِ يعطَى 

  ـه من أَخطَـا نِصفَ
الْه بِينِ النا عووـا  رمي ـلقِْسيـمِ         =         ادت  مـن  يف ذَاك

هتـاالج اد  
مقَـدالْم هـذه ـظْمن متـو ه        =               ـدـا يف الْعهـاتيأَب

كَمحم رـده  
 امِ طَاٍء  ثُمي عفَف ـعِ          =        اـظـاٍء  ثُمضرِ وهبِيـعِ شثَـانِي ر

  الْمصطَفَى
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ـامملَى إِتع  لَّهل  دمـفَـالْح ه    =              ص ـثُمـلَاةُ اِهللا م ع
ـس ـهلَام  

آلبِي ولَى النبِـعـحصو  ـه كُ       =           هو  بِـهـزحـلِّ و
  هـمـؤمـنٍ بِ

وبذل  .مصدر اجتهد وهو يف اللغة بذل الوسع الدراك امر شاق :االجتهاد

   .اي انه ال بد من شيء شاق يبذل فيه اجلهد .الوسع يعين بذل ما يستطيع

استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل  :االجتهاد يف االصطالح :قال ابن احلاجب

   .ظن حبكم شرعي

راغ الوسع يف طلب الظن بشئ من االحكام الشرعية هو استف :وقال االمدي

  .على وجه حيس من النفس العجز عن املزيد عليه

  جمهوده يف نيل امر قد قصد         =وحده ان بيذل الذي اجتهد    

  .وهو ان يبذل الفقيه اتهد جمهوده اي طاقته ووسغه يف بلوغ احلكم الشرعي

  قيل يف الفروع مينع اخلطأ و     =ولينقسم اىل صواب وخطأ       

واملراد بذلك احلكم الناتج عن االجتهاد وليس االجتـهاد فاالجتـهاد كلـه    

  .صواب لكن ما ينتج عنه فقد يكون خطأ وقد يكون صواب
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  -:واسباب اخلطأ كثرية منها

املعاصي فهذه متكنـع   ،سوء القصد والنية ،نقص الفهم وقصوره ،نقص العلم

  .من اصابة احلق

وقيل يف الفروع مينع اخلطأ فهذا القول مردود و خاطىء وان  :ه اهللاوقوله رمح

  .اتهد اما ان خيطىء واما ان يصيب

  اذ فيه تصويب الرباب البدع  =ويف اصول الدين ذا الوجه امتنع     

وهذا ايضا خطأ فهو تعليل ليس بقائم اطالقا والصحيح ان كل انسان حيكـم  

وال يكون يف هذا تصويب  .صيب او خمطىءبشيء من اصول الدين فانه اما م

  .الرباب البدع الم مل جيتهدوا ولو اجتهدوا حقا لتبني هلم احلق

فام حيكمون عقوهلم ويقولون جيب ان حتال النصوص اىل ما دل عليه العقل 

  .من اثبات او نفي او توقف

  والزاعمني ام مل يبعثوا           =من النصارى حيث كرتا ثلثوا  
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ان النصارى جمتهـدون يف   :ذا القول مردود ايضا وال ميكن الحد ان يقولوه

  .التثليث ولو اجتهدوا لعلموا انه ال اله اهللا

وعليه نقول تعليل املؤلف رمحه اهللا غري وارد وغري صحيح وقوله الزاعمني ام 

مل يبعثوا ال ميكن ابدا ان يكونوا جمتهدين وهذا االلزام من املؤلف رمحـه اهللا  

  .الزاما باطال

  كذا اوس يف ادعا االصلني        =او ال يرون رم بالعني      

وهل هؤالء اجتهدوا؟! قطعا مل جيتهدوا الن االدلة الصرحية ال سبيل هلـم يف   

  .خمالفتها

  أجرين واجعل نصفه من أخطأ      =ومن أصاب يف الفروع يعطى  

 :حنن نقـول  .عليه وسلم أطلق ولكن الرسول صلى اهللا ،املؤلف رمحه اهللا قيد

وهـذا عـام يف    ،ومن اجتهد فأخطأ فله أجر ،من اجتهد فأصاب فله أجران

ولو ان انسانا قصر يف بذل اجلهد والتعب يف االجتـهاد مث   .االصول والفروع

   .افىت او حكم فهو غري مأجور النه مل جيتهد االجتهاد التام
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  ذاك من تقسيم االجتهاد  يف     =ملا رووا عن النيب اهلادي        

انه ثبت عن النيب صلى  .او رجال احلديث ،قوله رمحه اهللا ملا رووا اي العلماء

وان للمصـيب   .خمطئ ومصـيب  ،اهللا عليه وسلم انه قسم اتهد اىل قسمني

ـ  .اجرين وان ان للمخطئ اجرا واحدا ول اهلادي اي هداية الداللة الن الرس

  يدهلم على احلق   ،لقعليه وسلم هادي اخلصلى اهللا 

  أبيتها يف العد در حمكمه             =ومت نظم هذه املقدمة          

يعىن رمحه اهللا اا كاملقدمة ملا كتبه امام احلرمني من الورقـات واذا اردت ان  

 :تعرف كم عدد ابياا فأا ( در ) فقط وحكمه تكميل و( در ) يف االجبدية

  اذا عدد ابياا مائتان واربعة  ،عةوالدال ارب ،الراء مائتان

  سعفص قرشت ثخذ ضظغ           =اجبد هوز حطي كلم كلمن       

هذه احلروف االجبدية اول حرف فيها مث الثاين عن أثنني والثالث عن ثالثـة  

مث تبدأ كل  ،مث القاف مائة .وهكذا اىل الياء عشرة مث تبدأ بكل حرف عشره

   .والفني بالف حرف مباء فتكون الراء ماتني
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  ثاين ربيع شهر وضع املصطفى        =يف عام طاء مث ظاء مث فا  

  .ايل نظم هذه املقدمة يف عام تسعة ومثانني وتسعمائة

يف اليوم الثاين من شـهر   :وقوله رمحه اهللا ثاين ربيع شهر وضع املصطفى اي

  .ربيع االول وهو الشهر الذي وضع فيه املصطفى صلى اهللا عليه وسلم

  مث صالة اهللا مع سالمه          =احلمد هللا على امتامه       ف

  وحزبه وكل من امن به        =على النيب واله وصحبه      

فرغ املؤلف رمحه اهللا من كتابته يف يوم اجلمعة الثاين من شهر شعبان واحلمد 

  .هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

  
   

  

  

   

 




